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1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  UWAGA! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
  Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania wszystkich części 

produktu.
  Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
  Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą być powodem 

urazu, pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie
Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami bezpieczeństwa 
i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym korzystaniem z urządzenia. 
Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej korzystania. Przez okres trwania gwarancji 
zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu 
i kartę gwarancyjną. Przechowanie opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia 
(przeprowadzka, odesłanie do naprawy).

UWAGA! Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać również 
instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni właściwe użytkowanie 
urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje konserwacji urządzenia i napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nie 
stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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2. SYMBOLE

Niniejszy produkt został wyprodukowany 
zgodnie z obowiązującymi normami.

Przed uruchomieniem urządzenia należy 
dokładnie zapoznać się z instrukcja 
obsługi.

Sprzęt ochronny dla oczu

Srzęt ochronny dla uszu
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3. 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 fi zycznych, 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 certyfi kowanego ośrodka serwisowego.

 Stosujemy tylko oryginalne albo zalecane części zamienne. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo 
własne i swojego narzędzia.
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 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!!!

Szczególne zalecenia bezpieczeństwa
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5. OCHRONA SŁUCHU
 UWAGA! Jeżeli podczas pracy wartość ciśnienia akustycznego przekroczy 90,2 dB(A), należy stosować 

odpowiednią ochronę słuchu. Przeciwdziała to uszkodzeniu słuchu!

6. OPIS I SPECYFIKACJA PRODUKTU
Właściwości produktu
1. Brzeszczot piły (w komplecie znajduje się 1 brzeszczot do drewna)
2. Płytka dociskowa
3. Uchwyt brzeszczotu piły
4. Dźwignia mocująca SDS zwalniająca brzeszczot piły
5. Obrotowy przełącznik ruchu wahadłowego
6. Włącznik
7. Przycisk blokady włącznika
8. Akumulator (nie wchodzi w skład zestawu)
9. Uchwyt (z izolowaną powierzchnią)
10. Płytka mocująca
11. Przycisk zwolnienia akumulatora
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7. DANE TECHNICZNE

Model FDUO 70505-0

Napięcie znamionowe 20 V

Obroty na biegu jałowym 0-3 000 obr./min

Długość skoku 26 mm

Maksymalna grubość cięcia Drewno 100 mm
Miękki metal 20 mm
Stal 10 mm

Akcesoria

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka

FDPO 9001 Zestaw 9 szt. brzeszczotów

Oprócz bezpiecznego użytkowania narzędzia, należy przestrzegać następujących 
zaleceń:
1.  Przed użyciem dokładnie skontroluj brzeszczot piły. Na brzeszczocie nie może być żadnych pęknięć lub 

wyłamanych zębów. Brzeszczot nie powinien być używany dłużej niż jeden rok od daty zakupu. 
2.  Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się, że kierunek zębów brzeszczotu odpowiada kierunkowi wskazanemu 

w niniejszej instrukcji. 
3.  Podczas cięcia nie używaj zbyt dużej siły i zapobiegaj uderzeniom brzeszczotu w cięty materiał, które 

mogłyby spowodować jego pęknięcie i powstanie obrażeń. Podczas cięcia przy pomocy wyrzynarki nie 
ustawiaj brzeszczotu w pozycji poziomej. 

4.  Jeżeli podczas pracy z wyrzynarką wystąpi któraś z wymienionej poniżej sytuacji, należy natychmiast 
wyłączyć wyrzynarkę i odłączyć ją od źródła zasilania w celu ustalenia przyczyny problemu. 
(1) Elementy przekładni są zablokowane, obroty silnika nagle spadły i narzędzie zatrzymało się.  
(2)  Pojawił się dziwny dźwięk, doszło do zbyt dużego wzrostu temperatury lub pojawił się nieprzyjemny 

zapach. 
 (3) Doszło do pęknięcia brzeszczotu piły. (4) Występuje zbyt duże iskrzenie komutatora i pojawia się 

pierścień iskier. Brzeszczot wyrzynarki należy zawsze dobierać do aktualnych potrzeb. Do cięcia metali, 
materiałów o dużej gęstości i twardych elementów należy użyć brzeszczotu do metalu. Do cięcia drewna, 
materiałów o małej gęstości i miękkich elementów należy użyć brzeszczotu do drewna.
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8. MONTAŻ
Akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.

  Przed rozpoczęciem czynności obsługowych związanych z tym narzędziem (konserwacja, wymiana 
elementu roboczego itd.) oraz przed jego przeniesieniem i przechowywaniem, należy wyjąć z niego 
akumulator. W razie przypadkowego uruchomienia włącznika istnieje ryzyko powstania obrażeń.

