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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.

España

Sólo para países de la UE
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos do-
mésticos!
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 elec-
tricas 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.

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.

Nederlands

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

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 nasjo-
nal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles 
separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Portugal

Apenas para países da UE
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferra-
mentas 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.

Finnland

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

France

Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures mé-
nagères!
Conformément à la directive européenne 2002/96/EG rela-
tive 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 sou-
mis à une recyclage respectueux de l’environnement.

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 um-
weltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

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.

Italia

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

Hrvatska

Samo za EU-države
Električne alate ne odlažite u kucne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o starim električnim 
i elektroničkim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo 
moraju se istrošeni električni 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 použitý-
mi 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.

Danmark

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

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.
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Hersteller:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten 
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	VDEBestimmungen	
0100, DIN 57113 / VDE0113.

Wir empfehlen Ihnen: 
Vor	der	Benutzung	des	Trennschleifers	die	im	vorliegenden	
Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam lesen.

Gebrauchsanweisung lesen:
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, 
bevor	 Sie	 den	 Trennschleifer	 aufstellen,	 in	 Betrieb	
nehmen oder Eingriffe daran vornehmen.

Gefährliche elektrische Spannung
Vorsicht! Schalten Sie vor jedem Eingriff am 
Trennschleifer die Stromzufuhr aus.

Gefährdung durch heiße Oberflächen
Vorsicht! Im Trennschleifer befinden sich einige Teile, 
die sich stark erhitzen können.

Gefährdung durch plötzlichen Start
Vorsicht! Der Trennschleifer kann nach einem 
Stromausfall plötzlich neu starten.

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 bestimmungsgemäßen 
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, Reparatur-
kosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverläs-
sigkeit 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 Landes 
beachten.
Bewahren	Sie	die	Bedienungsanweisung,	in	einer	Plas	tik
hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Ma-
schine	auf.	Sie	muss	von	jeder	Bedienungsperson	vor	Auf-
nahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet wer den. 
An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die im Ge-
brauch der Maschine unterwiesen und über die damit ver-
bundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge for der te Min-
destalter ist einzuhalten.
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Manufacturer:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dear customer,
we wish you a pleasant and successful working experience 
with your new Woodster machine.

Advice:
According to the applicable product liability law the manu-
facturer of this device is not liable for damages which arise 
on or in connection with this device in case of:
•	 improper	handling,
•	 noncompliance	with	the	instructions	for	use,
•	 repairs	by	third	party,	non	authorized	skilled	workers,
•	 installation	 and	 replacement	 of	 nonoriginal	 spare	

parts,
•	 improper	use,
•	 failures	 of	 the	 electrical	 system	 due	 to	 the	 non

compliance with the electrical specifications and the 
VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 regulations

We recommend
that you read through the entire operating instructions be-
fore putting into operation.

Read the instructions manual:
Before	 installing,	putting	 into	use	or	undertaking	work	
on the angle grinder, read the instructions manual 
carefully.

Dangerous Voltage
Caution! Switch off current entry on angle grinder 
before each contact.
 
Danger due to hot surfaces
Caution! There are some parts of the angle grinder
that can get very hot.
 
Danger due to sudden start
Caution! The angle grinder can suddenly restart after a 
blackout.

These operating instructions are to assist you in getting to 
know your machine and utilize its proper applications.
The operating instructions contain important notes on how 
you work with the machine safely, expertly, and economi-
cally, and how you can avoid hazards, save repair costs, 
reduce downtime and increase the reliability and service 
life of the machine.
In addition to the safety requirements contained in these 
operating instructions, you must be careful to observe your 
country’s applicable regulations.
The operating instructions must always be near the ma-
chine. Put them in a plastic folder to protect them from 
dirt and humidity. They must be read by every operator 
before beginning work and observed conscientiously. Only 
persons who have been trained in the use of the machine 
and have been informed of the various dangers may work 
with the machine. The required minimum age must be ob-
served.
In addition to the safety requirements contained in these 
operating instructions and your country’s applicable reg-
ulations, you should observe the generally recognized 
technical rules concerning the operation of woodworking 
machines.

