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Deutschland

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte 
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden.

Great Britain

Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of european directive 2002/96/EC on wasted electrical and 
electronic eqipment and its implementation in accordance with national 
law, electric tools that have reached the end of their life must be collected 
separately and returned to an environmentally compatible recycling 
facility.

France

Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux 
déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa 
transposition dans la législation nationale, les appareils électriques 
doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux 
de l’environnement.

Italia

Solo per Paesi UE
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparrecchiature 
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme 
nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte 
separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

Nederlands

Allen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en 
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden 
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet 
aan de geldende milieu-eisen.

España

Sólo para países de la UE
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con 
la legislación nacional, las herramientas electricas cuya vida útil haya 
llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta 
de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

Portugal

Apenas para países da UE
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas 
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, 
as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e 
encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

Sverige

Gåller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk 
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta 
elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Finnland

Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/
ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut 
on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Norge

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og 
elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må 
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres 
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Danmark

Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF em bortskaffelse af 
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal 
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner 
miljøet mest muligt.

Slovakia

Len pre štáty EÚ
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Podía európskej smernice 2002/96/EG o nakladani s použitými 
elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení 
právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí 
zbierat’ oddelene od ostatného odpadu a podrobit’ ekologicky šetrnej 
recyklácii.

Slovenia

Samo za drzave EU
Elektricnega orodja ne odstranjujte s hisnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG  o odpani elektricni in 
elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba 
elektricna orodja ob koncu nijihove zivljenjske dobe loceno zbirati in jih 
predati v postopek okulju prijaznega recikliranja.

Ungarn

Csak EU-országok számára
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekról szóló 2002/96/EK 
irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyüjteni, és környezetbarát 
módon újra kell hasznositani.

Hrvatska

Samo za EU-države
Elektriˇcne alate ne odlažite u kucne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o starim elektriˇcnim i 
elektroniˇckim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju 
se istrošeni elektriˇcni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za 
reciklažu.

Czchia

Jen pro státy EU
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými 
elecktrickými a elektronickými zarizeními a odpovídajícich ustanoveni 
právnich predpisú jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí 
sbírat oddêlenê od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému 
recyklování.

Polska

Tylko dla państw UE
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/WE dot. zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być 
oddzielnie zbierane i wprowadzane do
ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

România

Numai pentru ţările din UE
Nu aruncaţi echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere!
Conform Directivei Europene 2002/96/EC privitoare la echipamente 
electrice şi electronice scoase din uz şi în conformitate cu legile naţionale, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie să 
fie colectate separat şi trebuie să fie predate unei unităţi de reciclare. 

Eesti

Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega! 
Vastavalt EÜ direktiivile 2002/96/EC elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib 
kohustus koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need 
keskkonnasõbralikku taasringlusesse.  

Latvija

Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, 
elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un 
jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.

Lietuva

Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros 
įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai 
ir perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.

Ísland

Aðeins fyrir lönd ESB: 
Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgangi!
Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2002/96/EC um fargaðan rafbúnað 
og rafrænan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, 
verða rafmagnstæki sem úr sér gengin að safna saman og skila til 
umhverfisvænnar endurvinnslustöðvar. 
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Tragen Sie Atemschutz.

Legende von Fig.1
1 Handgriff
2 Vordergriff
3 Tauchauslöser
4 Ein/Aus-Schalter
5 Führungsplatte
6 Schnitttiefeneinstellschraube
7 Schnitttiefenskala
8 Gehrungseinstellschraube
9 Gehrungswinkelskala
10 90-Grad-Einstellschraube
11 Sägeblatt
12 Absaugstutzen
13 Motor
14 Wellenverriegelung
15 Einstellschraube für Führungsschiene

divar 55

Lieferumfang

Tauchsäge
Sechskantstiftschlüssel 5mm

Bedienungsanweisung
Technische daten

Baumaße L x B x H mm 340 x 260 x 235
Sägeblatt ø mm / 
Zähnezahl 160 / 24Z

dicke des Sägeblattes 2,0 mm
Leerlaufdrehzahl n0 5500 1/min
gehrungswinkel 0°–45°
Schnitttiefe 90° mm 55
Schnitttiefe 45° mm 41
gewicht kg 4,8
Antrieb

Motor v/Hz 230-240/50
Aufnahmeleistung W 1200
Schutzklasse II
Betriebslärm und vibration

Schalldruckpegel LpA: 95 dB(A), KpA: 3 dB(A)
Schallleistungspegel LwA: 106 dB(A), KwA: 3 dB(A)
Typische gewichtete 
vibration ah = 5,72 m/s², K = 1,5m/s²

Messwerte ermittelt entsprechend en 60 745-2-5 und en 60 745-1

Technische Änderungen vorbehalten!

Warnung: Lärm kann gravierende Auswirkungen auf Ihre 
Gesundheit haben. Übersteigt der Maschinenlärm 85 dB 
(A), tragen Sie bitte einen geeigneten Gehörschutz. Falls 
der elektrische Anschluss defekt ist, kann der Strom beim 
Start der Maschine abfallen. Dies kann andere Maschi-
nen beeinträchtigen (z. B. blinkende Lampen). Entspricht 
die elektrische Leistung Zmax < 0,27, sollten solche Stö-
rungen nicht auftreten. (Falls doch, informieren Sie Ihren 
Fachhändler).

Warnung: Der tatsächliche vorhandene Vibrationsemissi-
onswert während der Benutzung der Maschine
kann von dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Her-
steller angegebenen abweichen. Dies kann von
folgenden Einflussfaktoren verursacht werden, die vor je-
dem bzw. während des Gebrauches beachtet werden sol-

HerSTeLLer:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

vereHrTer Kunde,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrer neuen Woodster Maschine.

HinWeiS:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden 
Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem 
Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:
•	 unsachgemäßer Behandlung,
•	 Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
•	 Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-

kräfte,
•	 Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-

teilen,
•	 nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
•	 Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung 

der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 
0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Wir eMpFeHLen iHnen: 
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den 
ge samten Text der Bedienungsanweisung durch.
Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, 
Ihre Ma schine kennenzulernen und ihre bestimmungsge-
mäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, 
wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirt-
schaft lich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, 
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Be-
die nungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den 
Be trieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Lan-
des beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanweisung, in einer Plas-
tik hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der 
Maschine auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor 
Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet wer-
den. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die 
im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über die da-
mit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge for-
der te Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanweisung enthalte-
nen Si cherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften Ih res Landes sind die für den Betrieb von 
Holzbearbeitungs maschinen allgemein anerkannten tech-
nischen Regeln zu beachten.

Lesen Sie die Bedienungs anleitung, bevor Sie 
mit diesem Elektrowerkzeug arbeiten.

Tragen Sie Gehör- und Augenschutz.



5

1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche 
können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in ex-
plosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare 
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerk-
zeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe 
entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der 
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung 
können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in 
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise 
verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Un-
veränderte Stecker und passende Steckdosen verringern 
das Risiko eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Ober-
flächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühl-
schränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe 
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug 
erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elekt-
rowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker 
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern 
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden 
Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhö-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für 
den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines 
für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels 
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter 
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elek-
trischen Schlages.

3) Sicherheit von personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, 
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elek-
trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn 
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Al-
kohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Un-
achtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann 
zu ernsthaften Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer 
eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüs-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, 
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz 
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Ver-
letzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. 
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung an-

len:
- Wird das Gerät richtig verwendet
- Ist die Art des zu bearbeitenden Materials korrekt.
- Ist der Gebrauchszustand des Gerätes in Ordnung
- Sind die Haltegriffe ggf. optionale Vibrationsgriffe mon-
tiert und sind diese fest am Maschinenkörper.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautver-
färbung während der Benutzung der Maschine an Ihren 
Händen feststellen unterbrechen Sie sofort die Arbeit. 
Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Bei nicht be-
achten von ausreichenden Arbeitspausen, kann es zu ei-
nem Hand- Arm- Vibrationssyndrom kommen.
Es sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades in Ab-
hängigkeit der Arbeit bzw. Verwendung der Maschine 
erfolgen und entsprechende Arbeitspausen eingelegt wer-
den. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während 
der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. 
Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen aus-
gesetzt sind. Pflegen Sie diese Maschine entsprechend 
der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Falls die Maschine öfters eingesetzt bzw. verwendet wird 
sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung 
setzten und ggf. Antivibrationszubehör (Griffe) besorgen.
Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Tem-
peraturen von t=10°C oder weniger. Machen Sie einen 
Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt 
werden kann.

Allgemeine Hinweise

•	 Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf 
even tu elle Transportschäden. Bei Beanstandungen 
muss so fort der Zubringer verständigt werden. Späte-
re Reklamationen werden nicht anerkannt.

•	 Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
•	 Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Be die-

nungs anweisung mit dem Gerät vertraut.
•	 Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Er-

satzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie 
bei Ihrem Woodster-Fachhändler.

•	 Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern 
so wie Typ und Baujahr des Gerätes an. 

in dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die ihre 
Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen: m

m Allgemeine Sicherheitshinweise für elektrowerkzeuge

•	 WArnung Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und Anweisungen können elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.

•	 Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen 
für die Zukunft auf.

•	 Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff 
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel).
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5) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem 
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

m Sicherheitshinweise für alle Sägen

a) GEFAHR: Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den 
Sägebereich und an das Sägeblatt.
Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den Zusatzgriff oder 
das Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge halten, 
können diese vom Sägeblatt nicht verletzt werden.
b) Greifen Sie nicht unter das Werkstück. Die Schutz-
haube kann Sie unter dem Werkstück nicht vor dem Sä-
geblatt schützen.
c) Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stücks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe un-
ter dem Werkstück sichtbar sein.
d) Halten Sie das zu sägende Werkstück niemals in der 
Hand oder über dem Bein fest. Sichern Sie das Werk-
stück an einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig, das 
Werkstück gut zu befestigen, um die Gefahr von Kör-
perkontakt, Klemmen des Sägeblattes oder Verlust der 
Kontrolle zu minimieren.
e) Fassen Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griff-
flächen an, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das 
Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das 
eigene Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer span-
nungsführenden Leitung setzt auch die Metallteile des 
Elektrowerkzeugs unter Spannung und führt zu einem 
elektrischen Schlag.
f) Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen An-
schlag oder eine gerade Kantenführung.
Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die 
Möglichkeit, dass das Sägeblatt klemmt.
g) Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Grö-
ße und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. sternför-
mig oder rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montage-
teilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum 
Verlust der Kontrolle.
h) Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche Sä-
geblatt-Unterlegscheiben oder -Schrauben.
Die Sägeblatt-Unterlegscheiben und -Schrauben wurden 
speziell für Ihre Säge konstruiert, für optimale Leistung 
und Betriebssicherheit.

m Weitere Sicherheitshinweise für alle Sägen

Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags:

•		Ein	Rückschlag	ist	die	plötzliche	Reaktion	infolge	ei-
nes hakenden, klemmenden oder falsch ausgerichteten 
Sägeblattes, die dazu führt, dass eine unkontrollierte 
Säge abhebt und sich aus dem Werkstück heraus in 
Richtung der Bedienperson bewegt.

•		Wenn	 sich	 das	 Sägeblatt	 in	 dem	 sich	 schließenden	
Sägespalt verhakt oder verklemmt, blockiert es, und 
die Motorkraft schlägt die Säge in Richtung der Bedi-
enperson zurück.

schließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim 
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter 
haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. 
Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehen-
den Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen 
Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug 
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite 
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und 
Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere 
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich 
bewegenden Teilen erfasst werden.
g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden können, vergewissern Sie sich, dass die-
se angeschlossen sind und richtig verwendet werden. 
Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen 
durch Staub verringern.

4) verwendung und Behandlung des elektrowerkzeuges
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für 
Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit 
dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schal-
ter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr 
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss re-
pariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie 
Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln 
oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme ver-
hindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeu-
ges.
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen 
das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut 
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elekt-
rowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen 
Personen benutzt werden.
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren 
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschä-
digt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges be-
einträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem 
Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre 
Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
fältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu führen.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Be-
rücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situ-
ationen führen.
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Sollte die Säge unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die 
Schutzhaube verbogen werden. Stellen Sie sicher, dass 
die Schutzhaube sich frei bewegt und bei allen Schnitt-
winkeln und -tiefen weder Sägeblatt noch andere
Teile berührt.
b) Überprüfen Sie Zustand und Funktion der Feder für 
die Schutzhaube. Lassen Sie die Säge vor dem Gebrauch 
warten, wenn Schutzhaube und Feder nicht einwandfrei 
arbeiten. Beschädigte Teile, klebrige Ablagerungen oder 
Anhäufungen von Spänen lassen die untere Schutzhaube 
verzögert arbeiten.
c) Sichern Sie beim „Tauchschnitt“, der nicht rechtwink-
lig ausgeführt wird, die Führungsplatte der Säge gegen 
seitliches Verschieben. Ein seitliches Verschieben kann 
zum Klemmen des Sägeblattes und damit zum Rück-
schlag führen.
d) Legen Sie die Säge nicht auf der Werkbank oder dem 
Boden ab, ohne dass die Schutzhaube das Sägeblatt be-
deckt. Ein ungeschütztes, nachlaufendes Sägeblatt be-
wegt die Säge entgegen der Schnittrichtung und sägt, 
was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlauf-
zeit der Säge.

mZusätzliche Sicherheitshinweise für 
alle Sägen mit Spaltkeil

a) Verwenden Sie den für das eingesetzte Sägeblatt 
passenden Spaltkeil. Der Spaltkeil muss stärker als die 
Stammblattdicke des Sägeblatts, aber dünner als dessen 
Zahnbreite sein. 
b) Justieren Sie den Spaltkeil wie in dieser Betriebsan-
leitung beschrieben. Falsche Stärke, Position und Aus-
richtung können der Grund dafür sein, dass der Spaltkeil 
einen Rückschlag nicht wirksam verhindert.
c) Verwenden Sie immer den Spaltkeil, außer bei Tauch-
schnitten. Montieren Sie den Spaltkeil nach dem Tauch-
schnitt wieder. Der Spaltkeil stört bei Tauchschnitten und 
kann einen Rückschlag erzeugen.
d) Damit der Spaltkeil wirken kann, muss er sich im Sä-
gespalt befinden. Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil 
unwirksam, um einen Rückschlag zu verhindern.
e) Betreiben Sie die Säge nicht mit verbogenem Spalt-
keil. Bereits eine geringe Störung kann das Schließen 
der Schutzhaube verlangsamen.

HinWeiSe Für ALLe SÄgen 
•	 Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
•	 Sorgen Sie dafür, dass der Spaltkeil so eingestellt ist, 

dass sein Abstand zum Zahnkranz des Sägeblattes 5 
mm nicht überschreitet und der Zahnkranz nicht um 
mehr als 5 mm über die Unterkante des Spaltkeiles 
hinausragt.

