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Akumulatorowa piła tarczowa
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przed użyciem produktu należy starannie przeczytać tę instrukcję.
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy urządzenia; uważaj,
aby nie zgubić żadnego z tych elementów.
Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami
i zaleceniami może spowodować ryzyko wypadku, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu.
Wskazówki dotyczące obsługi
Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi urządzenia i właściwym sposobem ich użycia. Przechowuj
instrukcję w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości. Zaleca się zachowanie co najmniej przez okres
gwarancji oryginalnego opakowania wraz z elementami wewnętrznymi, paragonu i karty gwarancyjnej.
Przed transportem narzędzia należy zapakować narzędzie do oryginalnego pudełka dostarczonego przez
producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę podczas transportu (np. przewożenie lub wysłanie urządzenia
do serwisu).
Uwaga:
Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. Przestrzeganie
zawartych w instrukcji zaleceń dotyczących użytkowania jest warunkiem koniecznym prawidłowej obsługi
urządzenia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania zawiera także informacje na temat
wykonywania konserwacji i napraw.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
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2. SYMBOLE
Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących
norm i przepisów.
Przed użyciem tego narzędzia przeczytaj uważnie
instrukcję obsługi.
Używaj środków ochrony wzroku

Używaj środków ochrony słuchu
Laser AC: niebezpieczeństwo obrażeń – nie patrz
bezpośrednio na iskry
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Opis narzędzia i elementy dostawy

3. OPIS NARZĘDZIA I ELEMENTY DOSTAWY
Opis narzędzia (por. strona 3)
A. Przycisk odblokowania
B. Wyłącznik
C. Lokalizacja klucza do tarczy
D. Dźwignia zabezpieczająca głębokość cięcia
E. Skala szerokości cięcia
F. Śruba mocująca cięć ukośnych
G. Oświetlenie robocze
Dostarczone elementy
Wyjmij całą zawartość pudełka i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia i czy masz
do dyspozycji wszystkie poniższe elementy.
- Piła tarczowa
- Prowadnica równoległa
- 1 tarcza do pił
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
Jeśli któregoś z elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
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4. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy uważnie przeczytać poniższe zalecenia bezpieczeństwa, zapamiętać je
i zachować na przyszłość
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu z maszyn elektrycznych i elektronarzędzi trzeba przestrzegać
i dotrzymywać następujących zaleceń bezpieczeństwa ze względu na zabezpieczenie przed możliwym
porażeniem prądem elektrycznym, zranieniem ludzi i niebezpieczeństwem powstania pożaru. Pojęcie
„elektronarzędzie“ odnosi się we wszystkich niżej podanych zaleceniach zarówno do elektronarzędzi
zasilanych z sieci (przewodem zasilającym), jak i narzędzi zasilanych z akumulatora (bez przewodu
zasilającego). Wszystkie ostrzeżenia i zalecenia należy przechować do ewentualnego wykorzystania
w przyszłości.
Środowisko pracy
Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić w nim dobre oświetlenie. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie miejsca pracy mogą stać się przyczyną wypadku. Porządkujemy narzędzia,
z których nie korzystamy w danej chwili.
Nie korzystamy z elektronarzędzi w środowisku zagrożonym niebezpieczeństwem powstania pożaru albo
wybuchu, to znaczy w miejscach, w których występują ciecze palne, gazy albo pyły. W elektronarzędziu na
komutatorze powstaje iskrzenie, które może spowodować zapłon pyłów albo oparów.
Przy korzystaniu z elektronarzędzi ograniczamy dostęp niepowołanych osób, a szczególnie dzieci do
przestrzeni roboczej! Jeżeli będziecie rozpraszani, możecie stracić kontrolę nad wykonywaną czynnością.
W żadnym razie nie pozostawiamy elektronarzędzi bez nadzoru. Uniemożliwiamy dostęp zwierząt do tych
urządzeń.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka przewodu zasilającego elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy
i w żaden sposób nie przerabiamy konstrukcji wtyczki. Do zasilania narzędzia, które ma we wtyczce
przewodu zasilającego styk ochronny (bolec), nigdy nie stosujemy rozgałęźników, ani innych elementów
przejściowych. Nieuszkodzona wtyczka i odpowiednie gniazdko ograniczają niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym. Uszkodzone albo poplątane przewody zasilające zwiększają niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony, to trzeba go wymienić na nowy
przewód sieciowy, który można zakupić w autoryzowanym ośrodku serwisowym albo u importera.
Wystrzegamy się dotykania ciałem do uziemionych przedmiotów takich, jak na przykład rurociągi, grzejniki
centralnego ogrzewania, kuchenki i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest
większe, jeżeli nasze ciało jest połączone z ziemią.
Nie narażamy elektronarzędzi na działanie deszczu, wilgoci albo mokrego środowiska. Elektronarzędzi
nigdy nie dotykamy mokrymi rękami. Elektronarzędzi nigdy nie myjemy pod bieżącą wodą, ani nie
zanurzamy do wody.