Fabricant:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Cher client,
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès 
pour le travail avec votre nouvelle machine Woodster.

Remarque :
Selon la loi relative à la responsabilité du fait des pro-
duits, le fabricant n’est pas responsable des dommages 
causés sur cet appareil ou par cet appareil, en cas de:

Maniement inapproprié,•	
Non observation des instructions d’utilisation,   •	
Réparations effectuées par des tiers, des profession-•	
nels non habilités,
Montage et remplacement avec des pièces de rechange •	
qui ne sont pas d’origine,
Utilisation non-conforme,•	
Défaillances de l’installation électrique en cas de non-•	
observation des prescriptions électriques et des  spéci-
fications VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Nous vous recommandons : 
De lire attentivement les instructions du présent manuel 
avant d’utiliser la tronçonneuse à meule.

Lire les instructions d‘utilisation:
Lire attentivement des instructions d’utilisation avant 
d’installer, de mettre en service ou d’intervenir sur la 
tronçonneuse à meule.

Tension électrique dangereuse
Attention! Avant chaque intervention sur la tronçon-
neuse à meule, couper l’alimentation électri que.

Dangers dus à des surfaces chaudes
Attention! La tronçonneuse à meule comporte quelques 
pièces qui peuvent devenir extrêmement chaudes.

Danger du à un démarrage intempestif
Attention! Après une coupure de courant, la tronçon-
neuse à meule peut redémarrer  subitement.

Avant le montage et la mise en service, lire le texte com-
plet des instructions  d’utilisation.
Ces instructions d’utilisation doivent vous permettre de 
vous familiariser  avec votre machine et d’apprendre à 
vous servir de toutes les possibilités d’utilisation confor-
mément à  l’usage prévu.
Les instructions d’utilisation contiennent d’importantes 
information sur la manière d’utiliser votre machine de fa-
çon sûre, appropriée  et rentable, et sur la manière d’évi-
ter les dangers, d’économiser les coûts de réparation, de 
réduire les temps  d’arrêt et d’augmenter la fiabilité et la 
durée de vie de la machine.
En plus des prescriptions de sécurité des présentes ins-
tructions d’utilisation, vous êtes tenu de vous conformer  
aux prescriptions de votre pays pour ce qui concerne 
l’opération de la machine.
Conserver les instructions d’utilisation toujours à proxi-
mité immédiate de la machine, dans une enveloppe plas-
tique  pour les protéger des salissures et de l’humidité. 
Elles doivent être lues et minutieusement suivies par tous 
les opérateurs de la machine avant le commencement  du 
travail. Seules des personnes ayant reçu une formation 
pour l’utilisation de la machine et qui sont informées  des 
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Neben	 den	 in	 dieser	 Bedienungsanweisung	 enthaltenen	
Si cherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ih-
res	Landes	sind	die	für	den	Betrieb	von	Holzbearbeitungs
maschinen allgemein anerkannten technischen Regeln zu 
beachten.

Allgemeine Hinweise

•	 Überprüfen	 Sie	 nach	 dem	 Auspacken	 alle	 Teile	 auf	
even	tu	elle	 Transportschäden.	 Bei	 Beanstandungen	
muss so fort der Zubringer verständigt werden. Spätere 
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.	

mc 06
Lieferumfang 

Trennschleifer
Prisma

Sechskantstiftschlüssel 5 mm
Steckschlüssel 13mm

Trennscheibenschlüssel
Bedienungsanleitung

Trennscheibe 150/22,2/2,5
Technische Daten

Baumaße L x B x H mm 200 x 500 x 360
Trennscheibe D/mm 150
Bohrung D/mm 16 / 22,2 / 30
Drehzahl 1/min 7500
Gewicht kg 4,9
Schnittdaten

90° max. mm B x H 50 x 35
45° max. mm B x H 16 x 35
Antrieb

Motor V/Hz 230/50
Aufnahmeleistung / Watt 780
Technische Änderungen vorbehalten!