•	 Stellen Sie die richtige Benutzung der Stau-
bauffangeinrichtung, so wie in dieser Anleitung 
angegeben,sicher.

•	 Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

•		Wird	das	Sägeblatt	im	Sägeschnitt	verdreht	oder	falsch	
ausgerichtet, können sich die Zähne der hinteren Sä-
geblattkante in der Oberfläche des Werkstücks verha-
ken, wodurch sich das Sägeblatt aus dem Sägespalt 
herausbewegt und die Säge in Richtung der Bedien-
person zurückspringt.

•		Ein	Rückschlag	ist	die	Folge	eines	falschen	oder	feh-
lerhaften Gebrauchs der Säge. Er kann durch geeigne-
te Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, 
verhindert werden.

a) Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest und brin-
gen Sie Ihre Arme in eine Stellung, in der Sie die Rück-
schlagkräfte abfangen können. Halten Sie sich immer 
seitlich des Sägeblattes, nie das Sägeblatt in eine Linie 
mit Ihrem Körper bringen. Bei einem Rückschlag kann 
die Kreissäge rückwärts springen, jedoch kann die Bedi-
enperson durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die
Rückschlagkräfte beherrschen.
b) Falls das Sägeblatt verklemmt oder Sie die Arbeit un-
terbrechen, schalten Sie die Säge aus und halten Sie sie 
im Werkstoff ruhig, bis das Sägeblatt zum Stillstand ge-
kommen ist. Versuchen Sie nie, die Säge aus dem Werk-
stück zu entfernen oder sie rückwärts zu ziehen, solange 
das Sägeblatt sich bewegt, sonst kann ein Rückschlag 
erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache
für das Verklemmen des Sägeblattes.
c) Wenn Sie eine Säge, die im Werkstück steckt, wieder 
starten wollen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Sägespalt 
und überprüfen Sie, ob die Sägezähne nicht im Werk-
stück verhakt sind. Klemmt das Sägeblatt, kann es sich 
aus dem Werkstück herausbewegen oder einen Rück-
schlag verursachen, wenn die Säge erneut gestartet wird.
d) Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines 
Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu ver-
mindern. Große Platten können sich unter ihrem Eigen-
gewicht durchbiegen. Platten müssen auf beiden Seiten 
abgestützt werden, sowohl in Nähe des Sägespalts als 
auch an der Kante.
e) Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Sä-
geblätter. Sägeblätter mit stumpfen oder falsch ausge-
richteten Zähnen verursachen durch einen zu engen Sä-
gespalt eine erhöhte Reibung, Klemmen des Sägeblattes 
und Rückschlag.
f) Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitttiefen- und 
Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich während des 
Sägens die Einstellungen verändern, kann sich das Säge-
blatt verklemmen und ein Rückschlag auftreten.
g) Seien Sie besonders vorsichtig bei „Tauchschnitten“ 
in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Be-
reiche. Das eintauchende Sägeblatt kann beim Sägen 
in verborgene Objekte blockieren und einen Rückschlag 
verursachen.

mSicherheitshinweise für Tauchkreissägen

a) Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Schutz-
haube einwandfrei schließt. Verwenden Sie die Säge 
nicht, wenn die Schutzhaube nicht frei beweglich ist 
und sich nicht sofort schließt. Klemmen oder binden 
Sie die Schutzhaube niemals in geöffneter Position fest. 
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die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Ver än-
derungen an der Maschine schließen eine Haftung des 
Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

•	 Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und -werk-
zeugen des Herstellers genutzt werden.

•	 Die Maschine darf nicht mit Schleifscheiben betrie-
ben werden.

restrisiken

die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den an-
erkannten sicherheitstechnischen regeln gebaut. dennoch 
können beim Arbeiten einzelne restrisiken auftreten.
•	 Gefährdung der Gesundheit durch Strom bei Verwen-

dung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitun-
gen.

•	 Desweiteren können trotz aller getroffener Vorkehrun-
gen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

•	 Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Si-
cherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Ver-
wendung“, sowie die Bedienungsanweisung insge samt 
beachtet werden.

•	 Belasten Sie die Maschine nicht unnötig: zu starker 
Druck beim Sägen beschädigt das Sägeblatt schnell, 
was zu einer Leistungsverminderung der Maschine bei 
der Verarbeitung und in der Schnittgenauigkeit führt.

•	 Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Ma-
schine: beim Einführen des Steckers in die Steckdose 
darf die Betriebstaste nicht gedrückt werden.

•	 Verwenden Sie das Werkzeug, das in diesem Handbuch 
empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre Tauchsäge 
optimale Leistungen erbringt.

•	 Die Hände dürfen nie in die Verarbeitungszone ge-
langen, wenn die Maschine in Betrieb ist. Bevor Sie 
irgendwelche Operationen vornehmen, lassen Sie die 
Handgriffstaste und schalten Sie die Maschine aus.

einsatzbereich

vorgesehene verwendungsmöglichkeiten
Die Maschine schneidet:
•	 Hartes und weiches Holz inländischer oder exotischer 

Herkunft, längs und quer durch die Maserung falls die 
entsprechenden Teile richtig eingesetzt werden (spezi-
elles Sägeblatt und Klemmen).

nicht vorgesehene verwendungsmöglichkeiten
Die Maschine eignet sich nicht für:
•	 Eisenmaterialien, Stahl und Gusseisen, sowie alle an-

deren Materialsorten, die nicht aufgeführt werden, vor 
allem Lebensmittel.

inbetriebnahme

Beachten Sie vor der inbetriebnahme die Sicherheitshin-
weise in der Bedienungsanweisung.

enTFernung der verpACKung 
Nehmen Sie die Maschine aus ihrer Schachtel, die sie 
während des Transports geschützt hat, ohne diese zu be-
schädigen, denn sie könnte später wieder nützlich sein, 

•	 Nur in dieser Anleitung empfohlene Sägeblätter dürfen 
verwendet werden.

•	 Tragen Sie immer einen Gehörschutz.
•	 Wechseln Sie die Sägeblätter, so wie in dieser Anlei-

tung angegeben.
•	 Die maximale Schnitttiefe beträgt 55 mm

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschä-
digt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Per-
son ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

WeiTer SpeZieLLe SiCHerHeiTSHinWeiSe Für  
KreiSSÄgen 
a) Verwenden Sie nur empfohlene Sägeblätter, die der
  EN 847-1 entsprechen.
b) Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
c) Verwenden Sie nur Original Sägeblätter des Herstel-
lers mit der Kennzeichnung Ø 160 mm, 5500/min, 
160x20x2,0.
Sägeblätter, die den in dieser Gebrauchsanleitung an-
gegebenen Kenndaten nicht entsprechen, dürfen nicht
verwendet werden. Sägeblätter dürfen nicht durch seit-
lichen Druck auf den Grundkörper gebremst werden..
Es ist darauf zu achten, dass das Sägeblatt fest montiert 
ist und in der richtigen Richtung dreht.

m Besondere Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Kreissägen
- Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, 
wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene 
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsführenden Leitung kann auch metallene Geräte-
teile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

Bestimmungsgemäße verwendung

die Maschine entspricht der gültigen eg Maschinen richt-
linie.
•	 Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand so-

wie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahren be-
wusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benut-
zen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit 
beein trächtigen können, umgehend beseitigen (las-
sen)!

•	 Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schä-
den haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt 
allein der Benutzer.

•	 Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften 
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten an-
gegebenen Abmessungen müssen eingehalten wer den.

•	 Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die 
sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln müssen beachtet werden.

•	 Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewar-
tet oder repariert werden, die damit vertraut und über 
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einstllen des Spaltkeils Abb. 7
Justieren Sie den Abstand Sägeblatt zum Spaltkeil nach 
dem Sägeblattwechsel, oder wenn es erforderlich ist.
Bringen Sie die Säge in die Stellung wie beim Sägeblatt-
wechsel.
Lockern Sie die Einstellschraube (18) mit einem Inbus-
schlüssel und stellen den Spaltkeil 2-3 mm höher wie 
das Sägeblatt und ziehen die Einstellschraube wieder 
fest an.

Arbeitshinweise

Nachdem Sie nun all dies, was bis hierher beschrieben 
wur de, ausgeführt haben, können Sie mit der Bearbei-
tung beginnen.
ACHTung: Halten Sie stets Ihre Hände von den Schnitt-
zonen fern und versuchen Sie keinesfalls, diese beim 
Schneiden zu erreichen.

ein- und Ausschalten Abb.1
Beim Einschalten der Tauchsäge den Ein-/Ausschalter (4) 
betätigen. Zum Ausschalten den Ein-/Ausschalter (4) los 
lassen.

Führen und Halten der Tauchsäge Abb. 8
1 Werkstück so sichern, dass es sich beim Sägen nicht 

verstellen kann.
2 Die Säge nur vorwärts bewegen.
3 Säge mit beiden Händen fest greifen, dabei liegt die 

eine Hand am Hauptgriff und die andere Hand am 
Vordergriff.

4 Bei Verwendung einer Führungsschiene muss diese mit 
Schraubzwingen befestigt werden.

5 Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel nicht in 
der Sägerichtung befindet

Sägen
1 Stellen Sie das Vorderteil der Maschine auf das Werk-

stück
2 Schalten Sie die Maschine mit dem Ein-/Ausschalter 

(4) ein
3 Drücken Sie den Tauchauslöser (3) 
4 Säge nach unten drücken um die Sägetiefe zu errei-

chen
5 Säge gleichmäßig nach vorne schieben
6 Nach Beendigung des Sägeschnittes die Maschine aus-

schalten und das Sägeblatt nach oben fahren

Tauchschnitte Abb. 9
1 Stellen Sie die Säge auf das Werkstück
2 Die Schneideanzeige mit dem hinteren Pfeil (A) auf 

die markierte Eintauchstelle setzen
3 Schalten Sie die Maschine ein und drücken Sie die 

Säge auf die eingestellte Schnitttiefe nach unten 
4 Schieben Sie die Säge vorwärts bis die Schneideanzei-

ge (C) den markierten Punkt erreicht hat
5 Nach Beendigung des Tauchschnittes Sägeblatt nach 

oben fahren und die Säge ausschalten

bei einem längeren Transport der Tauchsäge oder einer 
langfristigen Lagerung.

AnSCHLuSS An dAS STroMneTZ
Kontrollieren Sie, ob die Netzanlage, an die Sie die Ma-
schine anschließen, entsprechend den gültigen Normen 
geerdet ist und ob die Steckdose in gutem Zustand ist. 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Netzanlage 
eine magnetothermische Schutzvorrichtung vorgeschal-
tet sein muß, die alle Leitungen vor Kurzschlüssen und 
Überlastungen schützt. 
Diese Schutzvorrichtung kann auch aufgrund der nach-
folgend aufgelisteten elektrischen Eigenschaften der Ma-
schine am Motor angegeben sein.

einstellungen

Achtung: Bevor Sie eine der folgenden Einstellungsarbei-
ten vornehmen, Maschine ausschalten und den Netzste-
cker ziehen.

Schnitttiefeneinstellung Abb. 2
Die Schnitttiefe kann von 0 bis 55 mm eingestellt wer-
den.
Lösen Sie die Schnitttiefeneinstellschraube (6) und stel-
len die gewünschte Tiefe mittels der Skala (7) ein und 
ziehen die Schraube wieder fest an.
Die Angaben auf der Skala bezeichnen die Schnitttiefe 
ohne Schiene.
Stellem sie die Schnitttiefe bei 0° nicht tiefer als 55 mm ein.

gehrungseinstellung Abb.3
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 45° einge-
stellt werden.
Lösen Sie die Gehrungseinstellschraube (8) auf beiden 
Seiten, stellen den gewünschten Winkel auf der Skala (9) 
ein und ziehen beide Schrauben wieder fest.
Stellen sie die Schnitttiefe bei 45° nicht tiefer als 41 mm 
ein.

Sägeblattwechsel Abb.4,5,6
Achtung: Bevor Sie den Sägeblattwechsel vornehmen, Ma-
schine ausschalten und den netzstecker ziehen.
1 Tauchauslöser (3) drücken, Sägeblatt bis zur Säge-

blattwechselstellung herunter drücken (Schnitttiefen-
einstellschraube auf 25mm einstellen) und Sechskant-
schlüssel in Sägeblattfeststellschraube (17) stecken.

2 Wellenverriegelung (13) drücken und das Sägeblatt 
(10) drehen bis dieses einrastet.

3 Die Wellenverriegelung (13) gedrückt halten und die 
Sägeblattfeststellschraube (17) gegen den Uhrzeiger-
sinn öffnen. Dabei das Sägeblatt in der Sägeblattwech-
selstellung halten.

4 Den äußeren Flansch (16) und das Sägeblatt (10) 
entfernen.

(Achtung: verletzungsgefahr Handschuhe tragen)
5 Neues Blatt und Flansch wieder einsetzen.
6 Sägeblattfeststellschraube einschrauben und festzie-

hen, dabei die Wellenverriegelung wieder gedrückt 
halten.

7 Die Säge in Ausgangsstellung bringen.
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Sägen mit Schiene
1 Setzen Sie die Maschine in die Führungen der Schiene.

Vermindern Sie gegebenenfalls das Führungsspiel mit 
den Einstellschraube (16). Besteht die Gefahr, dass 
sich die Einstellschrauben selbstständig lösen, können 
sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel nach-
justiert werden.

2 Schalten Sie die Maschine mit dem Ein-/Ausschalter 
(4) ein.

3 Drücken Sie den Tauchauslöser (3).
4 Säge nach unten drücken um die Sägetiefe zu errei-

chen. Beim ersten Gebrauch wird die Gummilippe ab-
gesägt und gewährt dadurch Splitterschutz bis zum 
Sägeblatt.

5 Säge gleichmäßig nach vorne schieben.
6 Nach Beendigung des Sägeschnittes die Maschine 

ausschalten und das Sägeblatt nach oben schwenken.

Sägen mit Absaugung
Schließen Sie den Absaugschlauch am Absaugstutzen - Ø 
38 mm (12) an.

elektrischer Anschluss

der installierte elektromotor ist betriebsfertig ange schlos-
sen. der Anschluss entspricht den einschlägigen vde- und 
din-Be stim mungen.
der kundenseitige netzanschluss sowie die verwendete ver-
län gerungsleitung müssen diesen vorschriften ent spre chen.

Wichtige Hinweise
Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig 
ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt 
sich der Motor wieder einschalten

Schadhafte elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isola-
tionsschäden. Ursachen sind:
•	 Durchstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster- 

oder Türspalten geführt werden.
•	 Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder 

Füh  rung der Anschlussleitung.
•	 Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
•	 Isolationsschäden durch Herausreißen aus der 

Wandsteck dose.
•	 Risse durch Alterung der Isolation.
Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen 
nicht verwendet werden und sind auf Grund der Iso la ti-
ons schä den lebensgefährlich.
Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden 
überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die 
Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägi-
gen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwen-
den Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H 05 
VV-F. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor
•	 Die Netzspannung muss 230-240 Volt
•	 Verlängerungsleitungen müssen bis 25 m Länge ei-

nen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter aufweisen.