Ładowanie akumulatora
  Stosuj wyłącznie ładowarki wskazane w danych technicznych. Tylko te ładowarki są przeznaczone do 

ładowania akumulatorów typu Li-Ion stosowanych w tym narzędziu.

Uwaga: Dostarczony akumulator jest częściowo naładowany. Aby zapewnić maksymalną pojemność 
akumulatora, przed pierwszym użyciem narzędzia naładuj go całkowicie w ładowarce.
Akumulator Li-Ion można ładować w każdym momencie bez ryzyka skrócenia jego żywotności. Przerwanie 
procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora (zob rys. B)
  Aby wyjąć akumulator 8, naciśnij przycisk blokady akumulatora 11 i wyjmij akumulator z narzędzia, ciągnąc 

go w tył.
  Nie używaj przy tym siły.

Wymiana/wkładanie brzeszczotu
  Podczas wymiany i wkładania brzeszczotu stosuj rękawice ochronne. Przy kontakcie z brzeszczotem 

istnieje ryzyko powstania obrażeń. 
  Podczas wymiany brzeszczotu sprawdź, czy uchwyt brzeszczotu nie jest zanieczyszczony pozostałościami 

materiału, na przykład wiórami metalowymi lub drewnianymi.

Wybór brzeszczotu
  Na końcu niniejszej instrukcji obsługi znajduje się zestawienie zalecanych brzeszczotów. Stosuj wyłącznie 

brzeszczoty z uniwersalnym mocowaniem ½”. Brzeszczot nie powinien być dłuższy niż wymaga tego 
planowane cięcie. 
Grubość mocowania brzeszczotu musi zawierać się w zakresie 0,8–1,6 mm. Do wąskich cięć łukowych 
należy stosować cienkie brzeszczoty.

Wkładanie brzeszczotu do wyrzynarki (zob rys. A)
  Wciśnij dźwignię mocującą SDS 4 do przodu i wsuń brzeszczot za płytkę mocującą 10 do uchwytu 

brzeszczotu. Zwolnij dźwignię mocującą SDS 4. Pociągnij za brzeszczot, aby sprawdzić czy jest on 
prawidłowo zamocowany. Luźny brzeszczot może wypaść z narzędzia i spowodować obrażenia. Przy 
określonych pracach brzeszczot 1 można obrócić o 180° (z zębami skierowanymi ku górze) i ponownie 
zamocować go w uchwycie.

Wyjmowanie brzeszczotu
  Przed wyjęciem z urządzenia poczekaj, aż brzeszczot wystygnie. W kontakcie z gorącym brzeszczotem 

istnieje ryzyko powstania obrażeń. 
   Wciśnij dźwignię mocującą SDS 4 w przód i wyciągnij brzeszczot z narzędzia. Zwolnij dźwignię mocującą 

SDS 4.
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Odprowadzenie pyłu/wiórów
  Pył z materiałów takich, jak farby zawierające ołów, niektóre gatunki drewna, minerały i metale, może być 

szkodliwy dla zdrowia. Kontakt z takim pyłem lub jego wdychanie może powodować reakcje alergiczne i/lub 
może doprowadzić do chorób układu oddechowego użytkownika lub osób postronnych.

  Określone rodzaje wiórów i pyłu, takie jak wióry z drewna dębowego lub bukowego, uważa się za 
rakotwórcze, w szczególności w połączeniu z dodatkami do pielęgnacji drewna (związki chromu, środki do 
ochrony drewna). Obróbkę materiałów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie specjaliści. 
– Zapewnij odpowiednią wentylację miejsca pracy.
– Zaleca się stosowanie aparatów oddechowych z fi ltrem klasy P2. 

  Podczas pracy z materiałem ciętym należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
  Należy zapobiegać gromadzeniu się pyłu na stanowisku pracy. Pył może się samorzutnie zapalić.

Wyłączony ruch wahadłowy:
– Przy pracy z cienkimi lub twardymi materiałami, takimi jak blachy lub stal.
– Aby uzyskać czyste krawędzie cięcia.

Włączony ruch wahadłowy: 
–  Przy pracy z metalami kolorowymi, twardym drewnem, tworzywami sztucznymi lub 

materiałami o średniej gęstości. 
–  Do pracy z miękkimi materiałami, na przykład miękkimi materiałami budowlanymi, 

materiałami izolacyjnymi, miękkim drewnem.
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9. ROZPOCZĘCIE PRACY
Wkładanie akumulatora

  Stosuj wyłącznie oryginalne akumulatory FIELDMANN Li-Ion z napięciem zasilania zgodnym ze wskazaniem 
na tabliczce znamionowej narzędzi. Użycie innych akumulatorów może prowadzić do powstania obrażeń 
i stwarza ryzyko pożaru. 