Ausstattung: Fig.1

Maschinenkopf1 
Ein- Ausschalter2 
Schaltersperrknopf3 
Sperrhebel4 
Spanngriff5 
Spannbacken6 
Prisma7 
Schnellspannhebel8 
Verriegelungsbolzen9 
Schutz beweglich10 
Schutz starr11 
Kohlebürsten12 

Fig. 1
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General notes

•	 After	unpacking,	check	all	parts	for	any	transport	dam-
age. Inform the supplier immediately of any faults.

•	 Later	complaints	cannot	be	considered.
•	 Make	sure	the	delivery	is	complete.
•	 Before	putting	into	operation,	familiarize	yourself	with	

the machine by carefully reading these instructions.
•	 Use	only	original	Woodster accessories, wearing or re-

placement parts. You can find replacement parts at your 
Woodster dealer.

•	 When	ordering,	include	our	item	number	and	the	type	
and year of construction of the machine.

mc 06
Delivery

Angle grinder
Prism

Hex head wrench 5 mm
Socket wrench 13mm
Cut off wheel wrench
Operating Instructions

Cut off wheel 150/22.2/2.5
Technical Data

Dimensions mm  
L x W x H mm 

200 x 500 x 360

Cut off wheel D/mm 150
Drilling D/mm 16 / 22.2 / 30
Rotation speed 1/min 7,500
Weight kg 4.9
Cutting data

90° max. mm B x H 50 x 35
45° max. mm B x H 16 x 35
Drive

Motor V/Hz 230/50
Rated input/ Watt 780
Due to technical modifications!

Equipment: Fig.1

Machine Head1 
On/Off switch2 
Switch button 3 
Locking lever4 
Clamping handle5 
Clamping case6 
Prism7 
Fast clamping lever8 
Interlock bolt9 
 Protection moveable10 
Protection fixed11 
Carbon brushes12 

risques qui y sont associés sont autorisées à travailler sur 
la machine. L’âge minimal prescrit doit être respecté.
Outre les consignes de sécurité des présentes instructions 
d’utilisation et des prescriptions particulières de  votre 
pays, il y a lieu de respecter toutes les règles techniques 
reconnues comme telles pour l’opération des  machines à 
travailler le bois.

Instructions d’ordre général

Après le déballage, vérifier immédiatement toutes les •	
pièces pour constater d’éventuels dommages survenus 
au cours du transport. En cas de contestation, l’en-
treprise de transport doit immédiatement être avertie. 
Toute réclamation faite ultérieurement sera refusée.
Vérifier si la livraison est complète.•	
Avant d’utiliser l’appareil, lire les instructions d’utilisa-•	
tion pour vous familiariser avec la machine.
Pour ce qui concerne les accessoires, pièces d’usure et •	
pièces de rechange, n’utiliser que des pièces d’origine.  
Vous pouvez obtenir les pièces de rechange auprès de 
votre concessionnaire Woodster.
Avec toute commande, veuillez indiquer notre numéro •	
d’article ainsi que le type et l’année de construction 
de l’appareil. 

mc 06
étendue de la fourniture

Tronçonneuse à meule
Prisme

Barre	à	six	pans	coudée	5	mm
Clé à douille 13 mm

Clé de disque de tronçonnage
Instructions d’utilisation
Disque de tronçonnage 

150/22,2/2,5
Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x h mm 200 x 500 x 360
Disque de tronçonnage D/mm 150
Alésage D/mm 16 / 22,2 / 30
Vitesse tr/min 7500
Poids kg 4,9
Données de coupe

90° max. mm l x h 50 x 35
45° max. mm l x h 16 x 35
Entraînement

Moteur V/Hz 230/50
Puissance absorbée / watts 780
Sous réserve de modifications techniques!