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung 
dür fen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt wer-
den.
Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:
•	 Motorenhersteller
•	 Stromart des Motors
•	 Daten des Maschinen-Typenschildes
•	 Daten des Motor-Typschildes

Zubehör

SCHiene 1400 MM 

Wartung

Falls Fachpersonal für außergewöhnliche instandhaltungs ar 
-bei ten oder zu reparaturen während der garantiezeit und 
danach beigezogen werden muß, wenden Sie sich bitte im-
mer an eine von uns empfohlene Servicestelle oder direkt an 
den Hersteller.
•	 Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten 

 so  wie die Beseitigung von Funktionsstörungen grund-
sätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb vornehmen.

•	 Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müs-
sen nach abgeschlossenen Reparatur- und Wartungs-
arbeiten sofort wieder montiert werden.

norMALe inSTAndHALTungSArBeiTen
Die normalen Instandhaltungsarbeiten können auch von 
nicht ausgebildetem Personal vorgenommen werden und 
sind alle in den vorangehenden Abschnitten und in die-
sem Kapitel beschrieben.
•	 Die Tauchsäge muß nicht geschmiert werden, denn sie 

schneidet immer trockene Flächen; alle beweglichen 
Maschinenorgane sind selbstschmierend.

•	 Bei den Instandhaltungsarbeiten müssen wenn mög-
lich immer die persönlichen Schutzmittel getragen 
werden (Schutzbrille und Handschuhe).

•	 Entfernen Sie die Sägespäne regelmäßig, indem Sie 
die Schnittzone und die Auflageflächen reinigen.

Wir empfehlen die Verwendung einer Saugvorrichtung 
oder eines Pinsels.
ACHTung: Verwenden Sie keine Druckluft!
Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Sägeblatt: falls 
beim Sägen Probleme auftauchen, müssen Sie dieses von 
einem Fachmann neu schleifen lassen oder, je nach Zu-
stand, auswechseln.

ServiCeSTeLLe
Falls Fachpersonal für außergewöhnliche Instandhal-
tungs arbeiten oder zu Reparaturen während der Garan-
tiezeit und danach beigezogen werden muß, wenden Sie 
sich bitte immer an eine von uns empfohlene Servicestel-
le oder direkt an die Fabrik, falls sich in Ihrer Zone keine 
solche Servicestelle befindet.
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eg-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, Woodster gmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 
Ichenhausen dass die nachfolgend bezeichnete Maschine 
aufgrund ihrer Konstruktion und Bauart sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen 
nachstehender EG-Richtlinien entspricht.
Bei einer Änderung an der Maschine verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit

Dokumentationsbeauftrater: Werner Hartmann (Leiter Technische 
Innovation)

Bezeichnung der Maschine:
Tauchsäge

Kreissäge, handgehalten
dem Sägen von Holz mit dem jeweils geeigneten Sägeblatt

Maschinentyp:
divar 55, Art.-nr. 390 1802 000, 390 1802 901, 390 1802 902, 
390 1802 908

Einschlägige EG-Richtlinien:
eg-Maschinenrichtlinie 2006/42/eg,
eg-niederspannungsrichtlinie 2006/95/eWg,
eg-eMv richtlinie 2004/108/eWg.

Angewandte harmonisierte europäische Normen, insbesondere
en 60745-1, en 60745-2-5, en 55014-1, en 55014-2, en 61000-3-
2, en 61000-3-3, en 55014-1/A2:2002, en 61000-3-3/A2:2005, en 
610003-3/A2:2005, en 61000-3-11:2000, en 55014-2/A1:2001, en 
61029-2-9:2002

Ort, Datum: 
ichenhausen, 02.05.2011 

Unterschrift:
Thomas Honigmann (Managing director)

Störungsabhilfe

Störung Mögliche ursache Abhilfe

Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Sicherungen 
durchgebrannt

Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. 
Nie Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherun-
gen kontrollieren, evtl. auswechseln

Der Motor geht lang-
sam an und erreicht 
die Betriebsgeschwin-
digkeit nicht.

Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt, 
Kondensator durchgebrannt

Spannung durch Elektrizitätswerk kontrol-
lieren lassen. Motor durch einen Fachmann 
kontrollieren lassen. Kondensator durch einen 
Fachmann auswechseln lassen

Motor macht zu viel 
Lärm

Wicklungen beschädigt, Motor defekt Motor durch einen Fachmann kontrollieren 
lassen

Motor erreicht volle 
Leistung nicht.

Stromkreise in Netzanlage überlastet (Lampen, 
andere Motoren, etc.)

Verwenden Sie keine andere Geräte oder Moto-
ren auf demselben Stromkreis

Motor überhitzt sich 
leicht.

Überlastung des Motors, ungenügende Kühlung 
des Motors

Überlastung des Motors beim Schneiden 
verhindern, Staub vom Motor entfernen, damit 
eine optimale Kühlung des Motors gewährleis-
tet ist

Verminderte Schnittleis-
tung beim Sägen

Sägeblatt zu klein (zu oft geschliffen) Endanschlag der Sägeaggregat neu einstellen

Sägeschnitt ist rau oder 
gewellt

Sägeblatt stumpf, Zahnform nicht geeignet  für 
die Materialdicke

Sägeblatt nachschärfen bzw. geeignetes Säge-
blatt einsetzen

Werkstück reißt aus bzw. 
splittert

Schnittdruck zu hoch bzw. Sägeblatt für Ein-
satz nicht geeignet

Geeignetes Sägeblatt einsetzen
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Výrobce:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážení zákazníci,
Přejeme vám mnoho úspěchů a potěšení při práci s va-
ším novým přístrojem Woodster.

Upozornění:
Podle platného Zákona o ručení za výrobek neručí výrob-
ce tohoto přístroje za škody vzniklé na přístroji nebo jeho 
používáním v důsledku:
• nepřiměřeného zacházení,
• nedodržení návodu k obsluze,
• oprav třetí, neautorizovanou osobou,
• namontování a výměny neoriginálních náhradních 

dílů,
• nesprávného používání přístroje,
• výpadku elektrického proudu při nedodržení elektric-

kých specifikací a norem VDE 0100, DIN 57112/VDE 
0113.

Doporučení:
Před montáží a uvedením přístroje do provozu si pozor-
ně přečtěte celý návod k obsluze.
Tento návod k obsluze vás seznámí s přístrojem a mož-
nostmi jeho použití.
Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny týkající se 
bezpečného, odborného a ekonomického zacházení 
s přístrojem, předcházení nebezpečí, ušetření nákladů 
za opravu, snížení doby nečinnosti a zvýšení spolehli-
vosti a životnosti stroje.
Je nutné, abyste spolu s bezpečnostními předpisy uve-
denými v tomto návodu, dodržovali i předpisy platné ve 
vaší zemi, které se vztahují k činnosti tohoto stroje.
Návod k obsluze uchovávejte v plastovém obalu pro 
ochranu před znečištěním a vlhkostí a uchovávejte ho 
v blízkosti stroje. Před použitím stroje je nutné, aby si ná-
vod k obsluze přečetl veškerý personál, který bude stroj 
obsluhovat, a aby ho pečlivě dodržoval. S přístrojem smí 
pracovat pouze osoby, které byly k jeho použití vyško-
leny, a které byly informovány o možných nebezpečích. 
Obslužný personál stroje musí splňovat minimální poža-
dovaný věk. Kromě bezpečnostních předpisů uvedených 
v tomto návodu a zvláštních předpisů platných ve vaší 
zemi je nutné rovněž dodržovat obecně platná technická 
pravidla pro použití dřevoobráběcích strojů.

Přečtěte si návod k použití, než začnete 
pracovat s tímto elektrickým zařízením.

Používejte ochranu sluchu a zraku.

Používejte ochranu dýchacích cest.

VysVětliVky k obr. 1
1 Rukojeť
2 Přední rukojeť
3 Spoušť zanoření
4 Spínač Zap/Vyp
5 Vodící lišta
6 Seřizovací šroub hloubky řezu
7 Stupnice hloubky řezu
8 Seřizovací šroub pokosu
9 Stupnice úhlu pokosu
10 Seřizovací šroub 90 stupňů
11 List pily
12 Konektor odsávání
13 Motor
14 Zámek hřídelů
15 Seřizovací šroub pro vodicí lištu

divar 55
obsah dodávky

Zanořovací pila
Šestihranný čípkový klíč 5 mm

Návod k obsluze
technické údaje
rozměry H x Š x 
V (mm) 340 x 260 x 235

Pilový kotouč ø mm / 
Počet zubů 160 / 24Z

tloušťka pilového 
kotouče 2,0 mm

Počet otáček 
naprázdno n0 5500 1/min

Úhel pokosu 0°–45°
Hloubka řezu 90° mm 55
Hloubka řezu 45° mm 41
Hmotnost, kg 4,7
Pohon
Motor V/Hz 230–240/50
Příkon kW 1200
třída ochrany II
Provozní hluk a vibrace
Hladina akustického 
tlaku LpA: 95 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Hladina akustického 
výkonu LwA: 106 dB(A), KwA: 3 dB(A)

typické vážené vibrace ah = 5,72 m/s², K = 1,5 m/s²
Naměřené hodnoty byly zjištěny podle EN 60 745-2-5 a EN 
60 745-1
Změny technických údajů vyhrazeny!

Varování: Hluk může mít závažný vliv na vaše zdraví. 
Pokud hluk stroje překročí hodnotu 85 dB (A), použijte, 
prosím, vhodnou ochranu sluchu. V případě vadného 
elektrického připojení, může při zapnutí stroje vypadnout 
proud, což může negativně ovlivnit jiná zařízení (např. 
blikající lampy). Pokud elektrický výkon odpovídá hod-
notě Zmax < 0,27, neměly by se tyto rušivé vlivy vysky-
tovat. (V opačném případě informujte svého odborného 
prodejce).

Všeobecné pokyny

• Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda se při trans-
portu žádná část nepoškodila. V případě reklamace 
kontaktujte neprodleně dodavatele. Na pozdější rekla-
mace nebude brán zřetel.

• Zkontrolujte úplnost dodávky.
• Před používáním stroje si pozorně přečtěte návod 
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k obsluze pro seznámení se strojem.
• Při použití příslušenství nebo výměně opotřebovaných 

dílů za nové používejte pouze originální díly. Náhradní 
díly jsou k dispozici u vašeho specializovaného pro-
dejce Woodster.

• Při objednávání náhradních dílů uvádějte číslo dílu, 
typ stroje a rok jeho výroby.

V tomto návodu k obsluze jsou místa, která se týkají 
vaší bezpečnosti označena značkou: m

m  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení

• VAroVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní po-
kyny a návody. Nedodržení bezpečnostních pokynů 
a návodů může způsobit ránu elektrickým proudem, 
požár a/nebo těžká zranění.

• Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a návody 
pro budoucí potřebu.

• Termín „elektrické zařízení“ použitý v bezpečnostních 
pokynech se vztahuje na elektrická nářadí napájená 
ze sítě (síťovým kabelem).

1) bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostředí mohou 
vést k nehodám.
b) Nepracujte s elektrickým zařízením v prostředích s 
nebezpečím výbuchu a s přítomností hořlavých kapalin, 
plynů nebo prachů.  Elektrická zařízení produkují jiskry, 
které mohou zapálit prach nebo páry.
c) Při práci s elektrickým zařízením udržujte děti a jiné 
osoby v dostatečné vzdálenosti. Při rozptylování můžete 
ztratit nad přístrojem kontrolu.

2) Elektrická bezpečnost
a) Přípojná zástrčka elektrického přístroje musí paso-
vat do zásuvky. Je zakázáno provádět jakékoli změny 
přípojné zásuvky. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry spo-
lu s uzemněnými elektrickými zařízeními. Nezměněné 
přípojné zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko 
rány elektrickým proudem.
b) Omezte kontakt s uzemněnými povrchy, jako jsou rou-
ry, topení, kamna a lednice. Vzniká zvýšené riziko zása-
hu elektrickým proudem, pokud je Vaše tělo uzemněno.
c) Udržujte elektrická zařízení mimo dosah deště a vlh-
kosti. Proniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje 
riziko rány elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte kabel k jiným účelům jako např. k nošení 
nebo zavěšování elektrického zařízení nebo vytahování 
zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, 
oleje, ostrých hran nebo pohybujících se částí přístroje. 
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko rány 
elektrickým proudem.
e) Pokud s elektrickým zařízením pracujete venku, 
používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určené 
i pro venkovní prostředí. Použití prodlužovacího kabelu 
určeného pro použití ve venkovním prostředí snižuje ri-
ziko rány elektrickým proudem.
f) Pokud nelze zabránit použití elektrického zařízení ve 
vlhkém prostředí, použijte ochranný vypínač proti chyb-

nému proudu. Použití ochranného vypínače snižuje ri-
ziko zásahu elektrickým proudem.

3) bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte a s elektrickým 
zařízením pracujte s rozumem. Nepoužívejte elektrické 
zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alko-
holu nebo léků. Jediný moment nepozornosti při použití 
elektrického zařízení může vést k vážným zraněním.
b) Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné 
brýle. Použití osobního ochranného vybavení podle 
druhu a použití elektrického zařízení jako respirátoru, 
neklouzavé bezpečnostní obuvi, ochranné přilby nebo 
ochrany sluchu, snižuje riziko vzniku zranění.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než připojíte 
přístroj k síti elektrického proudu, pohnete jím nebo jej 
přemístíte, ujistěte se, že je elektrické zařízení vypnu-
té. Pokud máte při přenášení přístroje prst na spínači 
nebo přístroj připojíte do zásuvky zapnutý, může dojít 
ke zraněním.
d) Než zapnete elektrické zařízení, odstraňte seřizovací 
nástroje nebo klíče na šrouby. Nářadí nebo klíč, které 
se nachází v otáčející se části přístroje, mohou způsobit 
zranění.
e) Zamezte vzniku nepřirozené polohy těla. Postarejte 
se o svůj jistý postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tímto 
chováním můžete přístroj lépe kontrolovat v nečekaných 
situacích.
f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo 
šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné 
vzdálenosti od pohybujících se částí. Volnější oblečení, 
šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohy-
blivých částí.
g) Pokud mohou být nainstalována zařízení k odsávání 
a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně 
používána. Použití odsávání prachu může snížit 
ohrožení prachem.