Uwaga: Stosowanie akumulatorów, które nie są przeznaczone dla tego narzędzia, może prowadzić do 
awarii lub uszkodzenia narzędzia. 

  Włóż naładowany akumulator 8 do podstawy narzędzia upewniając się, że jest on należycie osadzony 
i zablokowany w odpowiednim miejscu. 

Włączanie i wyłączanie
  Przed włączeniem tego narzędzia elektrycznego wciśnij przycisk blokady 7 w prawo lub w lewo. Następnie 

wciśnij przycisk wyłącznika 6 i trzymaj ten przycisk wciśnięty.
  Aby wyłączyć narzędzie, zwolnij przycisk wyłącznika 6. 

Uwaga:  Z przyczyn bezpieczeństwa przycisku wyłącznika 6 nie można zablokować w pozycji włączonej. 
Musi on być wciśnięty podczas pracy wyrzynarki. 

  Ze względu na oszczędność energii należy włączać wyrzynarkę tylko podczas cięcia. 
  Akumulatory typu Li-Ion są zabezpieczone przed całkowitym wyładowaniem przy pomocy technologii ECP 

(Electronic Cell Protection – elektroniczna ochrona ogniw). W przypadku wyładowania akumulatora, obwód 
zabezpieczający wyłączy narzędzie: Element roboczy przestanie się poruszać.

  Po automatycznym wyłączeniu narzędzia należy zwolnić przycisk wyłącznika. W przeciwnym razie mogłoby 
dojść do uszkodzenia akumulatora.

Regulacja prędkości skoku
  Zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na przycisk wyłącznika 6 pozwala na płynną regulację prędkości 

skoku brzeszczotu. 
  Niewielki nacisk na przycisk wyłącznika 6 zapewnia małą prędkość skoku. Zwiększenie nacisku na przycisk 

wyłączniku powoduje zwiększenie prędkości skoku. 
  Żądana prędkość skoku brzeszczotu zależy od rodzaju ciętego materiału i warunków pracy i można ją 

określić na podstawie własnego doświadczenia. Jeżeli następuje blokowanie się brzeszczotu w ciętym 
materiale oraz podczas cięcia tworzyw sztucznych i aluminium, zalecamy zmniejszenie prędkości skoku.

  Przy dłuższym użytkowaniu wyrzynarki z mniejszą prędkością skoku brzeszczotu, może dojść do znacznego 
wzrostu temperatury narzędzia. W takiej sytuacji należy go ochłodzić, włączając maksymalne obroty na około 
3 minuty. 

Ochrona przed przeciążeniem w wyniku wysokiej temperatury 
  Jeżeli narzędzie używane jest zgodnie z instrukcję, nie może dojść do jego przeciążenia. Jeżeli obciążenie 

narzędzia jest zbyt duże lub jeżeli temperatura akumulatora przekroczy 50°C, elektroniczny regulator 
wyłączy narzędzie i pozwoli na jego włączenie dopiero wtedy, gdy temperatura osiągnie optymalną 
wartość.
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Użyteczne wskazówki
  Przed rozpoczęciem czynności obsługowych związanych z tym narzędziem (konserwacja, wymiana 

elementu roboczego itd.) oraz przed jego przeniesieniem i przechowywaniem, należy wyjąć z niego 
akumulator. W razie przypadkowego uruchomienia włącznika istnieje ryzyko powstania obrażeń.

Porady: Podczas cięcia lekkich materiałów budowlanych należy postępować zgodnie z przepisami 
i zaleceniami dostawców tych materiałów.

  Należy kontrolować drewno, heblowane deski, materiały budowlane itp. pod kątem obecności ciał obcych, 
takich jak gwoździe, śruby lub inne podobne przedmioty i w każdym przypadku stosować odpowiedni 
brzeszczot. 

 Włącz narzędzie i przybliż je do obrabianego elementu. Połóż płytkę dociskową 2 na powierzchni 
obrabianego elementu i rozpocznij cięcie w materiale, utrzymując równomierny docisk i prędkość przesuwu. 
Po zakończeniu cięcia wyłącz narzędzie.

  W przypadku zablokowania brzeszczotu, natychmiast wyłącz narzędzie. Przy pomocy odpowiedniego 
przyrządu rozciągnij cięty materiał i wyciągnij brzeszczot z miejsca cięcia.

Obrót płytki dociskowej (zob. rys. C)
Ruchomą płytkę dociskową można ustawić w żądanej pozycji na powierzchni obrabianego elementu.

Cięcia zanurzeniowe (zob. rys. D–E)
 Cięcia zanurzeniowe można wykonywać wyłącznie w materiałach miękkich, takich jak drewno, płyty 

gipsowe i inne podobne materiały!
 Nie wykonuj cięć zanurzeniowych w materiałach metalowych!
 Do wykonywania cięć zanurzeniowych należy stosować wyłącznie krótkie brzeszczoty.

