
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
до 

циркулярної пили 
модель DS 1600, DS 3200 

 

 
 
 
 
 
 
 
Для зручності експлуатації цієї машини ми підготували для Вас цю Інструкцію. Будь ласка, уважно 
прочитайте її перед початком експлуатації та зберігайте її у гарному стані впродовж усього строку 
експлуатації машини.  
 
 
 
 



ЗМІСТ 
1. Конструкція і технічні характеристики. 
2. Загальні правила безпеки. 

 Безпека робочого місця. 
 Електробезпека. 
 Безпека оператора. 

3. Експлуатація інструмента та його обслуговування. 
 Сервісне обслуговування. 

4. Правила безпеки експлуатації. 
5. Функціональні характеристики. 
6. Подовжувальний кабель. 
7. Упаковка. 
8. Установка пильного диска. 
9. Видалення пильного диска. 
10.  Регулювання глибини різу. 
11.  Розклинювальний ніж. 
12.  Регулювання кута нахилу. 
13.  Запуск і зупинка інструмента. 
14.  Електронний захист від перевантаження. 
15.  Експлуатація інструмента. 
16.  Розпилювання. 
17.  Технічне обслуговування. 
18.  Стандартна комплектація. 
19.  Вигляд у розібраному стані 1600 Вт. 
20.  Вигляд у розібраному стані 1150 Вт. 
21.  Список запчастин для 1600 Вт і 1150 Вт. 
 
 

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель DS 2300 DS 1600 
Напруга 115 В / 60 Гц, 230 В / 

50Гц 
115 В / 60 Гц, 230 
В / 50 Гц 

Частота обертання 
холостого ходу 

5000 об/хв 5500 об/хв 

Вхідна потужність 1600 Вт 1150 Вт 
Кут нахилу 0~45º 0~45º 
Макс. діаметр диску 230 мм 160 мм 
Діаметр посадкового 
отвору 

30 мм, 25,4 мм, 20 мм 20 мм 

Макс. глибина різу Під кутом 90º: 85 мм 
(3-3/8") 

55 мм (2-3/16") 

Під кутом 45º: 60 мм 
(2-3/8" ) 

35 мм (1-3/4") 

Вага 7,7 кг 4.7 кг 
*Фланці, які поставляються разом з інструментом, відрізняються залежно від ринку, для якого 
вони призначені. 
 
 
 



2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте та зрозумійте усі інструкції. Нездатність 
дотримуватися усіх інструкцій, викладених нижче, може призвести до ураження 
електричним струмом, пожежі і/або серйозного поранення. Термін 
„електроінструмент”, що вживається в усіх попередженнях, позначає 
електричний інструмент, який живиться струмом від мережі.  
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ! 
2.1. Безпека робочого місця 
 
Тримайте своє робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад і погане 
освітлення першопричини нещасних випадків.  
 
Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, 
де містяться легкозаймисті рідини, гази й пил. Електроінструмент може 
утворювати іскри, від яких можуть спалахнути пил і гази.  
 
Під час роботи з електроінструментом тримайте спостерігачів, дітей та 
відвідувачів на відстані. Розсіювання уваги може спричинити втрату контролю.  
 
2.2. Електробезпека 
Заземлений інструмент слід вставити у штепсельну розетку, що повинна 
бути правильно встановлена і заземлена згідно з усіма правилами і 
вказівками. Ніколи не видаляйте заземлений штир штепсельної вилки та 
не змінюйте жодним чином штепсельну розетку. Не використовуйте 
штепсельну розетку адаптера. Якщо у Вас виникли сумніви стосовно 
правильності заземлення штепсельної розетки, проконсультуйтеся у 
кваліфікованого електрика. Якщо інструмент буде несправним або 
поламається, заземлення забезпечує доріжку низького опору, що захищає 
користувача від струму. Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, 
такими як: труби, радіатори, плити й холодильники. Ризик ураження 
електричним струмом збільшується, якщо Ваше тіло заземлене.  
 
Не піддавайте Ваш електроінструмент дії дощу або вологи. Вода, що 
потрапила всередину електроінструмента, збільшує ризик ураження 
електричним струмом.   
 
Використовуйте кабель за призначенням. Не можна використовувати 
кабель для переміщення інструмента або тягнути за кабель, щоб витягнути 
штепсельну вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від високих 
температур, мастила, гострих кутів або рухомих частин. Пошкоджений 
кабель слід одразу ж замінити. Пошкоджений кабель підвищує ризик 
ураження електричним струмом.  
 
При експлуатації електроінструмента на відкритому повітрі 
використовуйте подовжувальний кабель для роботи на відкритому повітрі 
з маркуванням "W-A" або "W". Ці кабелі призначені для використання на 
відкритому повітрі, що тим самим зменшує ризик ураження електричним 
струмом. 
 
 



2.3. Безпека оператора 
 
Під час роботи з електроінструментом будьте дуже уважними й 
зосередженими. Не використовуйте електроінструмент, коли Ви стомлені, 
або знаходитеся під дією наркотиків, алкоголю або медичних препаратів.  
Будь-яке відволікання  уваги під час експлуатації електроінструмента може 
спричинити серйозне травмування.   
 