4) Použití a údržba elektrického zařízení
a) Nepřetěžujte přístroj. Používejte pro svou práci pou-
ze elektrické zařízení k tomu určené. S odpovídajícím 
elektrickým zařízením se pracuje lépe a bezpečněji v 
uvedené výkonnostní oblasti.
b) Nepoužívejte elektrické zařízení s poškozeným 
spínačem. Elektrické zařízení, které již není možné 
zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být op-
raveno.
c) Než začnete s nastavováním přístroje, výměnou 
náhradních dílů nebo jej odložíte, vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. Tato opatření zabraňují neúmyslnému spuštění 
elektrického zařízení.
d) Nepoužitá elektrická zařízení uchovávejte mimo do-
sah dětí. Nenechte s přístrojem pracovat osoby, které s 
ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto bezpečnostní 
pokyny. Elektrická zařízení jsou nebezpečná, pokud jsou 
používána nezkušenými osobami.
e) Starejte se o elektrická zařízení s péčí. Kontrolujte, 
zda pohyblivé části fungují bez závady a nejsou zase-
knuté a jestli části nejsou zlomené nebo poškozené na-
tolik, aby byla omezena funkčnost elektrického zařízení. 
Před použitím přístroje nechte opravit poškozené části. 



14 

Tato reakce způsobí, že se nekontrolovatelná pila zved-
ne a zamíří z obrobku směrem k obsluhující osobě.
• Když se pilový kotouč zasekne nebo skřípne v zavíra-
jící se řezné mezeře, zablokuje se a síla motoru vystřelí 
pilu zpět směrem k obsluhující osobě.
• Je-li pilový kotouč zatočen v řezu pily nebo chybně vy-
baven, mohou se zuby zadní hrany pilového kotouče za-
seknout v povrchu obrobku. Díky tomu se pilový kotouč 
rozpohybuje zpět a pila vystřelí směrem k obsluhující 
osobě.
• Zpětný ráz je následkem nesprávného nebo chybného 
použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními 
opatřeními, která jsou popsána níže.

a) Držte pilu pevně oběma rukama a udržujte svoje paže 
v pozici, ve které se dají zachytit síly zpětného rázu. 
Stůjte stále stranou pilového kotouče. Nikdy nemějte 
tělo v jedné linii s pilovým kotoučem. Při zpětném rá-
zu může cirkulárka vyskočit zpět, ale obsluhující oso-
ba může zpětné rázy vládat vhodnými bezpečnostními 
opatřeními.
b) Pokud se zasekne pilový kotouč nebo přerušíte prá-
ci, vypněte pilu a nehýbejte materiálem, dokud se pilový 
kotouč nezastaví. Nikdy se nepokoušejte pilu odstranit z 
materiálu nebo vytáhnout zpět, dokud se pilový kotouč 
pohybuje. Jinak může vzniknout zpětný ráz. Stanovte a 
odstraňte příčiny zaseknutí pilového kotouče.
c) Pokud chcete znovu zapnout pilu, která je zaseknutá 
v obrobku, vycentrujte pilový kotouč v řezné mezeře a 
zkontrolujte, zda nejsou zuby pily zaseknuté v obrob-
ku. Pokud je pilový kotouč skřípnutý, může vystřelit z 
obrobku nebo způsobit zpětný ráz, až bude pila znovu 
zapnuta.
d) Podepřete velké desky, abyste snížili riziko vzni-
ku zpětného rázu způsobeného zaseknutým pilovým 
kotoučem. Velké desky se mohou vlastní vahou proh-
nout. Desky musí být podepřeny na obou stranách, v 
blízkosti řezné mezery i na hraně.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotouče. 
Pilové kotouče s tupými nebo nesprávně vybavenými 
zuby způsobují příliš úzkou řeznou mezerou zvýšené 
tření, skřípnutí pilového kotouče a zpětný ráz.
f) Před řezáním pevně utáhněte nastavení hloubky a 
úhlu řezu. Pokud se během řezání změní nastavení, 
může se pilový kotouč zaseknout a vzniknout zpětný ráz.
g) Buďte obzvlášť opatrní při „ponorných řezech“ do 
stávajících stěn nebo jiných neprůhledných oblastí. Za-
sunutý pilový kotouč se může při řezání zablokovat v 
skrytých objektech a způsobit zpětný ráz.

mbezpečnostní pokyny pro ponorné pily

a) Před každým použitím zkontrolujte, zda se ochranný 
kryt bezchybně zavírá. Nepoužívejte pilu, když není 
ochranný kryt volně pohyblivý a ihned se nezavře. Nik-
dy ochranný kryt nezasekávejte nebo nepřipevňujte v 
otevřené pozici. Pokud by pila nenadále spadla na zem, 
mohl by se kryt ohnout. Ujistěte se, že se ochranný kryt 
pohybuje volně a ve všech úhlech a hloubkách řezu se 
nedotýká pilového kotouče ani jiných částí.
b) Zkontrolujte stav a funkčnost pružin ochranného kry-

Mnoho nehod je zapříčiněno špatně udržovaným elek-
trickým zařízením.
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě 
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se 
zasekávají méně a pracuje se s nimi snáze.
g) Používejte elektrické zařízení, příslušenství, zaváděcí 
nástroje atd. podle těchto pokynů. Zohledněte přitom 
pracovní podmínky a vykonávanou činnost.
Použití elektrických zařízení k jiným než předpokládaným 
účelům může vést k nebezpečným situacím.

5) servis
a) Nechte své elektrické zařízení opravovat pouze kva-
lifikovanými odborníky a pouze s použitím originálních 
náhradních dílů. Tím bude zaručena bezpečnost elekt-
rického zařízení.

m bezpečnostní pokyny pro všechny pily

a) NEBEZPEČÍ: Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti 
od oblasti řezání a pilového kotouče.
Svou druhou rukou držte přídavnou rukojeť nebo kryt 
motoru. Když obě ruce drží pilu, nemůže dojít k jejich 
zranění pilovým kotoučem.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás nemůže 
pod obrobkem chránit před pilovým kotoučem.
c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod 
obrobkem by mělo být vidět méně než je plná výška 
zubu.
d) Nikdy si nepřidržujte řezaný obrobek rukou nebo 
nohou. Zajistěte obrobek stabilním připevněním. Je 
důležité obrobek řádně upevnit, aby se minimalizovalo 
nebezpečí kontaktu s tělem, zaseknutí pilového kotouče 
nebo ztráty kontroly.
e) Když provádíte práce, při kterých se může zaváděcí 
nástroj dotknout skrytých vedení nebo vlastního síťového 
kabelu, držte elektrické zařízení za izolované ploché ru-
kojeti. Kontakt s vedením pod proudem způsobí, že i 
kovové části elektrického zařízení budou pod proudem 
a vede k ráně elektrickým proudem.
f) Při podélném řezání používejte stále jednu zarážku 
nebo rovné hranové vedení.
Zlepšuje to přesnost řezu a zmenšuje možnost zaseknutí 
pilového kotouče.
g) Používejte vždy pilové kotouče správné velikos-
ti a s odpovídajícím otvorem zarážky (např. ve tvaru 
hvězdy nebo kulatý). Pilové kotouče, které neodpovídají 
montážním dílům pily, se otáčí nerovnoměrně a vedou 
ke ztrátě kontroly.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné 
podložky nebo šrouby pilového kotouče.
Podložky a šrouby pilového kotouče byly zkonstruová-
ny výhradně pro Vaši pilu a zaručují optimální výkon a 
bezpečnost provozu. 

m Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily

Příčiny a zabránění vzniku zpětného rázu:

• Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená zaseknutým, 
skřípnutým nebo chybně vybaveným pilovým kotoučem. 
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DAlŠÍ sPECiFiCkÉ bEZPEČNostNÍ PokyNy 
Pro kotoUČoVÉ Pily 
a) Používejte pouze doporučené pilové kotouče, které 
odpovídají EN 847-1.
b) Nepoužívejte brusné kotouče.
c) Používejte pouze originální pilové kotouče výrobce s 
označením Ø 160 mm, 5500/min, 160x20x2,0. 
Nesmějí být použity pilové kotouče, které neodpovídají 
charakteristikám uvedeným v tomto návodu k obsluze. 
Pilové kotouče nesmí být brzděny postranním tlakem 
na základnu.
Musí se dbát na to, aby byl pilový kotouč pevně namon-
tován a točil se správným směrem.

m Zvláštní bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro cirkulárky
- Když provádíte práce, při kterých se může zaváděcí 
nástroj dotknout skrytých vedení nebo vlastního síťového 
kabelu, držte elektrické zařízení za izolované ploché ru-
kojeti. Kontakt s vedením pod proudem způsobí, že i 
kovové části elektrického zařízení budou pod proudem 
a to vede k úrazu elektrickým proudem.

m  správné použití stroje

stroj odpovídá platné strojní směrnici EG.
• Stroj musí být vždy používán pouze v technicky doko-

nalém stavu v souladu s použitím, pro které byl určen 
a v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v ná-
vodu k obsluze! Neprodleně odstraňte (nebo nechte 
odstranit) zvláštní poruchy, které by mohly narušit 
bezpečnost!

• Jakékoliv jiné použití není oprávněné. Výrobce není 
odpovědný za jakékoliv škody, ke kterým došlo v dů-
sledku neoprávněného použití stroje. Za všechna ri-
zika přebírá odpovědnost uživatel přístroje.

• Je nutné dodržovat pokyny pro bezpečnost, práci a 
údržbu uvedené výrobcem a respektovat kalibraci a 
rozměry uvedené v oddíle Technické údaje.

• Je rovněž nutné dodržovat předpisy týkající se pre-
vence nehod a další obecně uznávaná bezpečnostně-
-technická pravidla.

• Stroj smí být používán, udržován a obsluhován pouze 
personálem, který je se strojem seznámen a je vyško-
len v jeho používání a v postupech práce. Svévolné 
úpravy stroje zbavují výrobce veškeré odpovědnosti 
za jakékoliv vzniklé škody.

• Stroj může být používán pouze s originálním příslu-
šenstvím a nástroji dodanými výrobcem.

• Stroj se nesmí používat s brusnými pásy.

m  Další nebezpečí

stroj byl vyroben podle moderní technologie v sou-
ladu s platnými bezpečnostními normami. i přes to 
mohou při práci vzniknout některá další nebezpečí.
• Hrozí ohrožení zdraví proudem při nepoužití řádného 

elektrického a napájecího vedení.
• I přes všechna učiněná opatření mohou vzniknout 

další nebezpečí, která nejsou na první pohled patrná. 

tu. Pokud ochranný kryt a pružiny nepracují správně, 
nechte pilu před použitím zkontrolovat. Poškozené části, 
lepkavé usazeniny nebo nahromaděné třísky způsobují 
opožděný chod ochranného krytu.
c) Při „ponorném řezu“, který není prováděn do pravého 
úhlu, zajistěte vodicí desku pily proti posunu do strany. 
Takový posun může vést ke skřípnutí pilového kotouče 
a tím ke vzniku zpětného rázu.
d) Nepokládejte pilu na pracovní stůl nebo podlahu, 
aniž by byl pilový kotouč chráněn ochranným krytem. 
Nechráněný, pohybující se pilový kotouč pohybuje pi-
lou proti směru řezání a řeže, co mu přijde do cesty. 
Zohledněte dobu doběhu pily. 

mDalší bezpečnostní pokyny pro 
všechny pily s štípacím klínem

a) Použijte štípací klín odpovídající použitému pilovému 
kotouči. Štípací klín musí být silnější než je tloušťka 
čepele pilového kotouče, ale tenčí než je tloušťka je-
ho zubů.
b) Přizpůsobte štípací klín doporučením uvedeným v 
tomto návodu k obsluze. Nesprávná síla, umístění a 
orientace mohou být důvodem k tomu, že štípací klín 
dostatečně nezabrání zpětnému rázu.
c) Používejte štípací klín vždy, kromě ponorných řezů. 
Po provedení ponorného řezu štípací klín opět namon-
tujte. Štípací klín překáží při ponorných řezech a může 
způsobit vznik zpětného rázu.
d) Aby štípací klín fungoval správně, musí se nachá-
zet v řezné mezeře. Při krátkých řezech je štípací klín 
neúčinný a nemůže zabránit vzniku zpětného rázu.
e) Nepoužívejte pilu s ohnutým štípacím klínem. I malá 
závada může zpomalit zavření ochranného krytu

PokyNy Pro VŠECHNy Pily 
• Nepoužívejte brusné kotouče.
• Postarejte se o to, aby byl štípací klín nastaven 

tak, aby jeho vzdálenost od ozubeného kola pilové-
ho kotouče nepřekročila 5 mm a aby ozubené kolo 
nepřesahovalo spodní hranu štípacího klínu o více 
než 5 mm.

• Zajistěte, aby bylo zařízení na sbírání prachu 
používáno správně a takovým způsobem, jaký je uve-
den v tomto návodu. 

• Noste masku proti prachu.
• Smí být použity pouze pilové kotouče doporučené v 

tomto návodě.
• Noste stále ochranu sluchu. 
• Vyměňujte pilové kotouče tak, jak je uvedeno v tom-

to návodě.
• Maximální hloubka řezu činí 55 mm.

Pokud dojde k poškození síťového připojení tohoto 
přístroje, musí být vyměněno výrobcem nebo jeho zá-
kaznickým servisem nebo jinou podobně kvalifikovanou 
osobou. Jen v takovém případě lze zabránit ohrožení.
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skladování.

PŘiPoJENÍ Do ElEktriCkÉ sÍtě
Zkontrolujte, zda je elektrická síť, ke které přístroj připojí-
te, uzemněna v souladu s platnými bezpečnostními nor-
mami a zda je zásuvka v perfektním stavu.
Chtěli bychom vám připomenout, že elektrická síť musí 
být vybavena magneto-termálním  ochranným zařízením, 
které chrání všechny vodiče před zkraty a přetížením.
Výběr tohoto zařízení by měl být proveden v souladu 
s elektrickými specifikacemi stroje uvedenými na jeho 
motoru.
PoZNÁMky: Elektrické zařízení Vaší zanořovací pily je 
opatřeno podpěťovým relé, které automaticky rozpojuje 
proudový okruh, když klesne napětí pod předurčenou mi-
nimální hodnotu, a zamezuje, aby se chod stroje opět 
automaticky obnovil, když napětí dosáhne své běžné 
hodnoty. 
Dojde-li k tomuto zastavení stroje, nejedná se o selhání 
stroje. Zkontrolujte, zda skutečně nastal v elektrické síti 
pokles napětí.

Nastavení

Pozor: Před následujícími seřizovacími pracemi stroj vy-
pněte a odpojte jej od elektrické sítě.

seřízení hloubky řezu, obr. 2
Hloubku řezu lze seřizovat od 0 do 55 mm.
Uvolněte seřizovací šroub hloubky řezu (6) a nastavte 
požadovanou hloubku pomocí stupnice (7) a poté šroub 
opět utáhněte.
Údaje na stupnici znamenají hloubku řezu bez lišty.
Hloubku řezu nastavujte při 0° na maximálně 55 mm.