Przewodu zasilającego nie używamy do innego celu, niż ten, do którego jest przeznaczony. Nigdy nie
nosimy i nie ciągniemy elektronarzędzi za przewód zasilający. Nie wyciągamy wtyczki z gniazdka
przez pociągnięcie za przewód. Chronimy przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi przez ostre albo gorące przedmioty.
Elektronarzędzie zostało wykonane wyłącznie do zasilania przemiennym prądem elektrycznym.
Zawsze sprawdzamy, czy napięcie elektryczne w sieci odpowiada danym zamieszczonym na tabliczce
znamionowej narzędzia.
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Nigdy nie pracujemy z narzędziem, które ma uszkodzony przewód elektryczny albo wtyczkę, ewentualnie
upadło na ziemię i jest uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
W przypadku zastosowania przedłużacza zawsze sprawdzamy, czy jego parametry techniczne
odpowiadają danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej narzędzia.
Jeżeli elektronarzędzie jest wykorzystywane na zewnątrz, trzeba stosować przedłużacz przystosowany do
użytku zewnętrznego. Przy zastosowaniu przedłużacza zwijanego na szpuli, trzeba go rozwinąć, aby nie
doszło do przegrzania przewodu.
Jeżeli elektronarzędzie ma być wykorzystywane w pomieszczeniu wilgotnym albo na zewnątrz,
to można z niego korzystać tylko, jeżeli jest podłączone do obwodu elektrycznego z wyłącznikiem
różnicowoprądowym ≤30 mA.. Korzystanie z obwodu elektrycznego z wyłącznikiem różnicowoprądowym /
RCD/ zmniejsza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
Ręczne elektronarzędzia trzymamy wyłącznie za izolowane uchwyty przeznaczone do ich trzymania,
ponieważ przy pracy może dojść do kontaktu narzędzia tnącego albo wiercącego z niewidocznym
przewodem albo z przewodem zasilającym nasze narzędzie.
Bezpieczeństwo osób
Przy korzystaniu z elektronarzędzi musimy być ostrożni i przewidujący, poświęcić maksymalną
uwagę czynności, którą właśnie wykonujemy. Koncentrujemy się na swojej pracy. Nie pracujemy
z elektronarzędziem, jeżeli jesteśmy zmęczeni albo jesteśmy pod wpływem narkotyków, alkoholu albo
lekarstw. Nawet chwilowa nieuwaga przy korzystaniu z elektronarzędzi może spowodować poważny
wypadek z udziałem osób. Przy pracy z elektronarzędziem nie wolno jeść, pić i palić tytoniu.
Korzystamy ze środków ochronnych. Zawsze korzystamy ze środków do ochrony oczu. Stosujemy środki
ochronne odpowiadające rodzajowi pracy, którą wykonujemy. Środki ochronne, jak na przykład respirator,
obuwie bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym, nakrycie głowy albo ochrona słuchu
stosowane zgodnie z warunkami pracy zmniejszają ryzyko wypadku z udziałem osób.
Wystrzegamy się niekontrolowanego włączenia narzędzia. Nie przenosimy narzędzia, które jest włączone
do sieci elektrycznej, z palcem na wyłączniku albo na przycisku do włączania.
Przed podłączeniem do napięcia elektrycznego sprawdzamy, czy wyłącznik albo przycisk są w położeniu
„wyłącz“. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku albo z włączoną wtyczką narzędzia do gniazdka
przy włączonym wyłączniku w instalacji może być przyczyną poważnego wypadku.
Przed włączeniem narzędzia usuwamy wszystkie klucze i przyrządy służące do regulacji. Klucz do regulacji
albo inny przyrząd, który będzie pozostawiony przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia
może spowodować obrażenia u osób.
Zawsze utrzymujemy stabilna pozycję i równowagę. Pracujemy tylko tam, dokąd bezpiecznie sięgamy.
Nigdy nie przeceniamy własnych możliwości. Nie korzystamy z elektronarzędzi, jeżeli jesteśmy zmęczeni.
Ubieramy się w odpowiedni sposób. Korzystamy z odzieży roboczej. Nie nosimy luźnych ubrań, ani biżuterii.
Dbamy o to, aby nasze włosy, ubranie, rękawice albo jakaś inna część ciała nie znalazła się w bezpośredniej
bliskości wirujących albo rozgrzanych części elektronarzędzi.
Podłączamy urządzenie do odsysania pyłu. Jeżeli narzędzie ma możliwość podłączenia urządzenia do
wychwytywania albo odsysania pyłu zapewniamy, aby zostało ono dobrze podłączone i wykorzystywane.
Korzystanie z tych urządzeń może ograniczyć niebezpieczeństwo powodowane obecnością pyłu.
Dobrze zamocowujemy obrabiany przedmiot. Korzystamy z zacisku stolarskiego albo ścisku do mocowania
części, która będzie obrabiana.
Nie korzystamy z elektronarzędzi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw albo innych
substancji odurzających i uzależniających.