Використовуйте захисне спорядження. Завжди одягайте захисні окуляри. 
Таке захисне спорядження, як: захисна маска, неслизькі черевики, захисний 
шолом або захист органів слуху, використовувані у відповідних умовах, 
зменшують ризик травмування.  
 
Уникайте випадкового запуску. Переконайтеся, що інструмент вимкнений, 
перш ніж Ви його під’єднаєте до розетки. При транспортуванні інструмента не 
ставте палець на перемикач та не вмикайте інструмент в штепсельну розетку, 
якщо він має такий перемикач, це може призвести до нещасного випадку. 
 
Зніміть регулювальні ключі або перемикачі перед вмиканням інструмента. 
Ключ, який прикріплюється з лівої сторони до рухомої частини інструмента, може 
спричинити травмування.   
 
Не ставте перед собою надважкі задачі. Завжди підтримуйте стійке 
положення і рівновагу. Стійке положення і рівновага дозволяють краще 
контролювати інструмент у неочікуваних ситуаціях.  
 
Одягайтеся відповідно. Не одягайте широкий одяг і прикраси. Тримайте 
волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Широкий одяг, прикраси та 
довге волосся можуть застрянути в рухомих частинах.  
 
3. Експлуатація інструмента та його обслуговування 
 
Використовуйте затискачі або інші засоби, щоб зафіксувати робочу деталь 
у стійкому положенні. Не можна тримати робочу деталь у руках або прямо 
перед собою, таке положення є нестійким і може призвести до втрати контролю.  
 
Використовуйте інструмент за призначенням. Інструмент працюватиме 
краще і безпечніше, якщо його використовуватимуть за призначенням і у 
відповідний спосіб.  
 
Не використовуйте інструмент, якщо перемикач не працює. Будь-який 
інструмент, який не можна контролювати за допомогою перемикача, є 
небезпечним і повинен бути відремонтованим.  
 
Перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням інструмента 
слід витягнути штепсельну розетку з джерела живлення. Такі запобіжні 
заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску інструмента.  
 
Зберігайте інструмент за межами досяжності дітей та не дозволяйте 
особам, що не мають відповідної кваліфікації та не знають цієї Інструкції, 



оперувати електроінструментом. Інструмент у руках некваліфікованого 
користувача становить загрозу. 
 
Будьте обережними при обслуговування інструмента. Тримайте ріжучі 
інструменти гострими й чистими. Інструмент з гострими ріжучими краями, який 
правильно обслуговується, легше контролювати.   
 
Перевірте правильність настройок, з’єднання рухомих частин, правильне 
функціонування частин та ін., тобто все, що впливає на роботу 
інструмента. При виявленні пошкодження інструмент повинен бути 
відремонтованим перед експлуатацією. Більшість нещасних випадків 
спричинені неправильним обслуговуванням інструмента.  
 
Використовуйте електроінструмент, аксесуари, диски та ін. згідно з цією 
Інструкцією та у відповідний спосіб, враховуючи робочі умови й тип 
виконуваної роботи. Використання електроінструменту не за призначенням 
може викликати ризиковану ситуацію.  
 
3.1. Сервісне обслуговування 
Сервісне обслуговування Вашого інструмента повинно виконуватися 
лише кваліфікованим спеціалістом з використанням лише ідентичних 
запасних частин. Це є гарантією безпеки експлуатації електроінструмента.  
 
-ПОПЕРЕДЖЕННЯ- Для зменшення ризику поранення користувач повинен 
уважно прочитати цю інструкцію.  
 
Тлумачення символів, які використовуються в цій Інструкції: 
V............Вольти 
A...........Ампери 
Hz..........Герци 
W...........Вати 
~................змінний струм 
no..............швидкість холостого ходу 
rpm..........об/хв 

 .........Клас захисту II 
 
4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
1. Тримайте руки на безпечній відстані від зони різання та пильного диска. 
Тримайте другу руку на додатковій ручці. Якщо Ви тримаєте інструмент 
обома руками, пильний диск не пошкодить Ваші руки.  
2. Займайте положення з будь-якої сторони пильного диска, але не 
паралельно до нього. При СИЛІ ВІДДАЧІ пила може податися назад (Див. 
розділ Інструкції „ПРИЧИНИ ТА СПОСОБИ УНИКНЕННЯ СИЛИ ВІДДАЧІ”).  
3. Не торкайтеся робочої деталі під інструментом. Захисний кожух не може 
Вас захистити від пильного диска, якщо Ви торкаєтеся робочої деталі під 
інструментом.  
4. НІКОЛИ не тримайте робочу деталь у руках або на колінах під час 
роботи. Важливо правильно тримати робочу деталь, щоб мінімізувати контакт 
пильного диска з Вашим тілом, заклинювання пильного диска або втрату 
контролю.  