Nastavení pokosu, obr.3
Úhel pokosu lze seřizovat od 0 do 45°.
Uvolněte na obou stranách seřizovací šroub hloubky po-
kosu (8), nastavte požadovaný úhel na stupnici (9) a poté 
oba šrouby opět utáhněte.
Hloubku řezu nastavujte při 45° na maximálně 41 mm.

Výměna kotouče pily, obr.4,5,6
Pozor: Před výměnou pilového listu stroj vypněte a 
vypojte síťový kabel.
1 Stlačte západku (3), pilový list uveďte do pozice pro 

výměnu listu (seřizovací šroub pro hloubku řezu bude 
nastaven na 25 mm)  a vsuňte šestihranný klíč do 
jistícího šroubu listu (17).

2 Zatlačte zámek hřídelů (13) a otáčejte kotoučem pily, 
až se zajistí.

3 Držte jistící násadu (13) a proti směru hodinových ruči-
ček otevřete jistící šroub listu (17), a to za současného 
udržení listu v pozici pro výměnu listu. 

4 Odeberte vnější přírubu (16) a kotouč pily(10). (Pozor: 
Nebezpečí poranění - noste rukavice.

5 Nasaďte nový kotouč a přírubu. 
6 Našroubujte stavěcí šroub kotouče pily a utáhněte, 

držte přitom stisknut zámek hřídelů.
7 Pilu nastavte do původní pozice.

• Při dodržování pokynů v oddílu „Bezpečnostní pokyny“ 
a „Správné použití stroje“ a návodu k obsluze, mohou 
být minimalizována další nebezpečí.

• Přístroj zbytečně nepřetěžujte: příliš silný tlak při ře-
zání rychle poškodí kotouč pily, což vede ke snížení 
výkonu stroje při práci a k nepřesnostem v řezu.

• Používejte, prosím, vždy svorky při řezání hliníku a 
plastových materiálů: řezané části materiálu vždy za-
fixujte pomocí svorek.

• Zabraňte náhodnému spuštění stroje: Při zasouvání 
zástrčky do zásuvky ve zdi nesmí být stlačen spínač 
pro zapnutí přístroje.

• Používejte nářadí doporučené v tomto manuálu. Tak 
docílíte optimálních výkonů vaší zkracovací pily.

• Pokud je stroj v provozu, nesmí se ruce dostat do zóny 
pro zpracování materiálu. Dříve než začnete provádět 
jakékoliv operace, pusťte spínač umístěný na držadle 
pily a vypněte přístroj.

• Přístroj zbytečně nepřetěžujte: příliš silný tlak při ře-
zání rychle poškodí kotouč pily, což vede ke snížení 
výkonu stroje při práci a k nepřesnostem v řezu.

• Používejte, prosím, vždy svorky při řezání hliníku a 
plastových materiálů: řezané části materiálu vždy za-
fixujte pomocí svorek.

• Zabraňte náhodnému spuštění stroje: při zasouvání 
zástrčky do zásuvky ve zdi nesmí být stlačen spínač 
pro zapnutí přístroje.

• Používejte nářadí doporučené v tomto manuálu. Tak 
docílíte optimálních výkonů vaší zkracovací pily.

• Pokud je stroj v provozu, nesmí se ruce dostat do zóny 
pro zpracování materiálu. Dříve než začnete provádět 
jakékoliv operace, pusťte spínač umístěný na držadle 
pily a vypněte přístroj.

• Používejte nástroj, který doporučuje tento návod. Do-
sáhnete toho, že zanořovací pila dosáhne optimálního 
výkonu.

m  rozsah použitelnosti

Vhodné použití
Přístroj řeže:
• Tvrdé a měkké dřevo domácího nebo cizího původu, 

podélně nebo příčně skrz žilkování za podmínky, že 
jsou správně nasazené odpovídající části (speciální 
kotouč pily a svorky)

Nevhodné použití
Stroj není vhodný pro:
• Železné materiály, ocel a lité železo, stejně jako 

všechny ostatní materiály, které zde nejsou uvedené, 
především potraviny.

Uvedení do provozu

Před uvedením přístroje do provozu dbejte na bez-
pečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

oDstrANěNÍ obAlU 
Vytáhněte stroj z krabice, která jej chrání během trans-
portu, aniž byste ji poškodily, protože může být později 
užitečná, např. při delším transportu nebo dlouhodobém 
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6 Po ukončení řezání stroj vypněte a kotouč pily vyklopte 
nahoru.

Řezání s odsáváním
Připojte odsávací hadici k hrdlu odsávání -  Ø 38 mm 
(12).

m  Elektrické připojení

Nainstalovaný elektromotor je kompletně zapojený 
a připravený k provozu. Připojení odpovídá platným 
normám VDE a DiN. Připojení stroje do elektrické sítě 
ze strany zákazníka a všechny použité prodlužovací 
kabely musí být v souladu s těmito předpisy. 

Důležité informace
Při přetížení se motor automaticky vypne. Motor je mož-
né znovu zapnout po uplynutí určitého časového inter-
valu potřebného pro ochlazení motoru. Tento interval se 
může měnit.

Vadné napájecí kabely
U napájecích kabelů často dochází k poškození izolace. 
Možné příčiny poškození jsou:
• Skřípnutí napájecího kabelu v bodech, kde je veden 

skrz mezery mezi okny nebo dveřmi.
• Zauzlování napájecího kabelu kvůli jeho nesprávnému 

připojení nebo vedení.
• Naříznutí napájecího kabelu kvůli jeho přejetí.
• Poškození izolace napájecího kabelu kvůli jeho vytr-

žení ze zásuvky ve zdi.
• Vznik trhlin kvůli stáří izolace.
Takto poškozené napájecí kabely nelze používat, proto-
že jsou kvůli poškození izolace životu nebezpečné.
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou kabely pro připojení 
elektrické energie poškozeny. Při kontrole dbejte na to, 
aby napájecí kabely nebyly zapojeny do sítě elektrické 
energie.
Kabely pro připojení elektrické energie musí vyhovovat 
platným předpisům VDE a DIN. Používejte jen napájecí 
kabely s označením H 07 RN. Každý napájecí kabel musí 
nést označení svého typu.

Motor na střídavý proud
• Napětí v síti musí být 220 – 240 voltů.
• Prodlužovací kabely o délce do 25 metrů musí mít 

průřez 1,5 mm2.

Připojení a opravy elektrického vybavení stroje smí pro-
vádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
V případě poptávky specifikujte, prosím, následující data:
• Výrobce motoru
• Druh proudu motoru
• Údaje zaznamenané na výrobním štítku stroje
• Údaje zaznamenané na výrobním štítku motoru

Příslušenství

Lišta 1400 mm

Nastavení štípacího klínu, obr. 7
Seřiďte po výměně kotouče vzdálenost kotouče pily ke 
štípacímu klínu, nebo je-li to možné.
Uveďte pilu do polohy jako při výměně kotouče pily.
Uvolněte stavěcí šroub (18) pomocí inbusového klíče a 
upevněte štípací klín o 2-3 mm výše jak kotouč pily a 
opět utáhněte stavěcí šroub.

Pracovní pokyny

Poté, co jste provedli všechny postupy na předchozích 
stranách, můžete začít provádět řezání.
POZOR: Vždy udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od 
oblasti řezání a v žádném případě se k ní nepřibližujte, 
když je stroj v provozu.

Zapnutí a vypnutí, obr. 1
Při zapnutí zanořovací pily použijte Spínač Zap/Vyp (4).
Pro vypnutí uvolněte spínač zapnout/vypnout (4).

Vedení a držení zanořovací pily, obr. 8
1 Obrobek zajistěte tak, aby se při řezání nepohyboval.
2 Pilou pohybujte pouze směrem vpřed.
3 Pilu pevně uchopte oběma rukama, Přitom jedna ruka 

leží na hlavní rukojeti a druhá ruka na přední rukojeti.
4 Při použití vodicí lišty je třeba ji upevnit šroubovou 

svěrkou.
5 Dbejte na to, aby se napájecí kabel nenacházel v drá-

ze kotouče pily.

Řezání
1 Umístěte přední díl stroje na obrobek.
2 Zapněte stroj spínačem Zap/Vyp (4).
3 Stiskněte spoušť zanoření (3). 
4 Pilu tlačte dolů, abyste dosáhly hloubky řezání.
5 Pilu současně tlačte vpřed.
6 Po ukončení řezání stroj vypněte a kotouč pily zved-

něte nahoru.

Zanořené řezy, obr. 9
1 Umístěte pilu na obrobek.
2 Ukazatel řezání se zadní šipkou (A) uveďte na ozna-

čené místo zanoření.
3 Zapněte stroj a tlačte pilu dolů na nastavenou hloubku 

řezání. 
4 Posunujte pilu vpřed, až se dosáhne ukazatel řezání 

(C) dosáhne vyznačeného bodu.
5 Po ukončení zanořeného řezání kotouč pily zvedněte 

nahoru a stroj vypněte.

Řezání s lištou
1 Upravte stroj do vedení lištou. Zamezte případné vůli 

vedení stavěcím šroubem (16). Existuje nebezpečí, 
že se stavěcí šrouby samovolně uvolní, seřídit je lze 
dodaným šestihranným klíčem.

2 Zapněte stroj spínačem Zap/Vyp (4).
3 Stiskněte spoušť zanoření (3).
4 Pilu tlačte dolů, abyste dosáhly hloubky řezání. Při 

prvním použití se odřeže pryžová čelist a tím lze uvést 
ochranu proti střepinám až ke kotouči pily.

5 Pilu současně tlačte vpřed.
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Prohlášení o shodě EG
My, Woodster gmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, 
tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení svojí konstrukcí a 
provedením ve verzi, jež jsme dodali na trh, splňuje platná ustanovení 
směrnice EG. 
Při změnách na zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

Označení stroje:
Zanořovací pila

Typ stroje:
divar 55, Art.-no. 390 1802 000, 390 1802 901, 390 1802 902, 
390 1802 908

Platné směrnice EG:
EG strojní směrnice 2006/42/EG
EG směrnice o nízkém napětí 2006/95/EWG
EG-EMV směrnice 2004/108/EWG

Použité harmonizované evropské normy, zejména:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3, EN 55014-1/A2:2002, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 
610003-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 55014-2/A1:2001, EN 
61029-2-9:2002

Místo, datum:
ichenhausen, 02.05.2011

Podpis:
Thomas Honigmann (Managing director)

m  Údržba

Pokud je pro provedení mimořádného servisu nebo 
oprav během záruční lhůty nebo po jejím uplynutí 
nutný zásah specializovaného personálu, obraťte se, 
prosím, na některého z námi doporučených poskyto-
vatelů servisních služeb nebo přímo na výrobce.
• Údržbu, čištění a odstraňování jakýchkoliv závad pro-

vádějte vždy při vypnutém motoru přístroje.
• Veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení musí být 

nainstalována ihned po dokončení oprav a údržby, a 
to zpět na své místo.

běŽNÉ ÚDrŽby
Běžné údržby mohou provádět i nepoučené osoby a 
údržby jsou popsány v předchozích odstavcích a této 
kapitole.
• Zanořovací pila se nesmí mazat, protože stále řeže 

suché plochy; všechny další díly pily jsou samomazné.
• Není nutné provádět mazání pokosové pily, protože 

pila řeže vždy suché materiály. Všechny rotační části 
jsou samomazné.

• Pokud je to možné, používejte vždy při provádění 
údržby osobní ochranné prostředky (ochranné brýle 
a rukavice).

• Pravidelně odstraňujte piliny z oblasti určené k řezání 
a z ploch podstavce.

• Doporučujeme použití odsávacího zařízení nebo kar-
táče.

• POZOR: Nepoužívejte proud stlačeného vzduchu!
• Občas zkontrolujte pilový kotouč: Pokud se při řezání 

vyskytnou nějaké problémy, nechte kotouč naostřit 
zkušeným personálem nebo ho vyměňte.

tECHNiCkÁ PoDPorA
V případě potřeby provedení speciální údržby nebo oprav 
během záruční lhůty nebo i po jejím uplynutí kontaktujte 
vždy autorizovaná servisní střediska. Pokud se ve vašem 
okolí žádné takové středisko nenachází, obraťte se pří-
mo na výrobce.

likViDACE stroJE
Jakmile stroj dosáhne konce své životnosti, může být 
zlikvidován spolu s normálním průmyslovým odpadem.
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Řešení problémů

Problém Možná příčina Řešení

Motor nefunguje. Defektní motor, napájecí kabel nebo zástrčka. 
Vyhořelé pojistky.

Nechte stroj zkontrolovat odborníkem. Nesnažte se 
stroj opravit sami - může to být nebezpečné. Zkont-
rolujte pojistky, a pokud je to nutné, vyměňte je.

Motor se spouští pomalu a 
nedosahuje provozní otáčky.

Nízké napájení. Poškozená vinutí. Vyhořelý 
kondenzátor.

Vyžádejte si, aby elektrotechnici zkontrolovali 
dostupné napájení. Nechte motor stroje zkontro-
lovat odborníkem. Nechte kondenzátor vyměnit 
odborníkem.

Nadměrný hluk motoru. Poškozené vinutí. Defektní motor. Nechte motor zkontrolovat odborníkem.

Motor nedosahuje plný výkon. Přetížený obvod z důvodu osvětlení, technické-
ho vybavení nebo jiných motorů.

Nepoužívejte jiné technické vybavení nebo motory v 
obvodu, ke kterému je připojena odřezávačka.

Motor se snadno přehřívá. Přetížení motoru; nepřiměřené chlazení motoru. Při řezání se vyvarujte přetěžování motoru; odstraň-
te z motoru prach tak, aby bylo zajištěno optimální 
chlazení motoru.

Pokles výkonu při řezání. Pilový list je příliš malý (často broušený). Znovu nastavte zarážku řezací jednotky.

Řez pily je hrubý nebo vlnitý. Pilový list je tupý; tvar zubu pily není vhodný pro 
tloušťku materiálu.

Znovu nabrušte pilový list nebo použijte vhodný 
pilový list.

Obráběný materiál se odlamuje 
nebo štěpí.

Řezací tlak je nadměrný nebo pilový list není 
pro takovou aplikaci vhodný.

Použijte správný pilový list.



20 

Výrobca:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazník,
želáme vám veľa úspechu pri prácach s vaším novým 
strojom spoločnosti Woodster.