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To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych
predyspozycjach ﬁzycznych, umysłowych albo mentalnych albo nie posiadające odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, jeżeli nie są one pod dozorem albo nie zostały pouczone o zasadach korzystania z tych
urządzeń przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod dozorem, aby mieć
pewność, że nie będą się bawić tym urządzeniem.
Korzystanie z narzędzi akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdzamy, czy wyłącznik jest w położeniu „0-wyłącz“. Włożenie
akumulatora do włączonego elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Do ładowania akumulatorów stosujemy tylko ładowarki zalecane przez producenta. Zastosowanie
ładowarki do innego typu akumulatora może spowodować jego uszkodzenie i powstanie pożaru.
Korzystamy tylko z akumulatorów przeznaczonych dla danego narzędzia. Zastosowanie innych
akumulatorów może spowodować wypadek albo powstanie pożaru.
Jeżeli akumulator nie jest wykorzystywany, należy go przechowywać oddzielnie od takich przedmiotów
metalowych, jak zaciski, klucze, śruby i inne drobne przedmioty metalowe, które mogą spowodować
zwarcie styków akumulatora. Zwarcie akumulatora spowodować wypadek, oparzenia albo powstanie
pożaru.
Z akumulatorami należy postępować ostrożnie. Przy nieostrożnym postępowaniu z akumulatora mogą
się wydostać zawarte w nim chemikalia. Unikamy kontaktu z takimi substancjami, a jeżeli dojdzie do
takiego kontaktu, myjemy zanieczyszczone miejsce strumieniem bieżącej wody. Jeżeli substancja
chemiczna przedostanie się do oczu, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską. Substancja chemiczna
z akumulatora może spowodować poważne obrażenia ciała.
Serwis
Nie wymieniamy części narzędzia, nie wykonujemy napraw we własnym zakresie, ani w inny sposób nie
ingerujemy do konstrukcji narzędzia. Naprawy narzędzia powierzamy specjalistom.
Każda naprawa albo przeróbka wyrobu bez upoważnienia naszej spółki jest niedopuszczalna (może
spowodować obrażenia ciała albo straty materialne).
Elektronarzędzia zawsze oddajemy do naprawy do certyﬁkowanego ośrodka serwisowego.
Stosujemy tylko oryginalne albo zalecane części zamienne. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo
własne i swojego narzędzia.
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5. SZCZEGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Przed uruchomieniem prosimy uważnie przeczytać niniejsze zalecenia bezpieczeństwa
i zachować je na przyszłość.
Należy upewnić się, napięcie w sieci odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej
urządzenia. Wyrzynarka jest wyposażona w przewód dwubiegunowy i wtyk!
Podczas pracy należy stosować okulary ochronne i w razie powstawania zapylenia przy cięciu lub
wierceniu również maskę. Podczas dłużej trwającej pracy z użyciem narzędzia lub przy dużym poziomie
hałasu należy stosować odpowiednie ochraniacze słuchu.
Jeżeli wyrzynarka jest wyposażona w przyłącze do odkurzacza lub pochłaniacza pyłu, należy bezwzględnie
używać tych urządzeń. Worek na odpady należy regularnie wymieniać.
Obrabiany element przed rozpoczęciem pracy należy dobrze zamocować. Zapewnia to większe
bezpieczeństwo pracy niż przytrzymywanie obrabianego elementu ręką.
Przewód zasilający należy ułożyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas pracy.
Należy sprawdzić czy nie występuje zagrożenie uszkodzenia przewodu podczas pracy.
W przypadku nieprzestrzegania zaleceń zamieszczonych w tej instrukcji, zagraża ryzyko wypadku.
Wyrzynarka spełnia wymogi obowiązujących przepisów i norm technicznych.
Podczas pracy z wyrzynarką osłona powinna być opuszczona.
Okresowo kontrolujemy obie śruby w uchwycie brzeszczotu.
Nie korzystamy z uszkodzonych albo zużytych brzeszczotów.
Okresowo kontrolujemy ustawienie rolki prowadzącej.
Nie włączamy wyrzynarki, jeżeli brzeszczot znajduje się w materiale.
Nigdy nie obciążamy wyrzynarki tak, aby silnik się zatrzymał.
Nigdy nie przyspieszamy zatrzymania się brzeszczotu nawet, jeżeli silnik jest już wyłączony.
Brzeszczot wysuwa się bardzo szybko. Zęby brzeszczotu są bardzo ostre.
Brzeszczotu nigdy nie kierujemy w stronę innych osób.
Korzystamy ze środków ochronnych zabezpieczających przed hałasem, pyłem i wibracjami!!!
UWAGA! Te zalecenia bezpieczeństwa należy zachować na przyszłość!!!

6. OCHRONA SŁUCHU
UWAGA! Jeżeli podczas pracy wartość ciśnienia akustycznego przekroczy 90,2 dB(A), należy stosować
odpowiednią ochronę słuchu. Przeciwdziała to uszkodzeniu słuchu!
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7. OBSŁUGA
UWAGA! Nie pozwól, aby znajomość tego produktu doprowadziła do nieostrożności. Pamiętaj, że
chwilowa nieostrożność podczas pracy wystarczy do spowodowania poważnych obrażeń.