5. Тримайте інструмент за ізольовану поверхню при виконанні роботи на 
робочій ділянці, де можливий контакт ріжучого інструменту з прихованими 
дротами або кабелем інструмента. Контакт дроту під напругою з металевими 
частинами інструменту призведе до ураження струмом оператора. 
6. При прокольному різанні завжди користуйтеся напрямною планкою. 
Напрямна планка підвищує точність різання і зменшує ризик заклинювання 
пильного диска.  
7. Завжди користуйтеся пильними дисками відповідного розміру з 
відповідним діаметром посадкового отвору. Пильні диски, які не підходять за 
розміром, працюватимуть несиметрично по відношенню до центру, що 
призводить до втрати контролю.  
8. Ніколи не користуйтеся пошкодженими або невідповідного розміру 
фланцями або болтами. Фланці та болти були спеціально розроблені для 
Вашого інструмента для отримання найкращих технічних характеристик і 
максимальної безпеки роботи. 
9. Будьте надзвичайно обережними при виконанні надрізу на стінах або 
інших вимощених ділянках. Пильний диск може наштовхнутися на який-небудь 
предмет, що може викликати силу віддачі.  
10. ПРИЧИНИ І СПОСОБИ УНИКНЕННЯ СИЛИ ВІДДАЧІ.  
Сила віддачі це раптова реакція інструмента на защемлення, заклинювання або 
порушення регулювання пильного диска, в результаті чого неконтрольована 
пила піднімається, вискакує з робочої деталі і подається назад до оператора. 
Якщо пильний диск защемило або заклинило всередині робочої деталі, пильний 
диск перестає рухатися, а реакція двигуна швидко підкидує пилу назад до 
оператора. Якщо пильний диск закрутився або порушилися настройки 
регулювання пили всередині робочої деталі, пильний диск вискочить з робочої 
деталі й рвучко подасться назад до оператора. Сила віддачі виникає в результаті 
використання не за призначенням інструмента і/або його неправильної 
експлуатації, або ж якщо не буди вжиті запобіжні заходи, вказані нижче: 
A. Міцно тримайте пилу в руках та займайте таке положення тіла і рук, при 
якому Ви зможете контролювати силу віддачі. Силу ВІДДАЧІ може 
контролювати оператор, якщо були вжиті відповідні запобіжні заходи.  
B. Якщо пильний диск заклинив або якщо Ви хочете припинити різання з 
будь-якої причини, відпустіть пусковий курок та тримайте пилу нерухомою 
в робочому матеріалі, доки пильний диск повністю не зупиниться.  
Ніколи не намагайтеся виймати або витягати пилу з робочого матеріалу, 
якщо пильний диск все ще рухається або при силі віддачі.  Перевірте пилу 
та вживіть запобіжні заходи, щоб усунути причину заклинювання пильного диска. 
C. При повторному запуску пили, коли пила знаходиться всередині 
робочого матеріалу, розташуйте пилу по центру пропиляного отвору та 
перевірте, чи зуби пили не застрягли в матеріалі. Якщо пильний диск 
заклинило, при повторному запуску пили може виникнути сила віддачі.  
D. Підтримуйте панелі великого розміру, щоб мінімізувати ризик 
защемлення пильного диска та силу віддачі. Панелі великого розміру можуть 
провисати під власною вагою. Опору слід установити під панеллю з обох боків, 
біля місця пропилу та по краям панелі.  
E. Не користуйтеся тупим або пошкодженим пильним диском. Тупий 
пильний диск пропилює вузький отвір, що спричиняє надмірне тертя, 
заклинювання пильного диска й силу віддачі.  



11. Користуйтеся лише рекомендованими пильними дисками, що 
розраховані на максимальну або вищу частоту обертання машини та мають 
відповідну різьбу шпинделя.  
12. Затягніть стопорний болт пильного диска та усі затискачі перед початком 
роботи.  
13. Надійно зафіксуйте робочу деталь. Робоча деталь повинна бути прямою 
та міцно зафіксованою, щоб уникнути можливе ковзання та защемлення. 
14. Дозвольте пильному диску повністю зупинитися, перш ніж витягнути 
пильний диск з робочої деталі або змінити кут розпилювання робочої деталі.  
15. Перевірте внутрішню поверхню фланців, а також бічні сторони пильного 
диска на відсутність сторонніх частинок.  
16. Перевірте, чи пильний диск не має тріщин або пошкоджень до початку 
роботи. Негайно замініть тріснутий або пошкоджений пильний диск. 
17. Ніколи не запускайте інструмент, якщо робоча деталь знаходиться 
паралельно до пильного диска. 
18. Дозвольте двигуну набрати максимальну швидкість до початку 
розпилювання.  
19. Важливо: По закінченню розпилювання відпустіть перемикач і почекайте, 
доки пильний диск, що рухається за інерцією, повністю зупиниться, перш ніж 
покласти пилу на землю. 
20. Ніколи не працюйте з інструментом у місцях, де містяться вибухонебезпечні 
тверді речовини, рідини або гази. Іскри від комутатора / вугільних щіток можуть 
спричинити пожежу або вибух.  
21. Використовуйте цей інструмент за призначенням. Виробник настійливо 
рекомендує НЕ модифікувати і/або НЕ використовувати цей інструмент не за 
призначенням. Якщо у Вас виникнуть запитання стосовно призначення 
інструмента, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ інструментом, доки Ви не отримаєте письмову 
відповідь виробника на Ваш запит. 
 