Upozornenie:
Výrobca tohto zariadenia ručí podľa platného zákona o 
zodpovednosti za škodu spôsobenou chybou výrobku, 
nie za škody, ktoré na tomto zariadení alebo týmto zaria-
dením vzniknú pri:
• nevhodnej obsluhe,
• nedbaní na návod na obsluhu,
• opravami tretími stranami, nepoverenými technikmi,
• inštaláciou a výmenou neoriginálnych náhradných 

dielov,
• neprevádzkovaním podľa určení,
• výpadkov elektrického zariadenia pri zanedbaniu 

elektrických predpisov a požiadaviek  VDE 0100, DIN 
57113 / VDE 0113.

odporúčame Vám: 
Pred montážou a uvedením do prevádzky si prečítajte 
celý text návodu na obsluhu.
Tento návod na obsluhu by vám mal uľahčiť zoznáme-
nie sa s vaším prístrojom a vašimi možnosťami využitia 
podľa určenia.
Návod na obsluhu obsahuje dôležité pokyny na obsluhu; 
ako s prístrojom bezpečne, odborne a hospodárne pra-
covať a ako obmedzovať možnosť vzniku nebezpečných 
situácií, znižovať náklady na opravu, eliminovať a zvyšo-
vať spoľahlivosť a životnosť nástroja.
Navyše k bezpečnostným predpisom tohto návodu 
na obsluhu je potrebné dbať na miestne platné predpisy 
pre prevádzku tohto prístroja.
Návod na obsluhu uchovávajte pri stroji v plastovom 
puzdre kvôli ochrane pred prachom a vlhkosťou. Každá 
osoba je povinná prečítať si návod pred začiatkom práce 
a musí postupovať tohto návodu. Na stroji môžu pracovať 
len osoby, ktoré sú zoznámené s činnosťou stroja a s ním 
spojenými rizikami. Je potrebné dodržiavať najnižší vek.
Okrem v tomto návode na obsluhu obsiahnutých bezpeč-
nostných pokynov a zvláštnych predpisov vašej krajiny je 
potrebné dodržiavať  všeobecne uznávané predpisy pre 
prácu s drevoobrábajúcimi strojmi.

Pred prácou s týmto elektrickým nástrojom si 
prečítajte návod na obsluhu.

Noste ochranu sluchu a zraku.

Noste ochranu dýchania.

lEGENDA k obr. 1
1 Rukoväť
2 Predná rukoväť
3 Spúšťač ponoru
4 Za-/Vypínač
5 Vodiaca doska
6 Skrutka na nastavenie hĺbky rezu
7 Škála s hĺbkami rezu
8 Pokosová nastavovacia skrutka
9 Škála pokosových uhlov
10 90 stupňová nastavovacia skrutka
11 Pílový list
12 Odsávacie hrdlo
13 Motor
14 Zablokovanie hriadeľa
15 Nastavovacia skrutka vodiacej lišty

divar 55
obsah dodávky

Ponorná píla
Kľúč s vnútorným šesťhranom 

5 mm
Návod na obsluhu 

technické údaje
rozmery D x Š x V mm 340 x 260 x 235
Pílový list ø mm /
Počet zubov 160 / 24Z

Hrúbka pílového listu 2,0 mm
Počet otáčok za 
voľnobehu n0 5500 1/min

Počet otáčok za 
voľnobehu n0 0°–45°

Hĺbka rezu 90° mm 55
Hĺbka rezu 45° mm 41
Hmotnosť kg 4,7
Pohon
Motor V/Hz 230–240/50
Príkon kW 1200
trieda ochrany II
Prevádzkový hluk a vibrácia
Hladina zvuku LpA: 95 dB(A), KpA: 3 dB(A)
Hladina zvukového 
výkonu LwA: 106 dB(A), KwA: 3 dB(A)

typická vážená 
vibrácia ah = 5,72 m/s², K = 1,5m/s²

Namerané hodnoty sú v súlade so smernicami EN 60 745-2-5 
a EN 60 745-1
technické zmeny vyhradené!

Varovanie: Hluk negatívne ovplyvňuje vaše zdravie. Ak 
prekračuje hluk stroja 85 dB (A), noste prosím vhodnú 
ochranu sluchu. Ak je chybné elektrické napájanie, prúd 
sa môže pri spustení stroja vypnúť. Toto môže ovplyvňo-
vať aj iné stroje (napr. blikajúce žiarovky). Ak je elektrický 
výkon Zmax < 0,27, nemusia sa takéto poruchy vyskyt-
núť. (Ak áno, informujte svojho predajcu).

Všeobecné pokyny

• Po vybalení skontrolujte všetky diely kvôli prípadnému 
poškodeniu. Ak je niektorá časť zariadenia chybná, 
okamžite kontaktujte predajcu. Neskoršie reklamácie 
nebudú uznané.

• Skontrolujte, či je zásielka úplná.
• Pred prácami na píle si dobre prečítajte návod na 

obsluhu.
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• Pri výmene dielov alebo v prípade ich opotrebovania, 
používajte len originálne príslušenstvo. Náhradné die-
ly získate od vášho predajcu Woodster.

• Pri objednávke uveďte naše číslo výrobku, ako aj typ 
a rok výroby zariadenia. 

V tomto návode na obsluhu Vás chceme informovať 
o  bezpečnosti, týmito zobrazenými symboly: m

m Všeobecné bezpečnostné pokyny pre 

elektrické nástroje

• UPoZorNENiE Prečítajte si všetky bezpečnostné 
pokyny a nariadenia. Nerešpektovanie 
bezpečnostných pokynov a nariadení môže spôsobiť 
elektrický úder, požiar a/alebo ťažké zranenia.

• Uschovajte pre budúce použitie všetky 
bezpečnostné pokyny a nariadenia.

• Pojem „elektrický nástroj“, ktorý sa používa v 
bezpečnostných pokynoch, sa vzťahuje na elektrické 
nástroje so sieťovým napájaním (sieťovým káblom).

1) bezpečnosť pracoviska
a) Udržiavajte svoju pracovnú oblasť čistú a dobre os-
vetlenú. Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti 
môžu viesť k úrazom.
b) Nepracujte s elektrickým nástrojom v priestore s 
nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádza-
jú kvapaliny, plyny alebo prachové častice. Elektrické 
nástroje produkujú iskry, ktoré môžu zapáliť prach ale-
bo pary.
c) Zabráňte deťom a iným osobám v prístupe k elek-
trickému nástroju počas jeho používania. V opačnom 
prípade môžete stratiť kontrolu nad zariadením.

2) Elektrická bezpečnosť
a) Zásuvka musí vyhovovať zástrčke elektrického nást-
roja. Zástrčku nesmiete v žiadnom prípade upravovať. 
Nepoužívajte adaptéry spoločne s elektrickými nástrojmi s 
ochranným uzemnením. Používanie neupravených zástrčiek 
a vyhovujúcich zásuviek znižuje riziko elektrického úderu.
b) Vyhýbajte sa fyzickému kontaktu s uzemnenými po-
vrchmi, ako napr. povrchmi rúr, vykurovacích zariadení, 
sporákov a chladničiek. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí 
zvýšené riziko elektrického úderu.
c) Chráňte elektrické nástroje pred dažďom alebo 
vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického nástroja 
zvyšuje riziko elektrického úderu.
d) Nepoužívajte kábel na prenášanie, zavesovanie elek-
trického nástroja či vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. 
Chráňte kábel pred horúčavou, olejom, ostrými hranami 
alebo pohybujúcimi sa časťami zariadenia. Poškodené 
alebo zamotané káble zvyšujú riziko elektrického úderu.
e) Ak pracujete s elektrickým nástrojom vonku, 
používajte len predlžovacie káble, ktoré sú vhodné aj pre 
extravilán. Používanie predlžovacieho kábla určeného 
pre extravilán znižuje riziko elektrického úderu.
f) V prípade nevyhnutnosti prevádzkovania elektrického 
nástroja vo vlhkom prostredí použite prúdový chránič. 
Použitie prúdového chrániča znižuje riziko elektrické-
ho úderu.

3) bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, a 
púšťajte sa do práce s elektrickým nástrojom s rozvahou. 
Nepoužívajte elektrický nástroj, keď ste unavení alebo 
ste pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Okamih nepo-
zornosti pri používaní elektrického nástroja môže viesť 
k vážnym zraneniam.
b) Noste osobnú ochrannú výstroj a vždy noste ochran-
né okuliare. Nosenie osobného ochranného vybave-
nia, ku ktorému patria plynová maska, protišmyková 
bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana slu-
chu, v závislosti od druhu a použitia elektrického nástro-
ja znižuje riziko poranení.
c) Zabráňte neželanému uvedeniu do prevádzky. 
Ubezpečte sa, že elektrický nástroj je pred zapojením 
do elektrickej siete, zdvihnutím alebo prenášaním vyp-
nutý. Ak máte pri prenášaní elektrického nástroja prst 
na spínači alebo zariadenie pripojíte do siete zapnuté, 
môže to viesť k úrazom.
d) Pred zapnutím elektrického nástroja vyberte nasta-
vovacie náradie alebo skrutkovače. Nástroj alebo kľúč, 
ktorý sa nachádza v otáčajúcej sa časti zariadenia, môže 
spôsobiť poranenia.
e) Vyvarujte sa abnormálneho držania tela. Dbajte na 
bezpečné státie a udržujte stále rovnováhu. Tak môžete 
elektrický nástroj lepšie ovládať v neočakávaných si-
tuáciách.
f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste dlhé odevy ani 
šperky. Udržujte vlasy, oblečenie a rukavice ďalej od 
pohybujúcich sa častí. Voľné oblečenie, šperky alebo 
dlhé vlasy sa môžu zachytiť pohybujúcimi sa časťami.
g) Ak sú nainštalované zariadenia na odsávanie a za-
chytávanie prachu, uistite sa, že sú tieto zariadenia za-
pojené a používané správne. Odsávanie prachu môže 
znížiť nebezpečenstvá spojené s prachom.

4) Používanie a manipulácia s elektrickým nástrojom
a) Nepreťažujte zariadenie. Používajte elektrický nástroj 
určený pre prácu, ktorú vykonávate. S vhodným elekt-
rickým nástrojom budete pracovať v danej oblasti výkonu 
lepšie a bezpečnejšie.
b) Nepoužívajte elektrický nástroj, ktorého spínač je 
poruchový. Elektrický nástroj, ktorý sa nedá zapnúť ale-
bo vypnúť, je nebezpečný a je treba ho opraviť.
c) Pred nastavením zariadenia, výmenou dielov 
príslušenstva alebo odložením zariadenia vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabrá-
ni neželanému spusteniu elektrického nástroja.
d) Uschovajte nepoužívané elektrické nástroje mimo 
dosahu detí. Neumožnite používať zariadenie osobám, 
ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto 
nariadenia. Elektrické nástroje sú nebezpečné, keď ich 
používajú neskúsené osoby.
e) Dbajte o elektrické nástroje s náležitou starostlivosťou. 
Skontrolujte, či fungujú pohyblivé časti bezchybne a či 
sa nezasekávajú, či sú diely pokazené alebo poškodené 
do takej miery, že elektrický nástroj vykazuje obmed-
zenú funkčnosť. Pred používaním zariadenia nechaj-
te poškodené diely opraviť. Príčina mnohých úrazov 
spočíva v nesprávnej údržbe elektrických nástrojov.
f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Starostlivo 
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tom, ktorá vedie k tomu, že sa vyberá nekontrolovaná 
píla, ktorá sa smerom von z obrábaného predmetu po-
hybuje v smere obsluhujúcej osoby.
• Keď sa pílový list zasekne alebo uviazne v zatvárajúcej 
sa štrbine píly, zablokuje sa a motorová sila odráža pílu 
v smere obsluhujúcej osoby.
• Keď sa pílový list pretočí v pílovom reze alebo sa nas-
taví nesprávne, môžu sa zuby zadnej hrany pílového 
listu zaháknuť na povrchu obrábaného predmetu, v dôs-
ledku čoho sa pílový list pohybuje smerom von zo štrbiny 
píly a píla odskočí v smere obsluhujúcej osoby.
• Spätný ráz vzniká ako následok nesprávneho alebo 
chybného používania píly. Je možné mu zabrániť po-
mocou vhodných preventívnych opatrení, ktoré sú ďalej 
popísané.

a) Držte pílu pevne oboma rukami a dajte svoje ramená 
do takej polohy, v ktorej môžete zachytiť sily spätného 
rázu. Buďte vždy v postrannej polohe voči pílovému listu, 
nikdy nemajte pílu v priamke so svojím telom. Pri spät-
nom ráze sa môže kotúčová píla trhnúť dozadu, avšak 
obsluhujúca osoba môže zvládnuť sily spätného rázu
pomocou vhodných preventívnych opatrení.
b) Ak sa pílový list zasekne alebo ak prerušíte prácu, 
vypnite pílu a nechajte ju v pokoji v pracovnom materiáli, 
kým sa pílový list úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte 
vybrať pílu z obrábaného predmetu alebo ju ťahať 
nazad, pokiaľ sa pílový list pohybuje, inak môže nastať 
spätný ráz. Zistite a odstráňte príčinu
zaseknutia pílového listu.
c) Ak chcete znovu spustiť pílu, ktorá je zasunutá v ob-
rábanom predmete, nacentrujte pílový list v štrbine píly 
a skontrolujte, či nie sú pílové zuby zaháknuté v obrá-
banom predmete. Ak je pílový list uviaznutý, môže sa 
pri opätovnom spustení píly pohybovať smerom von z 
obrábaného predmetu alebo spôsobiť spätný ráz.
d) Podoprite veľké dosky, aby ste znížili riziko spätného 
rázu spôsobené zasekávajúcim sa pílovým listom. Veľké 
dosky sa môžu prehýbať kvôli svojej vlastnej hmotnosti. 
Dosky musia byť podopreté na oboch stranách, ako aj v 
blízkosti pílovej štrbiny, a takisto pri hrane.
e) Nepoužívajte tupé ani poškodené pílové listy. Pílové 
listy s tupými alebo nesprávne vyrovnanými zubami ma-
jú za následok kvôli príliš úzkej pílovej štrbine zvýšené 
trenie, zasekávanie pílového listu a spätný ráz.
f) Pred pílením pevne dotiahnite nastavenia hĺbky a uhlu 
rezu. Ak sa počas pílenia zmenia nastavenia, môže sa 
pílový list zaseknúť, čím vznikne spätný ráz.
g) Buďte mimoriadne opatrní pri „ponorných rezoch“ 
do existujúcich stien alebo iných nedohľadných oblastí. 
Vnárajúci sa pílový list sa môže pri pílení zablokovať v 
skrytých objektoch, a tak spôsobiť spätný ráz.

mbezpečnostné pokyny pre ponorné 

kotúčové píly

a) Skontrolujte pred každým použitím, či sa dá ochranný 
kryt bez problémov zatvárať. Nepoužívajte pílu, ak nie 
je ochranný kryt voľne pohyblivý a nedá sa uzatvárať 
okamžite. Nikdy nezvierajte ani neupevňujte ochranný 

udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa ov-
ládajú.
g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie 
nástroje a ďalšie podľa týchto pokynov. Zohľadnite pri-
tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.
Používanie elektrických nástrojov pre iné ako určené 
účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) servis
a) Opravy vášho elektrického nástroja prenechajte kva-
lifikovanému odbornému personálu. Používajte len ori-
ginálne náhradné diely. Tak sa zabezpečí zachovanie 
bezpečnosti pri práci s elektrickým nástrojom.