UWAGA! Zawsze używaj środków ochrony wzroku z bocznymi osłonami oznaczonymi tak, aby spełniały
wymagania normy ANSI Z87.1. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować kontakt oczu
z odrzuconym przedmiotem lub inne poważne obrażenia.
UWAGA! Nie używaj akcesoriów lub dodatków, które nie są zalecane przez producenta produktu.
Używanie niezalecanych akcesoriów lub dodatków może prowadzić do poważnych obrażeń.
UWAGA! Nigdy nie używaj do tej piły żadnych tarcz do przecinarek. Użycie tarcz, które nie są przeznaczone
do cięcia drewna, może spowodować uszkodzenie majątku lub poważne obrażenia.
APLIKACJA
Ten produkt może być używany do następujących celów:
Cięcie wszystkich rodzajów produktów drewnianych (tarcica, sklejka, boazeria, płyty wiórowe i twarde
drewno)
WŁOŻENIE/WYJĘCIE AKUMULATORA
Patrz rys. 3, strona 3.
Włóż akumulator do narzędzia jak pokazano na obrazku.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obie zapadki po obu stronach akumulatora zaskoczyły
na właściwe miejsce i że akumulator jest dobrze umocowany.
Wciśnij zapadki, aby umożliwić wyjęcie akumulatora.
Kompletne instrukcje dotyczące ładowania znajdziesz w instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki.
UWAGA! Narzędzia akumulatorowe zawsze są w stanie gotowości. Dlatego jeśli nie używasz narzędzia
lub przenosisz je przy boku, włącznik powinien być zawsze zablokowany.
ODRZUT
Patrz rys. 4–7, strona 4.
Do odrzutu dojdzie w sytuacji, gdy tarcza piły szybko się zatrzyma, a piła zacznie szybko się poruszać wstecz
w twoim kierunku. Przyczyną zablokowania tarczy może być jakakolwiek czynność, podczas której dojdzie
do utknięcia tarczy w drewnie.
ZAGROŻENIE! Jeśli dojdzie do utknięcia lub zablokowania tarczy, natychmiast zwolnij włącznik piły.
Odrzut może spowodować utratę kontroli nad piłą. Utrata kontroli nad narzędziem może być przyczyną
poważnych obrażeń.
Jeśli chcesz się ochronić przed odrzutem, unikaj poniższych niebezpiecznych czynności:
Niewłaściwe ustawienie głębokości tarczy piły.
Cięcie przez sęk lub gwóźdź w obrabianym materiale.
Kręcenie tarczy piły podczas wykonywania cięcia.
AKUMULATOROWA PIŁA TARCZOWA
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Cięcie przy pomocy tępej, oblepionej lub niewłaściwie ustawionej tarczy.
Niewłaściwe oparcie obrabianego materiału.
Oddziaływanie siły na tarczę.
Cięcie zdeformowanego lub wilgotnego materiału.
Niewłaściwe użycie narzędzia lub niewłaściwe obchodzenie się z narzędziem.
Jeśli chcesz uniknąć odrzutu, przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa:
Utrzymuj tarczę do piły na prawidłowo ustawionej głębokości. Ustawiona głębokość nie może przekroczyć
6,5 mm pod ciętym materiałem.
Przed rozpoczęciem cięcia skontroluj, czy w obrabianym materiale nie ma sęków lub gwoździ. Nigdy nie
wykonuj cięcia przez sęk lub gwóźdź.
Wykonuj proste cięcia. Podczas wykonywania cięć wzdłużnych używaj prowadnicy krawędziowej do piły.
Pomaga to zapobiegać obracaniu się tarczy.
Używaj czystych, naostrzonych i dobrze zamontowanych tarcz do piły. Nigdy nie wykonuj cięć tępymi
tarczami.
Przed rozpoczęciem cięcia dobrze podeprzyj obrabiany materiał.
Podczas cięcia używaj stałego i równomiernego nacisku. Nigdy nie wykonuj cięcia siłą.
Nie tnij zdeformowanego lub wilgotnego materiału.
Trzymaj piłę mocno obiema rękami i utrzymuj stabilną postawę, aby w razie konieczności oprzeć się sile
odrzutu.
UWAGA!
Podczas używania tej piły zachowaj ostrożność i miej prace pod kontrolą. Nie wyjmuj piły z obrabianego
materiału.
TARCZE DO PIŁ
Nawet najlepsze tarcze do pił nie będą ciąć efektywnie, jeśli nie będą utrzymane w czystości, jeśli nie będą
naostrzone lub jeśli będą niewłaściwie ustawione. W przypadku użycia tępej tarczy na piłę będzie przenoszone
duże obciążenie i wzrośnie ryzyko odrzutu. Zawsze miej przygotowane do dyspozycji inne tarcze do pił.
Żywica i smoła, która stwardniała na tarczy, będzie spowalniać piłę. Wyjmij tarczę z piły i usuń te osady przy
pomocy środka do usuwania żywicy i smoły, gorącej wody lub nafty.
NIE UŻYWAJ BENZYNY.