Cięcia wyrównujące (zob. rys. F)
Przy pomocy elastycznych brzeszczotów bimetalowych można ciąć przedmioty, które są przymocowane na 
stałe do ściany (na przykład wystające elementy budowlane, takich jak rury wodociągowe itd.).

 Należy upewnić się, że użyty brzeszczot jest większy od średnicy ciętego materiału. W przeciwnym razie 
istnieje ryzyko odrzutu. Przyłóż brzeszczot bezpośrednio do ściany i lekko dociśnij narzędzie z boku tak, aby 
płytka dociskowa oparła się o ścianę. Włącz narzędzie i wywierając stały boczny nacisk wykonaj cięcie.

Płyn chłodzący / Smar
  Podczas cięcia metali, na linii cięcia należy stosować płyn chłodzący / smar, ponieważ w tym przypadku 

materiał nagrzewa się do wysokiej temperatury. 
  Zalecenia dotyczące obsługi akumulatora Chroń akumulator przed działaniem wilgoci i wodą.
  Akumulator przechowuj w miejscach o temperaturze w zakresie od 0 do 40°C. Nie zostawiaj akumulatora 

latem w pojazdach.
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10. KONSERWACJA I SERWIS
Standardowe usterki i metody konserwacji wyrzynarek opisano w poniższej tabeli.

Typ usterki Przyczyna usterki Procedura konserwacji 
i naprawy (zaleca się ich 
przeprowadzenie wyłącznie 
w autoryzowanym serwisie)

Po włączeniu silnik nie 
uruchamia się

1. Brak napięcia zasilającego
2.  Uszkodzony styk lub włącznik

1. Doprowadź napięcie zasilające
2. Napraw lub wymień włącznik

Silnik elektryczny wydaje 
dziwny dźwięk i nie obraca się 
lub obraca się bardzo wolno

1.  Spalony styk włącznika
2. Zablokowane elementy 

mechaniczne
3. Nadmierny nacisk osiowy
4. Napięcie zasilające jest zbyt niskie
5. Wyłamane zęby przekładni

1. Wymień włącznik
2. Skontroluj elementy 

mechaniczne
3. Zmniejsz nacisk osiowy
4. Doprowadź prawidłowe 

napięcie zasilające
5. Wymień przekładnie

Nadmierne rozgrzanie skrzyni 
przekładni

1. Brak smaru w skrzyni lub 
zanieczyszczony smar

2.  Zbyt mocno dokręcona 
przekładnia lub zanieczyszczenia 
wewnątrz przekładni

1.  Uzupełnij lub wymień smar
2. Ustaw przekładnie, wymień 

przekładnie lub usuń 
zanieczyszczenia

Konserwacja i czyszczenie 
  Przed rozpoczęciem czynności obsługowych związanych z tym narzędziem (konserwacja, wymiana 

elementu roboczego itd.) oraz przed jego przeniesieniem i przechowywaniem, należy wyjąć z niego 
akumulator. W razie przypadkowego uruchomienia włącznika istnieje ryzyko powstania obrażeń.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i najlepsze efekty pracy utrzymuj to narzędzie i jego otwory wentylacyjne 
w czystości. Uchwyt brzeszczotu należy czyścić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką szczotką. 
Przed wykonaniem tej operacji wyjmij brzeszczot z uchwytu. Zapewnij prawidłowe działanie uchwytu 
brzeszczotu stosując odpowiedni smar. 

  Znaczne zanieczyszczenie tego narzędzia może być przyczyną awarii. Dlatego nie wykonuj cięć materiałów, 
przy których podczas cięcia od dołu lub nad głową występuje duża ilość pyłu.

Transport
  Dostarczone akumulatory typu Li-Ion są objęte wymogami obowiązujących przepisów prawa, dotyczących 

towarów niebezpiecznych. Użytkownik może przewozić te akumulatory w pojazdach bez dalszych 
wymagań. 

  Podczas transportu wykonywanego przez osoby trzecie (na przykład transport lotniczy lub fi rmy 
spedycyjne) należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących pakowania i oznaczenia. Przed 
transportem konieczna jest konsultacja ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych. 

  Akumulator można wysłać wyłącznie pod warunkiem, że jego obudowa nie jest uszkodzona. 
Styki akumulatora należy zakleić taśmą klejąca tak, aby zapobiec ich przesunięciu w opakowaniu 
transportowym. Należy również przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów krajowych.
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11. 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/EC, 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 urząd ds. utylizacji 
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 fi rm, które działają w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji 
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja w krajach poza Unią Europejską Jeżeli 
chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych urzędach 
lub u sprzedawcy.

Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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