m bezpečnostné pokyny pre všetky píly

a) NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte ruky do oblasti píle 
ani na pílový list.
Svojou druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt 
motora. Držaním píle oboma rukami sa zabráni ich por-
aneniu pílovým listom.
b) Nesiahajte pod obrábaný predmet. Ochranný kryt vás 
pod obrábaným predmetom nemôže pred pílovým lis-
tom ochrániť.
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrábaného pred-
metu. Mal by byť viditeľný menej ako jedna celá výška 
zubu pod obrábaným predmetom.
d) Pílený predmet nikdy neuchycujte do ruky alebo nad 
nohou. Zaistite obrábaný predmet na stabilnom upnutí. 
Je dôležité, obrábaný predmet dobre upevniť, aby sa 
minimalizovalo nebezpečenstvo fyzického kontaktu, za-
seknutia pílového listu alebo straty kontroly.
e) Uchopte elektrický nástroj za izolované záchytné plo-
chy, keď vykonávate práce, pri ktorých môže vkladací 
nástroj zasiahnuť do skrytých elektrických vedení ale-
bo vlastného sieťového kábla. Kontakt s vodičom pod 
napätím uvedie do napätia aj kovové časti elektrického 
nástroja a spôsobí elektrický úder.
f) Pri pozdĺžnom rezaní používajte vždy zarážku alebo 
rovné vedenie okolo okraja.
Zlepší sa tak presnosť rezu a zmenší sa 
pravdepodobnosť zaseknutia pílového listu.
g) Vždy používajte pílové listy v správnej veľkosti a s 
vyhovujúcou upínacou dierou (napr. hviezdicovitá alebo 
okrúhla). Pílové listy, ktoré nevyhovujú montážnym die-
lom píly, pracujú nepravidelne a vedú k strate kontroly.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne 
podložky či skrutky pílového listu.
Podložky a skrutky pílového listu boli skonštruované 
špeciálne pre svoju pílu, pre optimálny výkon a 
bezpečnosť prevádzky.

m Ďalšie bezpečnostné pokyny pre 

všetky píly

Príčiny a zabránenie spätnému rázu:

• Spätný ráz je náhla reakcia spôsobená zasekávajúcim, 
zadrhávajúcim alebo nesprávne nastaveným pílovým lis-
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Ak sa poškodí sieťový prívod tohto zariadenia, musí byť 
vymenený výrobcom alebo jeho
zákazníckym servisom alebo obdobne kvalifikovanou 
osobou, aby sa predchádzalo
nebezpečenstvám.

ĎAlŠiE osobitNÉ bEZPEČNostNÉ PokyNy 
PrE kotÚČoVÉ PÍly 
a) Používajte len odporúčané pílové listy, ktoré vyhovujú 
smernici EN 847-1.
b) Nepoužívajte žiadne brúsky.
c) Používajte len originálne pílové listy výrobcu s 
označením Ø 160 mm, 5500/min, 160x20x2,0.
Pílové listy, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným 
v tomto návode na použitie, sa nesmú
používať. Pílové listy sa nesmú brzdiť postranným tla-
kom na hlavnú časť..
Je treba dať pozor na to, aby bol pílový list pevne na-
montovaný a aby sa točil v správnom smere.

m osobitné bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny pre kotúčové píly
– Držte zariadenie za izolované záchytné plochy, keď 
vykonávate práce, pri ktorých môže vkladací nástroj 
zasiahnuť do skrytých elektrických vedení alebo vlast-
ného sieťového kábla. Kontakt s vodičom pod napätím 
môže uviesť do napätia aj kovové časti zariadenia, a tým 
spôsobiť elektrický úder.

m Predpísané použitie

stroj zodpovedá platným EC smerniciam o strojných 
zariadeniach.
• Stroj používajte len v bezchybnom stave, ako aj podľa 

pokynov na predpísané používanie, bezpečne. Stroj 
sa môže prevážať len pri dodržiavaní pokynov v tom-
to návode na obsluhu! Najmä poruchy, ktoré môžu 
ovplyvniť bezpečnosť, ihneď odstráňte (alebo nechajte 
odstrániť)!

• Každé iné použitie je v rozpore s predpísaným pou-
žitím. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí; riziko 
si nesie sám používateľ.

• Bezpečnostné, pracovné a údržbárske pokyny výrob-
cu, ako aj údaje dané v technických dátach, je potreb-
né dodržiavať.

• Prípadné bezpečnostné predpisy a iné, všeobecne 
uznávané bezpečnostno-technické predpisy je po-
trebné dodržiavať.

• Stroj môžu používať, udržiavať a opravovať iba osoby, 
ktoré sú s týmto strojom oboznámené a sú informova-
né o možných rizikách. Akékoľvek modifikácie stroja 
rušia platnosť záruky výrobcu za akékoľvek škody.

• Stroj je možné používať iba s originálnymi príslušen-
stvami a nástrojmi výrobcu.

• Zariadenie sa nesmie prevádzkovať s brúsnymi 
kotúčmi.

kryt v otvorenej polohe. Pri neúmyselnom páde píly na 
zem sa môže ochranný kryt ohnúť. Ubezpečte sa, že sa 
ochranný kryt voľne pohybuje a nedotýka sa pílového 
listu ani iných častí pri všetkých uhloch a
hĺbkach rezu.
b) Skontrolujte stav a funkciu pružiny pre ochranný kryt. 
Nechajte vykonať pred použitím píly jej údržbu, ak nefun-
gujú ochranný kryt a pružina bez problémov. Poškodené 
diely, lepkavé usadeniny alebo zhluky triesok spôsobu-
jú oneskorené fungovanie spodného ochranného krytu.
c) Zaistite pri „ponornom reze“, ktorý sa nevykonáva v 
pravom uhle, vodiacu lištu píly proti bočnému posúvaniu. 
Bočné posúvanie môže viesť k zaseknutiu pílového listu, 
a tým spôsobiť spätný ráz.
d) Neodkladajte pílu na pracovný stôl alebo podlahu 
bez zakrytia pílového listu ochranným krytom. Nekrytý, 
dobiehajúci pílový list poháňa pílu v smere rezu a píli 
všetko, čo mu stojí v ceste. Majte pritom na pamäti do-
bu dobehu píly.

mDodatočné bezpečnostné 
pokyny pre všetky píly so 

štiepacím klinom

a) Použite štiepací klin vhodný pre použitý pílový list. 
Štiepací klin musí byť hrubší, ako je hrúbka kmeňového 
listu pílového listu, ale tenší než šírka jeho zubov. 
b) Nastavte štiepací klin podľa popisu v tomto návo-
de na obsluhu. Nesprávna hrúbka, poloha a vyrovnanie 
môžu byť dôvodom, prečo štiepací klin účinne nezabráni 
spätnému rázu.
c) S výnimkou ponorných rezov vždy používajte štiepací 
klin. Po ponornom reze opäť namontujte štiepací klin. 
Štiepací klin prekáža pri ponorných rezoch a môže 
spôsobiť spätný ráz.
d) Aby fungoval štiepací klin efektívne, musí sa 
nachádzať v pílovej štrbine. Pri krátkych rezoch je 
štiepací klin neúčinný na zabránenie spätnému rázu.
e) Neprevádzkujte pílu s ohnutým štiepacím klinom. Už 
malá porucha môže spomaliť zatváranie ochranného 
krytu.

PokyNy PrE VŠEtky PÍly 
• Nepoužívajte žiadne brúsky.
• Postarajte sa o to, aby bol štiepací klin nastavený 

tak, aby jeho vzdialenosť od ozubeného venca pílo-
vého listu neprekročila 5 mm a aby ozubený veniec 
nevyčnieval o viac ako 5 mm nad spodnou hranou 
štiepacieho klinu.

• Zabezpečte správne používanie zariadenia na zachy-
távanie prachu podľa popisu v tomto návode.

• Noste ochrannú masku proti prachu.
• Je povolené používať len odporúčané pílové listy uve-

dené v tomto návode.
• Vždy noste ochranu sluchu.
• Vymieňajte pílové listy podľa popisu v tomto návode.
• Maximálna hĺbka rezu je 55 mm
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Uvedení do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte prosím 
bezpečnostné pokyny v tomto návode na použitie.

oDstrÁNENiE obAlU
Vyberte stroj zo škatule, ktorá ho chránila počas pre-
pravy, bez toho, aby ste ju poškodili, pretože by mohla 
byť neskôr opäť užitočná pri dlhšej preprave alebo 
dlhodobom skladovaní.

PriPoJENiE k ElEktriCkEJ siEti
Skontroluje, či sieťové zariadenie ku ktorému stroj pripo-
jujete, zodpovedá platným normám pre uzemnenie a či je 
zásuvka v dobrom stave. 
Chceme vám pripomenúť, že sieťové zariadenie musí 
byť vybavené magnetotermickým ističom, ktorý chráni 
všetky vodiče pred skratom a preťažením. 
Tento istič je tiež možné pripojiť na motor na základe 
elektrických vlastností stroja uvedených ďalej.
PAMÄtAJtE: Elektrické zariadenie vašej ponornej píly 
je vybavené jedným podpäťovým relé, ktoré automaticky 
otvorí elektrický obvod, keď klesne napätie pod predur-
čenú minimálnu hodnotu, a zabráni, aby sa automaticky 
znovu zahájila prevádzka stroja, keď napätie opäť do-
siahne normálnych hodnôt. 
Ak dôjde z nedopatrenia k zastaveniu stroja, nie je to 
zlé. Skontrolujte, či v sieťovom zariadení skutočne došlo 
k poklesu napätia.

Nastavenia

Upozornenie: Predtým, než prevediete niektoré z na-
sledovných nastavení, vypnite stroj a vytiahnite sieťovú 
zástrčku.

Nastavenie hĺbky rezu obr. 2
Hĺbka rezu môže byť nastavená od 0 do 55 mm.
Uvoľnite skrutku na nastavenie hĺbky rezu (6) a pomo-
cou škály (7) nastavte požadovanú hĺbku a skrutku opäť 
pevne utiahnite.
Údaje na škále označujú hĺbku rezu bez lišty.
Nenastavujte hĺbku rezu pri 0° hlbšiu ako 55 mm.

Pokosové nastavenie obr. 3
Pokosový uhol môže byť nastavený medzi 0° a 45°.
Uvoľnite pokosovú nastavovaciu skrutku (8) na oboch 
stranách, nastavte požadovaný uhol na škále (9) a opäť 
utiahnite obe skrutky.
Nestavujte hĺbku rezu pri 45° hlbšie ako 41 mm.

Výmena pílového listu obr. 4,5,6
Pozor: Pred výmenou rezného kotúča vypnite stroj a 
odpojte napájací kábel.
1 Stlačte spúšť (3), uveďte rezný kotúč do polohy vý-

meny kotúča (skrutka nastavenia hĺbky rezu musí byť 
nastavená na 25 mm) a vložte šesťhranný kľúč do 
blokovacie skrutky kotúča (17).

2 Stlačiť zablokovanie hriadeľa (13) a pílový list (10) 
točiť, kým toto nezaklapne.

3 Držte dole zaisťovaciu hriadeľ (13) a uvoľnite zais-
ťovaciu skrutku kotúča (17) proti smeru hodinových 

m Zvyškové riziká

stroj je vyrobený podľa stavu techniky a uznaných 
bezpečnostno-technických predpisov. Avšak, stále 
sa v priebehu práce vyskytnúť zvyškové riziká.
• Ohrozenie zdravia prúdom pri použití nesprávneho 

elektrického pripojenia.
• Ďalej môžu vzniknúť neodhaliteľné zvyšková riziká aj 

napriek všetkým vykonaným opatreniam.
• Zvyšková riziká je možno minimalizovať, ak dodržia-

vate „Bezpečnostné pokyny“ a „Predpísané použitie“, 
ako aj návod na obsluhu.

• Stroj zbytočne nepreťažujte: Príliš silný tlak pri rezaní 
rýchlo poškodzuje list píly, a tak znižuje výkon stroja 
pri spracovávaní a zhoršuje presnosť.

• Pri rezaní hliníku a plastu vždy používajte svorky: 
Diely, ktoré sa majú rezať musia byť vždy upevnené 
svorkami.

• Zamedzujte náhodnému zapnutiu stroja: Pri vkladaniu 
zástrčky do zásuvky nesmie byť stlačené spúšťacie 
tlačidlo.

• Používajte nástroj, ktorý je odporúčaný v tomto ná-
vode. Dosiahnete tak optimálny výkonu vašej skra-
covacej píly.

• Ruky sa nemôžu nachádzať v oblasti spracovania, 
keď stroj beží. Pred vykonaním akékoľvek operácie, 
uvoľnite tlačidlo na rukoväti a stroj vypnite.

• Stroj zbytočne nepreťažujte: Príliš silný tlak pri rezaní 
rýchlo poškodzuje list píly,  a tak znižuje výkon stroja 
pri spracovávaní a zhoršuje presnosť.

• Pri rezaní hliníku a plastu vždy používajte svorky: 
Diely, ktoré sa majú rezať musia byť vždy upevnené 
svorkami.

• Zamedzujte náhodnému zapnutiu stroja: Pri vkladaniu 
zástrčky do zásuvky nesmie byť stlačené spúšťacie 
tlačidlo.

• Používajte nástroj, ktorý je odporúčaný v tomto ná-
vode. Dosiahnete tak optimálny výkonu vašej skra-
covacej píly.

• Ruky sa nemôžu nachádzať v oblasti spracovania, 
keď stroj beží. Pred vykonaním akékoľvek operácie, 
uvoľnite tlačidlo na rukoväti a stroj vypnite.

• Používajte náradie, ktoré je odporúčané v tejto prí-
ručke. Tak dosiahnete, že vaša ponorná píla bude 
podávať optimálne výkony.

m  rozsah použitia

Určené používanie
Stroj reže:
• Tvrdé a mäkké drevo tuzemského alebo cudzieho pô-

vodu, pozdĺžne a priečne cez priemer za predpokla-
du, že sú zodpovedajúce diely správne nainštalované 
(špeciálne list píly a svorky:

Zakázané používanie
Stroj nie je vhodný na:
• železné materiály, oceľ a liatinu, ako aj iné typy tu 

neuvedených materiálov, predovšetkým potraviny.
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vôľu vo vedení nastavovacou skrutkou (16). Ak hrozí 
nebezpečenstvo, že nastavovacie skrutky sa samo-
statne uvoľnia, môžu byť kalibrované dodaným šesť-
hranným kľúčom.