SYSTEM OCHRONY TARCZY DO PIŁ
Patrz rys. 8, strona 4.
Dolna osłona tarczy przymocowana do tej piły służy do zapewnienia ci ochrony i bezpieczeństwa. Pod żadnym
pozorem nigdy jej samodzielnie nie naprawiaj. Jeśli dojdzie do uszkodzenia osłony, nie używaj piły, aż do czasu
naprawy lub wymiany osłony. Podczas pracy z piłą zawsze trzymaj tę osłonę w pozycji roboczej.
ZAGROŻENIE! Podczas cięcia przez obrabiany materiał dolna osłona nie przesłania tarczy na spodniej
stronie obrabianego materiału. Ponieważ tarcza do pił na dolne obrabianego materiału nie jest zakryta,
zachowaj bezpieczną odległość rąk i palców od miejsca cięcia. Jeśli jakakolwiek część ciała dostanie się
do kontaktu z tarczą do pił, dojdzie do poważnych obrażeń.
UWAGA! Nigdy nie używaj piły, jeśli osłona nie działa prawidłowo. Przed każdym użyciem piły sprawdź,
czy osłona działa prawidłowo. Osłona działa prawidłowo, jeśli porusza się swobodnie i jeśli automatycznie
powraca do pozycji zamkniętej. Jeśli piła spadnie, przed ponownym użyciem skontroluj przy ustawieniu
wszystkich głębokości cięcia, czy nie doszło do uszkodzenia osłony tarczy lub docisku.
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URUCHAMIANIE/WYŁĄCZANIE PIŁY
Patrz rys. 9, strona 4.
Piła jest wyposażona w oświetlenie robocze, które się zapali po wciśnięciu spustu włącznika i wyłączy się
po zwolnieniu włącznika.
Uruchamianie piły:
Wciśnij przycisk odblokowania.
Wciśnij włącznik.
Zawsze odczekaj do osiągnięcia przez piłę maksymalnych obrotów, potem wprowadzaj piłę w obrabiany
materiał.
UWAGA! Kontakt tarczy do pił z obrabianym materiałem przed osiągnięciem maksymalnych obrotów
mógłby spowodować odrzut i odrzucenie piły wstecz w twoim kierunku, co mogłoby prowadzić
do poważnych obrażeń.
Zatrzymanie piły: zwolnij spust włącznika.
Gdy zwolnisz spust włącznika, odczekaj do pełnego zatrzymania tarczy. Nie wyjmuj piły z obrabianego
materiału.
PRZYCISK ODBLOKOWANIA
Patrz rys. 9, strona 4.
Ten przycisk odblokowania organiczna możliwość przypadkowego uruchomienia. Ten przycisk odblokowania
jest umieszczony na uchwycie na włącznikiem. Przycisk odblokowania musi zostać wciśnięty przed wciśnięciem
spustu włącznika. Bezpiecznik zostanie zresetowany po każdym wciśnięciu włącznika.
UWAGA: Przycisk odblokowania może zostać wciśnięty z lewej i z prawej strony.
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI TARCZY DO PIŁ
Patrz rys. 10, strona 4.
Zawsze dbaj o prawidłowe ustawienie głębokości tarczy. Właściwie ustawiona głębokość dla wszystkich
cięć nie może przekroczyć 6,5 mm pod obrabianym materiałem. Większa głębokość tarczy zwiększy
prawdopodobieństwo odrzutu i spowoduje większą chropowatość powierzchni cięcia. Aby zwiększyć precyzję
cięcia, na górnej osłonie tarczy umieszczono skalę.
Zwolnij dźwignię mocującą głębokość przez podniesienie ku górze i w stronę od podstawy.
Określ pożądaną głębokość cięcia.
Użyj miary głębokości cięcia, która znajduje się na tylnej stronie górnej osłony tarczy.
Trzymaj podstawę równolegle do obrabianego materiału lub opuszczaj piłę aż wskaźnik na uchwycie
zrówna się z nacięciem na osłonie tarczy.
Dobrze dociśnij dźwignię mocującą głębokości cięcia ku dołowi i w kierunku podstawy.
ZAGROŻENIE! OBSŁUGA PIŁY
Patrz rys. 11–13, strona 5.
UWAGA! Zawsze dbaj o to, aby mieć kontrolę nad piłą, aby cięcie było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Utrata
kontroli nad piłą mogłaby prowadzić do wypadków i do poważnych obrażeń.
Jeśli chcesz osiągnąć najwyższą jakość cięcia, stosuj się do poniższych praktycznych wskazówek.
Trzymaj piłę mocno obiema rękami.
AKUMULATOROWA PIŁA TARCZOWA
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Podczas wykonywania cięcia unikaj kładzenia rąk na materiale.
Podeprzyj materiał tak, aby cięcie znajdowało się zawsze po twojej stronie.
Podeprzyj materiał w pobliżu cięcia.
Umocuj obrabiany materiał przy pomocy zacisków lub w inny praktyczny sposób tak, aby podczas cięcia się
nie poruszał.