5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



1. Призначення інструмента 
Ця пила призначена виключно для розпилювання дерева, подібних до дерева 
матеріалів та пластмаси. Якщо пила оснащена алюмінієвим пильним диском, її 
також можна використовувати для розпилювання алюмінію. Цей інструмент не 
можна використовувати для розпилювання будь-яких інших матеріалів.   
Цей інструмент не можна жодним чином модифікувати або використовувати не 
за призначенням. Користувач несе відповідальність за пошкодження та нещасні 
випадки, які виникли внаслідок неправильної експлуатації.  
2. Електричне з’єднання 
Напруга мережі повинна відповідати напрузі, яка вказана на ярлику з технічними 
характеристиками машини. За жодних обставин не можна використовувати 
машину, якщо кабель живлення пошкоджений. 
Пошкоджений кабель слід одразу ж замінити в уповноваженому сервісному 
центрі. Не намагайтеся відремонтувати кабель живлення самотужки.  
Використання пошкодженого кабелю живлення може призвести до ураження 
струмом.  
 
6. Подовжувальний кабель 
Якщо Вам потрібен подовжувальний кабель, він повинен мати достатній 
поперечний переріз, щоб уникнути спаду напруги або перенагрівання. При 
значному спаді напруги зменшується вихідна потужність та існує ризик поломки 
двигуна. У табличці, зображеній нижче, Ви можете побачити правильний діаметр 
кабелю. Використовуйте лише подовжувальні кабелі з сертифікатами CE, U/L и 
CSA. Ніколи не використовуйте одночасно два подовжувальні кабелі. Натомість, 
використовуйте один довгий.  
 
Довжина 
подовжувального 
кабелю, м 

Розмір проводу 
(AWG) 

7,62 16 
15,24 12 
30,48 10 
45,72 8 
60,96 6 

 
***AWG (American Wire Gauge) система стандартів маркування товщини (перерізу) провода, яка 
використовується в США. Чим менший номер AWG, тим товщий провід і нижча його опірність.   
 
7. УПАКОВКА 
Обережно витягніть інструмент та усі його частини з транспортної тари. 
Зберігайте увесь пакувальний матеріал, доки Ви повністю не перевірили й 
успішно не запустили машину. 
 
ПРИМІТКА: Відповідний пильний диск вт винен бути установленим на пилу 
до початку роботи. Дивіться розділ Інструкції "УТСНОВКА ПИЛЬНОГО 
ДИСКА". 
 
До картонної упаковки входить: 
1. Циркулярна пила 
2. Шестигранний ключ M5  



 
НЕ ПРАЦЮЙТЕ З ЦИМ ІНСТРУМЕНТОМ, ДОКИ ВИ ПОВНІСТЮ НЕ 
ПРОЧИТАЛИ Й НЕ ЗРОЗУМІЛИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ. 
 
8. УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА 
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ІНСТРУМЕНТ ВІД’ЄДНАНИЙ ВІД ДЖЕРЕЛА 
ЖИВЛЕННЯ. 
Якщо Ви хочете замінити пильний диск або відрегулювати розклинювальний ніж, 
спочатку потрібно заблокувати машину у положенні ЗАМНА ПИЛЬНОГО ДИСКА.  
Для цього потрібно: 
A: Спочатку потягніть важіль блокування вниз, а потім угору. Цей важіль 
має пружину, що дозволяє заблокувати машину у положенні заміна 
пильного диска.  
B: Натисніть кнопку блокування пильної рами, щоб розблокувати машину з 
такого положення і опустити пильний диск в робочий матеріал, доки 
важіль блокування автоматично не заблокує таке положення завдяки 
натягуванню пружини.  Див. малюнок 2.  
C:  тепер машина заблокована у положенні ЗАМНА ПИЛЬНОГО ДИСКА. 
D: Щоб зняти блокування, відпустіть важіль блокування, потягнувши його 
спочатку вниз, а потім угору. Див. малюнок 2.   

 
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА: 
1. Видаліть увесь бруд на захисних кожухах та довкола шпинделя.  
2. Прочистіть внутрішній фланець (3). Поверніть фланець таким чином, щоб 
отвір правильного діаметра виходив до пильного диска, а новий пильний диск 
розмістіть так, щоб його зуби вказували вперед.  
ПРИМІТКА: Використовуйте лише пильні диски, які мають відповідний 
діаметр отвору шпинделя та призначені для експлуатації при 
максимальній або вище максимальної швидкості машини. Не торкайтеся 
зубів пильного диска, щоб уникнути травмування.  
3. Розмістіть зовнішній фланець на оправці, пласкою стороною до пильного 
диска. Див. малюнок 3. 
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що пильний диск відцентрований (будьте 
обережні, щоб не затягнути скривлений пильний диск між фланцями).  
4. Замініть та затягніть пальцем стопорний болт пильного диска, повертаючи 
його за годинниковою стрілкою.  