2 Zapnite stroj za-/vypínačom (4).
3 Stlačte spúšťač ponoru (3).
4 Pílu tlačiť smerom nadol, aby sa dosiahla hĺbka píle-

nia. Pri prvom použití sa gumená hubica odpíli a tým 
zabezpečí ochranu proti úlomkom až k pílovému listu.

5 Pílu posúvať rovnomerne dopredu.
6 Po dokončení rezania pílou vypnúť stroj a pílový list 

priviesť hore.

Pílenie s odsávaním
Pripojte odsávaciu hadicu na hrdlo odsávania – Ø 38 
mm (12).

m Elektrické pripojenie

Nainštalovaný elektromotor je pripojený už z výroby. 
Pripojenie zodpovedá príslušným smerniciam VDE a 
DiN.
Pripojenie do elektrickej siete u prevádzkovateľa, ako 
aj použité predlžovacie káble musia spĺňať predpisy.

Dôležité pokyny
Ak je motor preťažený, sám sa odpojí. Po ochladení (čas 
sa líši) sa motor opäť spustí.

Chybné pripojenie do elektrickej siete 
Na izoláciách elektrických vodičov vznikajú často poško-
denia. Príčiny sú:
• Prepojovanie, keď sú elektrické vodiče naťažené pri-

vretými oknami alebo dverami.
• Namáhanie neprimeraným upevnením alebo natiah-

nutím napájacieho vodiča.
• Rozhraní prejazdov napájacieho vodiča.
• Poškodenie izolácie pri vyťahovaní z elektrickej zá-

suvky.
• Praskliny vzniknuté starnutím izolácie.
Takto poškodené elektrické napájací vodiče je zakázané 
používať a sú z dôvodu poškodenia izolácie životu ne-
bezpečné.
elektrické napájací vodiče kontrolujte na poškodenie. 
Presvedčte sa, že v elektrickom napájacom vodiči nie je 
žiadny prúd.
Elektrické napájacie vodiče musí vyhovovať smerniciam 
VDE a DIN. Používajte len elektrické napájací vodiče s 
označením H 07 RN. Otlačok typového označenia na 
elektrickom napájacím vodiči je predpis.

striedavý motor
• Sieťové napätie musí mať 220 – 240 voltov
• Predlžovacie káble do 25 m dĺžky musia mať prierez 

vnútorných vodičov 1,5 mm2.

Pripojenie a opravy elektrických zariadenia môžu vyko-
návať len elektro-odborníci.
Pri akýchkoľvek otázkach uvádzajte nasledujúce údaje:
• Výrobca motoru
• Napájanie motoru

ručičiek, zatiaľ čo je  kotúč v polohe výmena kotúča.
4 Odstrániť vonkajšiu prírubu (16) a odstrániť pílový list 

(10) (Upozornenie: nebezpečenstvo poranenia, nosiť 
rukavice)

5 Znovu nasadiť nový list a prírubu 
6 Zaskrutkovať zaisťovaciu skrutku pílového listu a utiah-

nuť, pritom opäť držať blokovanie hriadeľa stlačené
7 Nastavte ponornú pílu do východzej polohy.

Nastavenie štiepacieho klina obr. 7
Po výmene pílového listu upravte odstup pílového listu 
od štiepacieho klina, alebo keď je to vyžadované.
Uveďte pílu do polohy ako pri výmene pílového listu.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku (18) inbusovým kľúčom 
a nastavte štiepací klin o 2–3 mm vyššie ako pílový list 
a opäť pevne utiahnite nastavovaciu skrutku.

Pracovné pokyny

Hneď ako ste vykonali všetko, čo bolo v tomto návode 
popísané, môžete začať s vlastnou prácou.
PoZor: Udržiavajte svoje ruky mimo oblasti rezania 
a v žiadnom prípade ich sem nedávajte počas rezania.

Za- a vypínanie obr.1
Pri zapínaní ponornej píly stlačiť za-/vypínač (4).
Pre vypnutie uvoľnite spínač/vypínač (4).

Vedenie a držanie ponornej píly obr. 8
1 Obrábaný predmet zaistiť tak, aby sa nemohol po-

súvať.
2 S pílou pohybovať len smerom vpred.
3 Pílu pevne uchopiť obomi rukami, pritom je jedna ruka 

na hlavnej rukoväti a druhá ruka na prednej rukoväti.
4 Pri použití vodiacej lišty musí byť táto pripevnená 

skrutkovými zvieradlami.
5 Dajte pozor na to, že elektrický kábel sa nenachádza 

v smere píle.

Pílenie
1 Položte prednú časť stroja na obrábaný predmet
2 Zapnite stroj za-/vypínačom (4)
3 Stlačte spúšťač ponoru (3) 
4 Pílu tlačiť smerom nadol, aby sa dosiahla hĺbka pílenia
5 Pílu posúvať rovnomerne dopredu
6 Po dokončení rezania pílou vypnúť stroj a pílový list 

priviesť hore

Ponorné rezy obr. 9
1 Položte pílu na obrábaný predmet
2 Ukazovateľ rezania so zadnou šípkou (A) položiť na 

označené miesto ponoru
3 Zapnite stroj a tlačte pílu smerom nadol na nastavenú 

hĺbku rezu.
4 Posúvajte pílu dopredu, kým nedosiahne ukazovateľ 

rezu (C) označený bod
5 Po dokončení ponorného rezu priviesť pílový list nahor 

a pílu vypnúť

Pílenie s lištou
1 Umiestnite stroj do vedenia lišty. Prípadne zmenšite 
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Prehlásenie o EC zhode
Týmto prehlasujeme, Woodster gmbH, Günzburger, str. 69, D-89335 
Ichenhausen, že ďalej uvedený stroj na základe svojej konštrukcie 
a spôsobu stavania, ako aj nami do prevádzky uvedené prevedenie 
zodpovedá príslušným ustanoveniam ďalej uvedených EC smerníc.
Pri akejkoľvek zmene na stroji stráca toto prehlásenie svoju platnosť

Označenie stroja
skracovacia a pokosová píla

Typ stroja:
divar 55, Art.-no. 390 1802 000, 390 1802 901, 390 1802 902, 
390 1802 908

Príslušné EC smernice
EC smernica o strojných zariadeniach 2006/42/EG,
EC smernica nízkeho napätia 2006/95/EG,
EC smernica o technických požiadavkách na elektrické 
zariadenia nízkeho napätia 2004/108/EWG.

Použité harmonizované európske normy, najmä:
en 60745-1, en 60745-2-5, en 55014-1, en 55014-2, en 61000-3-
2, en 61000-3-3, en 55014-1/A2:2002, en 61000-3-3/A2:2005, en 
610003-3/A2:2005, en 61000-3-11:2000, en 55014-2/A1:2001, en 
61029-2-9:2002

Miesto, dátum 
ichenhausen, 02.05.11 

Podpis:
Thomas Honigmann (Managing director)

• Údaje z typového štítku stroja
• Údaje z typového štítku motora

Príslušenstvo

Lišta 1400 mm

Údržba

Pokiaľ sa musí privolať odborný personál na mimo-
riadne údržbárske práce alebo opravy v priebehu zá-
ručnej leboty, vždy sa obráťte prosím na jedno nami 
odporúčané servisné stredisko alebo priamo na vý-
robcu.
• Opravárske, údržbárske a čistiace práce, ako aj od-

straňovanie funkčných porúch vždy vykonávajte vo 
vypnutom stave.

• Všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia sa musia 
po dokončení opravárenských a údržbárskych prác 
ihneď namontovať.

bEŽNÉ ÚDrŽbÁrskE PrÁCE
Bežné údržbárske práce môžu byť vykonávané aj nevy-
školeným personálom a všetky sú popísané v predchá-
dzajúcich oddieloch a v tejto kapitole.
• Ponorná píla nemusí byť mazaná, pretože vždy reže 

suché plochy; všetky pohyblivé súčasti stroja sú sa-
momazacie.

• Skracovacia píla sa nesmie mazať, pretože stále reže 
suché plochy; všetky pohyblivé diely stroja sú samo-
mazacie.

• Pri údržbárskych prácach musíte  stále podľa možnos-
ti nosiť ochranný odev (ochranné okuliare a rukavice).

• Často odstraňujte piliny tým, že vyčistíte rezací oblasť 
a dosadacie plochy.

• Odporúčame použiť odsávacie zariadenie alebo šte-
tec.

• POZOR: Nepoužívajte stlačený vzduch.
• Raz za čas skontrolujte list píly: Ak sa vyskytne chyba 

pri rezaní, musí sa nechať opäť nabrúsiť technikom 
alebo podľa stavu vymeniť.

sErVisNÉ MiEsto
Pokiaľ sa musí privolať odborný personál na mimoriadne 
údržbárske práce alebo opravy v priebehu záručnej le-
boty, vždy sa obráťte prosím na jedno nami odporúčané 
servisné stredisko alebo priamo na výrobcu, keď sa vo 
vašej oblasti nenachádza žiadne servisné miesto.

VyrADENiE stroJA
Po vyradení stroja sa ten môže likvidovať ako bežný prie-
myselný odpad.
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Problém. Možná príčina. Pomoc.
Píla sa po zapnutí stroje uvoľní. Nie je dotiahnutá skrutka. Dotiahnite M20 skrutku s ľavotočivým závitom.
Motor sa nezapne. a) Nedotiahnutá skrutka.

b) Porucha na predlžovacom kábli.
c) Porucha v motore alebo v spínači.

a) Skontrolujte poistky.
b) Pozri sekciu Elektrické prvky v tomto 
návode.
c) Dajte ho odborne skontrolovať.

Motor sa vypne. Preťaženie motora. Tupý nôž alebo 
prehriatie.

Vložte nový nôž. Po vychladnutí motora stroj 
môžete zapnúť.

Popáleniny na reznom povrchu. a) Nedotiahnutá skrutka.
b) Nesprávny kotúč.

c) Pozdĺžna brzda nie je paralelná.
d) Bočný klzák nie je paralelný.  

a) Vložte nový kotúč.
b) Vložte kotúč s 20 až 28 zubmi na pozdĺžne 
rezanie.
c) Vymeňte pozdĺžnu brzdu.
d) Vyrovnajte.
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Garantie D
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls 
verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere 
Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Über-
gabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge 
Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir 
nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen 
die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wand-
lungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the 
buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in 
case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a 
way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to 
faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not 
manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the up-
stream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The 
cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages 
shall be excluded. 

Garantie FR
Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchan-
dise, sans quoi líacheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantis-
sons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée légale de 
garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de 
la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons díerreur de matériau ou de 
fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous 
possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise 
en place des nouvelles pièces sont à la charge de líacheteur. Tous droits à rédhibition et toutes 
prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à líindemnité sont exclus. 

Garanzia I
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti 
i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíac-
quirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere 
dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro 
tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per 
componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo 
rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei 
componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di 
riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni. 

Garantía ES
Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido 
la mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. 
Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía 
legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de 
este plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son 
fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía 
del suministrador anterior.
Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos 
derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y 
perjuicios. 

Garantia PT
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos 
de matérial ou de fabricação. Peças avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente 
efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas scheppach. 
Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados 
pelo manejo indevido ou pela desatenção as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica 
por inobservançia das normas relativas á electricidade.
Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido conserta-
dos por lerceiros. 
O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura. 

Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo 
niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden ge-
leverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in vanaf 
het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de 
machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- 
of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik of ver-
keerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel 
de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van 
nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of 
het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden 
samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den 
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver 
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjons-
feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav 
mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. 
Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 

Garanti SE
Uppenbara brister ska anmälas inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall förlorar köparen 
samtliga anspråk på grund av dessa brister. Vi lämnar garanti för våra maskiner vid riktig 
hantering för den lagenliga garantitiden från övertagandet på det sättet, att vi kostnadsfritt 
ersätter varje maskindel, som inom denna tid blir obrukbar bevisligen som följd av material eller 
tillverkningsfel. För delar, som vi inte själva tillverkar, lämnar vi endast garanti i så måtto, som vi 
själva får garanti av våra underleverantörer. Kostnaderna för monteringen av de nya delarna bär 
köparen. Förändrings och värdeminskningsanspråk och övriga skadeståndsanspråk är uteslutna.

Garanti DK
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk-
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti 
täcker endast orginal scheppach-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, 
transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. 
Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Takuu FIN
Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille 
koneillemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme kor-
vauksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi 
raaka-aine- tai valmistusvirheestä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun 
vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset 
maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule 
kysymykseen. 

Záruka SK
Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí 
všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne 
používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť aparátu, 
ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či 
výrobnej vady. Na časti ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom 
nám prísluší nárok na záručné plněnie k subdodávateľovi. Za trovy týkajúce sa inštalácie 
novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na 
nahradenie škody sú vylúčené. 
Garancija SLO
Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru 
izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo 
garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer 
na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku 
izkazalo, da je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami 
ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za 
vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve 
za nadomestilo škode so izključene.
Záruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny 
nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně 
zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme 
každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem 
materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v 
rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci 
nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou 
vyloučené.
Garantii EST
Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul 
kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname 
oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame 
tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks 
materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, 
mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja 
amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse.

Гарантия (RUS)
Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения 
товара. В ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы 
предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. 
Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом 
гарантийного срока. В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой 
части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказуемых 
ошибок в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы 
не изготавливаем сами, мы предоставляем гарантии в той мере, насколько нас касаются 
рекламационные претензии к изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупа-
тель. Претензии на расторжение договора купли-продажи, штрафы и прочие требования 
о возмещении ущерба исключаются.
Gwarancja (POL)
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w 
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwa-
rancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału 
z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że 
maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowa-
nych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji 
nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz 
redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.
Garantija (LAT)
Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja 
tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju sa-
vām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņemamies bez maksas 
piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas 
defektu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garan-
tējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas 
izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī 
jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas. 
Garantija (LIT):
Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento. 
Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes 
garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi 
gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis, 
sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne 
mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo 
nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių 
nebus patenkinamos.
Ábyrgð (IS)
Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtöku vörunnar.  Annars er réttur kaupanda 
um bætur vegna slíka skemmda ógildur.  Við ábyrgjumst, í tilfelli réttrar meðhöndlunar yfir lögbundið 
ábyrgðartímabil frá afhendingu, að við skiptum um hvern vélarhlut án kostnaðar sem ónothæfur er 
vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákveðins tímabils.  Af því er tekur til hluti sem 
ekki eru framleiddir af okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eigum rétt á ábyrgðarkröfum 
gagnvart birgðasölum. Kostnaður vegna uppsetningar á nýjum hlutum skal falla í skaut kaupanda.  
Ógilding sölu eða afsláttur á kaupverði sem og aðrar kröfur vegna skemmda eru undanskildar.
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