Zawsze kładź piłę na materiale, który jest dobrze podparty, nie odcinaj kawałków materiału.
Obrabiany materiał kładź tak, aby jego lepsza strona znajdowała się na dole.
Przed rozpoczęciem cięcia narysuj linię prowadzącą wzdłuż pożądanej linii cięcia.
CIĘCIE UKOŚNE I WZDŁUŻNE
Patrz rys. 14, strona 5.
Wykonując proste cięcie skośne lub wzdłużne, wyrównaj linię cięcia z nacięciem 00 na prowadnicy tarczy do pił
na podstawie.
Ponieważ grubość tarcz do pił jest różna, zawsze wykonuj cięcie próbne wzdłuż prowadnicy na materiale
odpadowym, aby przekonać się, jak duży zapas musi mieć prowadnica do osiągnięcia precyzyjnego cięcia, jeśli
taki zapas jest konieczny.
UWAGA: Odległość od linii cięcia od prowadnicy to wartość, jaką musi mieć zapas tej prowadnicy.
CIĘCIE WZDŁUŻNE
Patrz rys. 15, strona 5.
Wykonując tą piłą cięcia wzdłużne lub szerokie cięcia wzdłużne korzystaj z prowadnicy.
Umocuj obrabiany materiał.
Przymocuj do materiału prostą listwę przy pomocy zacisków w kształcie C.
Prowadź cięcie wzdłuż tej listwy, aby osiągnąć proste wzdłużne cięcie.
UWAGA: Unikaj utknięcia tarczy w cięciu.
SKALA SZEROKOŚCI CIĘCIA
Patrz rys. 16, strona 5.
Skala szerokości cięcia jest umieszczona na podstawie piły. Wykonując proste cięcia ukośne lub cięcia
wzdłużne można użyć tej skali do ustawienia wartości do 115 mm na prawej stornie tarczy i do wartości 25 mm
na lewej stronie tarczy.
CIĘCIA UKOŚNE
Patrz rys. 17–18, strona 5–6.
Ustaw kąt cięcia ukośnego na pożądaną wartość między zero a 56°. Patrz następna część Ustawienia kąta
cięcia ukośnego.
Wykonując proste cięcie ukośne pod kątem 45°, wyrównaj linię cięcia z nacięciem 45° na prowadnicy
tarczy do pił na podstawie.
Wykonaj cięcie próbne na materiale odpadowym, aby przekonać się, jak duży zapas musi mieć prowadnica.
USTAW KĄT CIĘCIA UKOŚNEGO
Patrz rys. 18, strona 6.
Zwolnij śrubę mocującą do cięć ukośnych.
Podnoś część piły z silnikiem, aż na skali kąta cięć ukośnych osiągniesz pożądaną wartość kąta.
Przykręć śrubę mocującą do cięć ukośnych.
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UWAGA! Wykonywanie cięć ukośnych bez prawidłowego dokręcenia śruby mocującej do cięć ukośnych
może być przyczyną poważnych obrażeń.
UWAGA: Dla cięć ukośnych z kątem 56° lub większym przesuń śrubę mocującą do cięć ukośnych do szczeliny w
pozycji 56° oznaczonej na skali do cięć ukośnych, i bezpiecznie dokręć tę śrubę mocującą.
WYKONYWANIE CIĘCIA UKOŚNEGO
Patrz rys. 18, strona 6.
Trzymaj piłę mocno obiema rękami jak pokazano na obrazku.
Oprzyj przednią krawędź podstawy o obrabiany materiał.
Włącz piłę i poczekaj na osiągniecie maksymalnych obrotów.
Wprowadź piłę w obrabiany materiał i wykonaj pożądane cięcie.
Zwolnij spust włącznika i odczekaj do pełnego zatrzymania tarczy.
Podnieś piłę z obrabianego materiału.
Patrz rys. 19, strona 16.
CIĘCIE WGŁĘBNE
UWAGA! Przed wykonaniem cięcia wgłębnego zawsze ustaw kąt cięcia ukośnego na zero. Przy
próbie wykonania cięcia wgłębnego przy innych ustawieniach może dojść do utraty kontroli nad piłą
i do poważnych obrażeń.
Ustaw kąt cięcia ukośnego na zero.
Ustaw tarczę na właściwą głębokość cięcia.
Przy pomocy odpowiedniego uchwytu obróć dolny uchwyt tarczy ku górze.
UWAGA: Zawsze podnoś dolną osłonę tarczy przy pomocy uchwytu, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom.
Trzymaj dolną osłonę tarczy przy pomocy uchwytu.
UWAGA! Nigdy nie wysuwaj palców, jeśli trzymasz osłonę tarczy za uchwyt. Przy wysunięciu palców może
dojść do ich kontaktu z tarczą, a w konsekwencji do poważnych obrażeń.
Oprzyj przednią krawędź podstawy o obrabiany materiał i podnieś tylną część uchwytu tak, aby tarcza nie
dotykała obrabianego materiału.
Włącz piłę i poczekaj na osiągniecie maksymalnych obrotów.
Wprowadź piłę w obrabiany materiał i wykonaj pożądane cięcie.