5. Натисніть важіль блокування шпинделя і повертайте оправку шпинделя рукою, 
доки вона не буде заблокована. Міцно затягніть стопорний болт пильного диска 
за допомогою ключа, що входить до стандартної комплектації, і відпустіть 
блокування.   

 
9. ВИДАЛЕННЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА - ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ІНСТРУМЕНТ 
ВІД’ЄДНАНИЙ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ. 
При видаленні пильного диска виконайте операцію установки пильного диска у 
зворотному порядку, але будьте надзвичайно обережні, щоб не травмуватися. 
ПРИМІТКА: Спочатку машина повинна бути заблокована у положенні 
ЗАМНА ПИЛЬНОГО ДИСКА.  
1. Натисніть важіль блокування шпинделя і повертайте оправку шпинделя рукою, 
доки вона не буде заблокована. Міцно затягніть стопорний болт пильного диска 
за допомогою ключа, що входить до стандартної комплектації, і відпустіть 
блокування. Див. малюнок 4. 
2. Повністю відкрутіть стопорний болт пильного диска та зніміть шайбу 
зовнішнього пильного диска. Будьте обережні, щоб не впустити пильний диск.  
3. Тепер можна зняти пильний диск. 

 
10. РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РІЗУ - ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ІНСТРУМЕНТ 
ВІД’ЄДНАНИЙ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ. 
Відрегулюйте глибину різу за бажанням. Для зручності машина має шкалу 
глибини пропилу. 
Для регулювання глибини різу: 



Послабте обмежувач глибини пропилу на 1-1/2 оберти. Злегка натиснувши, 
покрутіть обмежувач вверх або вниз до бажаної поділки. Див. малюнок 5. 

 
11. РОЗКЛИНЮВАЛЬНИЙ НІЖ 
Машина оснащена розклинювальним ножем у стандартній комплектації, що 
дозволяє контролювати силу віддачі. З міркувань безпеки,  усі роботи з 
циркулярною пилою повинні виконуватися тоді, коли розклинювальний ніж 
установлений і правильно відрегульований. Розклинювальний ніж повинен бути 
відрегульованим таким чином, щоб відстань між розклинювальним ножем і 
зоною різання пильного диска складала від 2 до 4 мм, а пильний диск був 
установлений від 2 до 4 мм над розклинювальним ножем.  
Для установки розклинювального ножа: 
1. Від’єднайте машину від джерела живлення. 
2. Заблокуйте пилу в положенні заміна пильного диска, щоб установити 
розклинювальний ніж. У такому положенні болт блокування вирівняється зі 
штуцером кожуха. 
3. Послабте болт блокування на 1/2 оберти за допомогою шестигранного ключа, 
який входить до стандартної комплектації.  
4. Правильно установіть розклинювальний ніж та знову затягніть болт 
блокування. Вдруге перевірте настройки, оскільки розклинювальний ніж має 
пружину, яка могла зміститися при затягуванні. Див. малюнок 6.  

 
12. РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ - ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ІНСТРУМЕНТ 
ВІД’ЄДНАНИЙ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ. 
Щоб відрегулювати кут пропилу, дивіться кутомір на опорі, який має позначки 
кута нахилу від 0 до 45º.  
Для регулювання кута нахилу: 



Послабте обидві кнопки блокування кута нахилу (див. малюнок 7) – передню і 
задню – на 1/2 оберти, а потім повертайте опору до бажаного кута. Затягніть 
обидві кнопки блокування кута нахилу, щоб зафіксувати бажане положення.   

 
КУТ НАХИЛУ - ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ІНСТРУМЕНТ ВІД’ЄДНАНИЙ ВІД 
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ. 
Кут нахилу установлюється за замовчуванням, але якщо настройки порушилися, 
можна відрегулювати кут нахилу на 45º або 0º. Щоб установити кут нахилу на 45º: 
відрегулюйте маленький установний гвинт з правої сторони переднього 
блокування кута нахилу за допомогою шестигранного ключа відповідного 
розміру (див. малюнок 8). Щоб установити кут нахилу на 0º: відрегулюйте 2 
вертикальні гвинти на опорі (див. малюнок 1), суміжні з кнопками регулювання 
кута нахилу. Перевірте точність кутів за допомогою відповідного вимірювального 
інструмента. 

 
 
Для кращого розпилювання жолобок 0º розміщений на передній частині опори 
машини. Див. малюнок 9. Вирівняйте лінію розпилу на робочій поверхні за 
допомогою жолобка. Крім того, пильний диск видно крізь невеличкі зазори на 
кожусі, краще вирівнювати пильний диск по лінії розпилювання.   

 
13. ЗАПУСК І ЗУПИНКА ІНСТРУМЕНТУ 
Переконайтеся, що напруга мережі відповідає тій, що вказана на панелі з 
технічними характеристиками машини, а перемикач знаходиться у положенні 
"OFF", перш ніж під’єднати інструмент до мережі.  



Під час запуску, зупинки та експлуатації тримайте інструмент у стійкому 
положенні, тримаючи інструмент за головну та бічну ручки обома руками. Див. 
малюнок 10. 
Для запуску інструменту: 
Спочатку натисніть кнопку блокування пильної рами вперед, а потім натисніть 
пусковий курок перемикача. Тепер можете починати розпилювання. 

 
Для зупинки інструмента: 
Відпустіть кнопку блокування пильної рами та установіть якнайвище положення, 
щоб знову увімкнути блокування. Потім відпустіть пусковий курок перемикача. 
Після того, як машина була вимкнена, пильний диск все ще обертатиметься 
певний час. Будьте обережні, щоб рухомі частини інструмента можуть 
травмувати! 
Щойно Ви забрали інструмент з робочої поверхні, завжди дозволяйте машині 
повернутися до блокування найвищого положення. Таким чином, пильний диск 
знову повністю закритий зовнішнім захисним кожухом.  
14. ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 
Якщо під час розпилювання машина досягає рівня перевантаження, 
електронний захист від перевантаження активується та вимикає пилу. У такому 
випадку, Вам слід відпустити пусковий курок і повернути машину до найвищого 
положення блокування. Потім почекайте, принаймні, протягом 3 секунд, перш ніж 
продовжити. 
15. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТА  
Для ефективного управління машиною потрібно тримати її обома руками задля 
максимальної безпеки й контролю. Не працюйте з інструмент більше 30 хвилин 
без перерви.  
Підтримуйте робочу деталь відповідним чином та міцно тримайте пилу ОБОМА 
РУКАМИ, щоб уникнути втрати контролю та рівноваги. Завжди тримайте бічну 
ручку лівою рукою, а задню ручку – правою рукою. Завжди одягайте захисні 
окуляри, щоб уникнути пошкодження. Не можна наносити рідини та змащувальні 
речовини на пильний диск.   
16. РОЗПИЛЮВАННЯ 
Перед початком розпилювання машина повинна набрати повну швидкість. 
Вимикати машину можна лише по закінченню розпилювання. 
Під час роботи з інструментом направляйте пилу від себе, а не до себе, оскільки 
є ризик, що циркулярна пила вискочить з пропиленого отвору (сила віддачі) і 
завдасть важку травму.  
При розпилюванні: 
* Переконайтеся, що глибина пропилу установлена за Вашим бажанням.  
* Розмістіть передню частину стола пили на робочій деталі.  



* Увімкніть машину та направляйте машину вниз, щоб встановити обмежувач 
глибини пропилу.  
* Направляйте машину в напрямку різання. Будьте уважні, щоб опора пили 
залишалася міцно зафіксованою на робочій деталі.  
* Вимкніть машину та заблокуйте у найвищому положенні після того, як Ви 
закінчили різати. 
Для різання з урізною подачею: 
* Установіть обмежувач глибини пропилу на максимальну глибину 
пропилювання.  
*Коли машина розпилює робочу деталь з урізною подачею, потрібно дуже міцно 
тримати її у руках, оскільки є ризик виникнення сили віддачі.  
*  Увімкніть машину, дозвольте їй набрати повну швидкість та заглиблюйте пилу 
в робочу деталь.  
* Коли пила повністю заглибилася в робочу деталь, починайте штовхати машину 
вперед. 
* Вимкніть машину по закінченні різання та поверніть її до найвищого положення 
блокування. 
ФІКСАЦІЯ РОБОЧОЇ ДЕТАЛІ 
Надійно зафіксуйте робочу деталь. Робоча деталь повинна бути прямою та 
міцно затиснутою, щоб вона не рухалася і не застрягла під час розпилювання. 
Забезпечте відповідну опору для робочих деталей великого розміру. Ніколи не 
розташовуйте робочі деталі великого розміру таким чином, щоб вони згиналися 
посередині або під поверхнею ріжучого інструмента. Це може призвести до 
заклинювання пильного диска й сили віддачі. Натомість, завжди підтримуйте 
робочу деталь кількома дерев’яними рейками біля поверхні ріжучого 
інструмента. 
Переконайтеся, що пильний диск повністю зупинився, перш ніж зняти або 
зафіксувати робочу деталь або змінити кут розпилювання робочої деталі.  
УВАГА: Тримайте кабель якомога далі від робочої зони, щоб він не 
заплутався і не застряг у робочій деталі.  
Не розпилюйте із зусиллям. Дозвольте пилі працювати зі швидкістю, який 
дозволяє такий тип роботи й робочої деталі.  
НАПРАВЛЯЮЧА ПЛАНКА 
Направляюча планка допомагає безпечно виконувати прямі й чіткі розрізи при 
розпилюванні (опція). Її можна зафіксувати за допомогою С-подібної струбцини.  
Цей інструмент є сумісним з обома популярними типами направляючих планок: 
вузькою та широкою. З цією метою на основі передбачені:один широкий  отвір і 
два вузьких.  
Вузька направляюча планка 
 Вузькі отвори розташовані ближче до пильного диску та передбачені виключно 
для розпилу під кутом 00 . Вузький отвір для напрямної планки, які розташований 
подалі від пильного диску передбачений для розпилу під кутом 450 . (Він 
розташовує пильний диск на самому краю, тому диск не врізається в напрямну 
ланку).  
Широка направляюча планка 
Широкий отвір для направляючої планки можу використовуватись для розпилу 
під кутом 00 . Зверніть увагу, що для широкого отвору бачені  два регулятори 
зазору напрямної планки для оптимальної зручності та безпеки експлуатації. 
Рівномірно їх відрегулюйте, щоб не було розхитаності, але опора все ще вільно 
ковзала. Див. малюнок 12. Якщо на направляючій передбачена полоса для 