UWAGA! Cięcie wgłębne wykonuj w kierunku do przodu.
Cięcie w kierunku do tyłu mogłoby spowodować ruch piły ku górze po materiale i z powrotem ku tobie.
Zwolnij spust włącznika i odczekaj do pełnego zatrzymania tarczy.
Podnieś piłę z obrabianego materiału.
Przy pomocy piły ręcznej lub piły mieczowej wygładź rogi.
UWAGA! Nigdy nie mocuj dolnej osłony tarczy w podniesionej pozycji. Pozostawienie odsłoniętej tarczy
mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

AKUMULATOROWA PIŁA TARCZOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL 92

Montaż

8. MONTAŻ
WYPAKOWANIE
Ten produkt wymaga montażu.
Ostrożnie wypakuj produkt i wszystkie akcesoria z pudełka. Wszystkie pozycje wymienione w części
Zawartość opakowania muszą być dostarczone wraz z tym produktem.
UWAGA! Pozycje wymienione w części Montaż nie są zainstalowane przez producenta i wymagają
montażu przez klienta. Użycie niewłaściwie zmontowanego produktu może powodować poważne
obrażenia.
Przeprowadź staranną kontrolę produktu, aby ustalić, czy podczas transportu nie doszło do jego zniszczenia
lub uszkodzenia.
Nie wyrzucaj materiału opakowaniowego przed starannym skontrolowaniem produktu i jego użytkowania.
UWAGA! Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub jeśli doszło do ich zagubienia, nie używaj produktu
przed wymianą danych części. Używanie tego produktu z uszkodzonymi lub brakującymi częściami może
spowodować poważne obrażenia.
UWAGA! Nie próbuj samodzielnie dokonywać przeróbek tego produktu lub tworzyć akcesoriów, które nie
są zalecane do użycia z tym produktem. Każda taka zmiana lub przeróbka stanowi niewłaściwy sposób
użycia i może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji i w konsekwencji do poważnych obrażeń.
UWAGA! Podczas montażu części zawsze należy wyjąć z urządzenia akumulator, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu, które mogłoby spowodować poważne obrażenia.
MONTAŻ TARCZY
Patrz rys. 1, strona 3.
UWAGA! Maksymalna średnica tarczy na tym narzędziu wynosi 185 mm. Nigdy nie używaj tarczy o zbyt
dużej grubości, aby umożliwić zapadnięcie podkładki zewnętrznej tarczy w odpowiednie miejsca na wale.
Większe tarcze będą miały kontakt z osłoną tarczy, natomiast grubsze tarcze nie pozwolą na to, aby
śruba mocująca tarczy zabezpieczała tarczę na wale. Którakolwiek z tych sytuacji może doprowadzić
do poważnych obrażeń.
Wyjmij z piły akumulator.
Wyjmij z pojemnika klucz do tarczy (klucz sześciokątny 6 mm).
Wciśnij przycisk mocowania wału, odkręć śrubę mocującą tarczy i zdejmij zewnętrzną podkładkę tarczy.
UWAGA: Podczas demontażu obracaj śrubę tarczy w kierunku ruchu wskazówek zegara.
UWAGA! Aby zapobiec uszkodzeniu wału lub aby zabezpieczyć wał przez użyciem przycisku blokowania wału,
zawsze odczekaj do pełnego zatrzymania wału piły.
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UWAGA: Nie uruchamiaj piły, jeśli wciśnięty jest przycisk blokady wału.
Nanieś kropelkę oleju na wewnętrzną i zewnętrzną podkładkę tarczy w miejscu, gdzie dotykają tarczy.
UWAGA! Jeżeli wewnętrzna podkładka tarczy zostanie zdjęta, przed umieszczeniem tarczy na wale,
umieść tę podkładkę z powrotem na swoim miejscu. Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek, może dojść
do wypadku, ponieważ tarcza nie będzie prawidłowo umocowana.
Załóż tarczę do osłony ochronnej tarczy i na wał piły. UWAGA: Zęby tarczy muszą na przedniej części piły być
skierowane ku górze.
Załóż z powrotem zewnętrzną podkładkę tarczy.
Wciśnij przycisk blokowania wału i przykręć śrubę mocującą tarczy. Dobrze dokręć śrubę mocującą tarczy,
obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Umieść klucz z powrotem na swoim miejscu.
UWAGA: Nigdy nie używaj tarczy, która ma zbyt dużą grubość, która nie umożliwiałaby prawidłowego założenia
zewnętrznej podkładki na odpowiednie miejsca na wale.
DEMONTAŻ TARCZY
Patrz rys. 2, strona 3.
Wyjmij z piły akumulator.
Wyjmij klucz do tarczy ze skrytki.
Ustaw piłę w pokazanej pozycji, wciśnij przycisk blokady wału i odkręć śrubę mocującą tarczy, obracając w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
Zdejmij zewnętrzną podkładkę tarczy.
Zdejmij tarczę.

9. USTAWIENIA
UWAGA! Podczas regulacji zawsze należy wyjąć z urządzenia akumulator, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu, które mogłoby spowodować poważne obrażenia.