захисту від тріщин, перед розрізом її необхідно першою відрізати по розміру по  
по всій довжині. Після виконання відрізу, розріз буде відмінно відповідати 
розміру різальної кромки та захистить заготовку від утворення тріщин. Після того 
як  розмір різу був налаштований не змінюйте кут розпилу (він має бути 00). 

 
Гумова планка 
Перед першою експлуатацією інструмента потрібно вирізати планку по усій 
довжині. Цю гумову планку потрібно підтримувати за допомогою дерев’яної 
робочої деталі, коли Ви вирізаєте її вперше. 
УВАГА: Не використання дерев’яної опори під час першого різання може 
призвести до пошкодження планки пильним диском. 
Після того, як це було виконано, планка ідеально підходитиме для ріжучих країв і 
захищатиме дерево від відщеплювання. Крім того, оператору легше буде 
побачити, де проходитиме лінія різу. Це економить час і зусилля при виконанні 
точних розрізів. Пила розроблена таким чином, що коли пильна планка 
установлена, точка входу інструмента в робочу деталь залишатиметься 
незмінною, незалежно від того, чи це різання під прямим кутом або під кутом 
скосу кромки. 
 
17. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТРИМАЙТЕ ІНСТРУМЕНТ В ЧИСТОТІ 
Час від часу продувайте усі повітряні канали сухим стиснутим повітрям. Усі 
пластмасові частини слід очищувати м’якою вологою ганчіркою. НІКОЛИ не 
використовуйте розчинники, щоб очистити пластмасові частини, оскільки вони 
можуть розчинити або пошкодити матеріал.  
Завжди одягайте захисні окуляри, коли Ви працюєте зі стиснутим 
повітрям. 
ВУГІЛЬНІ ЩІТКИ 
Вугільні щітки це нормально зношувані частини машини, які потрібно замінювати, 
коли вони досягають максимально допустимого зношування. Див. малюнок 13. 
ПРИМІТКА: За перевіркою й заміною вугільних щіток потрібно звертатися 
до кваліфікованого спеціаліста сервісного центра. Завжди потрібно 
замінювати дві щітки одночасно. 



 
Для заміни щіток потрібно: 
1. Зняти 4 гвинти й хвостову кришку двигуна.   
2. За допомогою плоскогубців викрутіть пружину щітки й витягніть стару вугільну 
щітку з щіткоутримувача. 
3. Відкрутіть гвинт, щоб зняти дріт щітки.  
4. Установіть нову щітку. Операція установки відбувається у зворотному порядку 
операції видалення.  
5. Поставте назад хвостову кришку двигуна. Див. малюнок 14.  

 
18. СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 
Якщо необхідно замінити кабель живлення, ця операція повинна 
виконуватися виробником або його агентом, щоб уникнути ризику 
пошкодження. 
 
19. ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ 1600 Вт 
 



 
20. ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ 1150 Вт 

 
21. СПИСОК ЗАПЧАСТИН ДЛЯ 1600 Вт і 1150 Вт 
 
№ НАЗВА ЗАПЧАСТИНИ КІЛЬ.-ТЬ 
  1600 Вт      1150 Вт 1600 Вт  1150 Вт 
1 ГВИНТ З 

ЦИЛІНДРИЧНОЮ 
ГОЛОВКОЮ 

M4 x 15 7 6 

2 ЗОВНІШНІЙ КОЖУХ  1 1 
3 БОЛТ M8 x 25 1 1 
4 ЗОВНІШНІЙ ФЛАНЕЦЬ  1 1 
5 ПИЛЬНИЙ ДИСК  1 1 



6 ВНУТРІШНІЙ ФЛАНЕЦЬ  1 1 
7 ГВИНТ З 

ЦИЛІНДРИЧНОЮ 
ГОЛОВКОЮ 

M5 x 8 4 4 

8 СКОБА 
РОЗКЛИНЮВАЛЬНОГО 
НОЖА 

 1 1 

9 ПРУЖИНА  1 1 
10 ПЛЕЧО ВАЖІЛЯ  1 1 
11 ГВИНТ M5 x 12 3 5 
12 ВНУТРІШНІЙ КОЖУХ  1 1 
13 ПОКАЖЧИК 

БЛОКУВАННЯ КУТА 
НАХИЛУ 

 1 1 

14 ГВИНТ M4 x 8 1 1 
15 ГВИНТ M6 x 8 1 1 
16 РОЗКЛИНЮВАЛЬНИЙ 

НІЖ 
 1 1 

17 ГВИНТ M5 x 8 1 1 
18 ОБМЕЖУВАЧ ГЛИБИНИ 

ПРОПИЛУ 
 1 1 

19 ШКАЛА  1 1 
20 КНОПКА 

РЕГУЛЮВАННЯ 
ГЛИБИНИ ПРОПИЛУ 

M8 x 20 1 1 

21 ПЕРЕДНЯ СКОБА  1 1 
22 ЗАДНЯ СКОБА  1 1 
23 УСТАНОВНИЙ ГВИНТ M6 x 12 1 1 
24 ГВИНТ M6 x 16 4 4 
25 КНОПКА 

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА 
НАХИЛУ 

M8 x 20      M8 x 25 2 2 

26 ГАЙКА M8 2 2 
27 ВІСЬ ОБЕРТАННЯ Ø8 x 65      Ø8 x 66.5 1 1 
28 ПРУЖИННЕ УПОРНЕ 

КІЛЬЦЕ 
CTW-31 3 3 

29 ГВИНТ M5x15 4 2 
30 УПОР  1 - 
31 ГВИНТ M4x10 4 3 
32 ШАЙБА  1 1 
33 ГВИНТ M5x12 2 2 
34 ОПОРА  1 1 
35 РЕГУЛЯТОР ЗАЗОРА  2 2 
36 ВНУТРІШНЄ 

ПРУЖИННЕ КІЛЬЦЕ 
R35                     R32 1 1 

37 ПІДШИПНИК 6202 2RS 1 1 
38 ОПОРА ПІДШИПНИКА  1 1 
39 ОПРАВКА  1 1 



40 СЕГМЕНТНА ШПОНКА 5 x 5 x 10 1 1 
41 ШЕСТЕРНЯ 36T 1 1 
42 ПРУЖИНА Ø2x Ø19.5 

xl5xL150М
М 

3 1 1 

43 НАПРЯМНА З 
ПРУЖИНОЮ 

 1 1 

44 УСТАНОВНИЙ ГВИНТ M4x12 1 - 
45 ПРУЖИННЕ КІЛЬЦЕ S-14 1 - 
46 ПІДШИПНИК 608 ZZ 1 2 
47 ПРУЖИНА 

БЛОКУВАННЯ 
Ø1x Ø8.2x9.5 xL25mm 1 1 

48 ГВИНТ M5x50        3/16"xl(l/4"
) 

4 4 

49 РЕДУКТОР В ЗБОРІ  1 1 
50 ПІДШИПНИК 6002 2RS   6001 2RS 1 1 
51 ВАЖІЛЬ БЛОКУВАННЯ  1 1 
52 ЯКІР  1 1 
53 ПІДШИПНИК 6200 ZZ 1 - 
54 ГВИНТ M5x60 2 2 
55 СТАТОР 230В І 110В  1 1 
56 ВЕРХНІЙ ВАЖІЛЬ 

БЛОКУВАННЯ 
 1 1 

57 ГВИНТ M5x16 1 1 
58 ВАЖІЛЬ БЛОКУВАННЯ  1 1 
59 ГВИНТ M4x25  8 
60 РУКОЯТКА ГОЛОВНОЇ 

РУЧКИ 
 6 1 

61 ГОЛОВНА РУЧКА  1 1 
62 КОРПУС ДВИГУНА  1 1 
63 ХВОСТОВА КРИШКА 

ДВИГУНА 
 1 1 

64 ПУСКОВИЙ КУРОК  1 1 
65 ПРУЖИНА Ø1x Ø8x15 xL55mm 1 1 
66 ПЕРЕМИКАЧ  1 1 
67 КНОПКА БЕЗПЕКИ  1 1 
68 ПРУЖИНА ПРАВОГО 

ВАЖІЛЯ 
Ø0.5x5 1 1 

69 ПРУЖИНА ЛІВОГО 
ВАЖІЛЯ 

Ø0.5x5 1 1 

70 ПРИСТРІЙ ВІД 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

 1 1 

71 ГВИНТ M4x12 6 6 
72 СКОБА КАБЕЛЮ  1 1 
73 ГВИНТ M4x20 5 5 
74 ЩІТКОУТРИМУВАЧ  2 2 
75 ПРУЖИНА  Ø0.7x5 2 1 
76 ГВИНТ M4x12 2 2 



77 ВУГІЛЬНА ЩІТКА  7x11x17 2 2 
78 ГАЙКА M4 2 2 
79 ЗАХИСНА СПІРАЛЬ 

КАБЕЛЮ 
 1 1 

80 КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ VDEx1.5Cx300mm   
VDEx1.5Cx400mm 

1 1 

81 ШЕСТИГРАННИЙ КЛЮЧ 
5 ММ 

120mmx33mm 1 1 

82 ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ  1 1 
83 КОНЕКТОР  3 3 
84 ВНУТРІШНЄ 

БЛОКУВАННЯ 
 - 1 

85 ВЕНТИЛЯТОР  1 1 
      