DOCISK DLA CIĘCIA UKOŚNEGO 0°
Patrz rys. 20, strona 6.
Ta piła posiada docisk w pozycji 0° dla cięcia ukośnego, który został ustawiony fabrycznie, aby zagwarantować
kąt 0° dla płaszczyzny tarczy podczas cięć pod kątem 90°.
KONTROLA DOCISKU DLA CIĘCIA UKOŚNEGO 0°
Wyjmij z narzędzia akumulator.
Połóż piłę na stole roboczym dolną stroną ku górze.
Przy pomocy kątownika stolarskiego sprawdź kąt prosty płaszczyzny tarczy względem podstawy piły.
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10. DBAŁOŚĆ O URZĄDZENIE
Przeciążanie
Nie używaj nadmiernej siły podczas cięcia. Nadmierny nacisk zmniejsza prędkość urządzenia i zmniejsza
wymaganą moc. Może dojść do przeciążenia, które może uszkodzić silnik urządzenia. Jeżeli urządzenie jest
zbyt gorące, pozwól mu pracować przez dwie minuty bez obciążenia, a następnie przerwij pracę na jakiś czas.
Oczyść urządzenie czystą szmatką i szczoteczką. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

11. GWARANCJA
Karta gwarancyjna jest ważna tylko po okazaniu wraz z dowodem zakupu. Przechowuj oba dokumenty
w bezpiecznym miejscu. W sprawie roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub centrum serwisowym. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produktu oraz wady powstałe w okresie
gwarancyjnym, które w sposób oczywisty są spowodowane przez wady materiałowe lub produkcyjne.
W takich wypadkach produkt zostanie naprawiony i/lub wyregulowany. Gwarancja nie obejmuje
standardowego zużycia produktu oraz usterek spowodowanych przegrzaniem, użyciem nieodpowiednich
akcesoriów lub nieprawidłową obsługą produktu.

12. DANE TECHNICZNE
Model
Napięcie znamionowe
Obroty na biegu jałowym
Wymiary tarczy
Głębokość cięcia

FDUK 70305-0
20 V
4300 obr./min
ʔ165 × ʔ16 mm
0°
55 mm
45°
38 mm

Akcesoria
Numer pozycji
FDUZ 79020
FDUZ 79040
FDUZ 79100
FDUZ 79110

Akcesoria
Akumulator 2 Ah
Akumulator 4 Ah
Szybka ładowarka
Podwójna szybka ładowarka
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13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
1. Spust jest wciśnięty, ale urządzenie nie działa: W przypadku urządzeń akumulatorowych należy podłączyć
akumulator o wystarczającym poziomie naładowania. Jeżeli urządzenie akumulatorowe nie będzie
używane przez dłuższy czas, nastąpi rozładowanie akumulatora. Spróbuj naładować akumulator. Sprawdź,
czy akumulator jest prawidłowo włożony do ładowarki. Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania, jest to
normalne zjawisko.
2. Wyciek elektrolitu z akumulatora: W ekstremalnych temperaturach lub przy ekstremalnych obciążeniach
może pojawić się niewielka ilość cieczy. Jeżeli przypadkowo dotniesz tej cieczy, natychmiast umyj skórę lub
ubranie wodą z mydłem.
3. Akumulator nie ładuje się, a lampka na ładowarce nie świeci: Jeżeli akumulator nie ładuje się, sprawdź,
czy jest prawidłowo osadzony w ładowarce i czy wskaźnik się świeci. Jeżeli się nie świeci, sprawdź, czy
wtyczka ładowarki jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeżeli tak, sprawdź bezpiecznik/wyłącznik
automatyczny w gniazdku.
4. Korpus urządzenia nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu: Przy normalnym obciążeniu korpus, spust
i akumulator nagrzewają się, ponieważ energia zużywana podczas cięcia wytwarza ciepło. Jest to
normalne zjawisko. Wystarczy pozwolić urządzeniu odpocząć przez kilka minut.
5. Akumulator nagrzewa się podczas użytkowania: Energia dostarczana przez akumulator wytwarza ciepło.
Akumulator nie zostanie uszkodzony w ten sposób - wydzielanie się ciepła podczas dostarczania energii jest
normalnym zjawiskiem. Jeżeli chcesz schłodzić akumulator, pozwól urządzeniu ostygnąć przez kilka minut
przed kontynuowaniem pracy.
6. Akumulator nagrzewa się podczas ładowania: Jest to normalne zjawisko, które jest wynikiem reakcji
chemicznych zachodzących w akumulatorze podczas procesu ładowania.
7. Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania: Jest to normalne zachowanie, spowodowane redukcją
napięcia z 230 V do 20 V.
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Utylizacja

14. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich
ekologiczną utylizację.
Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!
Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane,
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący
się likwidacją odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do odpadów
komunalnych. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie
nowego podobnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Dla ﬁrm, które działają w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską.
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych
urzędach lub u sprzedawcy.
Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.
Tekst, design i specyﬁkacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonania tych zmian.
Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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