Équipement: Fig. 1

Tête de machine1 
Interrupteur marche/arrêt2 
Bouton	de	verrouillage	de	l’interrupteur3 
Levier de blocage4 
Poignée de serrage5 
Mâchoires de serrage6 
Prisme7 
Levier de serrage rapide8 
Boulon	de	verrouillage9 
Protection mobile 10 
Protection rigide11 
Balais	de	charbon12 
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Wir haben Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem 
Zeichen markiert: m

m Sicherheitshinweise

Metallbearbeitung kann gefährlich sein, wenn sichere und 
richtige Arbeitsverfahren nicht befolgt werden. Wie bei 
allen Maschinen birgt das Arbeiten mit dem Produkt be-
stimmte Gefahren in sich. Arbeiten an der Maschine mit 
Respekt und Vorsicht verringert die Verletzungsgefahr 
beträchtlich. Wenn die üblichen Sicherheitsmaßnahmen 
unbeachtet	bleiben,	kann	dies	zu	Verletzungen	der	Bedie-
nungsperson führen. Sicherheitsausrüstung wie Schutzvor-
richtungen Schutzbrillen, Staubmasken und Gehörschutz 
können mögliche Verletzungsgefahren verringern. Der 
beste Schutz kann jedoch falsche Einschätzung, Sorglo-
sigkeit oder Unachtsamkeit nicht wettmachen. Verwenden 
Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand und Vor-
sicht in der Werkstatt. Wenn sich ein Vorgang gefährlich 
anfühlt,	versuchen	Sie	es	nicht.	Überlegen	Sie	eine	alter-
native Vorgehensweise, die sich sicherer anfühlt. Denken 
Sie daran: Ihre körperliche Unversehrtheit ist Ihre persön-
liche Verantwortung.
Diese Maschine wurde für bestimmte Arbeiten konzipiert. 
Wir empfehlen dringend, die Maschine nicht zu verändern 
und sie nicht für Anwendungsbereiche einzusetzen, für 
die sie nicht konstruiert wurde. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, fragen Sie erst Ihren Händler, bevor Sie mit dem Pro-
dukt arbeiten.
Warnung: das Nichtbefolgen dieser Vorschriften kann zu 
ernsthaften Verletzungen führen.
•	 Zu	 Ihrer	 eigenen	 Sicherheit:	 Lesen	 Sie	 diese	 Bedie-

nungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Arbeiten 
beginnen.	Lernen	Sie	die	Anwendungen	und	Beschrän-
kungen sowie die speziellen Gefahren kennen.

•	 Halten	Sie	die	Schutzvorrichtungen	in	Arbeitsstellung	
in gutem Zustand. 

•	 Tragen	Sie	immer	eine	Sicherheitsbrille.
•	 Erden	Sie	alle	elektrischen	Maschinen.	Wenn	die	Ma-

schine einen dreipoligen Stecker hat, muss er in eine 
dreipolige Steckdose gesteckt werden. Ein zweipoliger 
Stecker muss gesondert geerdet werden. Der dritte Pol 
darf nicht entfernt werden.

•	 Entfernen	Sie	Einstellschlüssel	und	Schraubendreher.	
Gewöhnen Sie sich an zu überprüfen, ob alle Werkzeuge 
von der Maschine entfernt sind, be-vor Sie sie einschal-
ten.

•	 Halten	Sie	die	Arbeitsfläche	sauber.	Vollgepackte	Flä-
chen und Werkbänke können zu Unfällen führen.

•	 Verwenden	Sie	die	Maschine	nicht	in	gefährlichem	Um-
feld. Verwenden Sie elektrische Maschinen nicht an 
feuchten oder nassen Orten, und setzen Sie sie nicht 
dem Regen aus.

•	 Halten	Sie	Kinder	und	Besucher	in	sicherem	Abstand	
vom Arbeitsbereich.

•	 Machen	Sie	die	Werkstatt	kindersicher	mit	Vorhänge-
schlössern, Hauptschaltern, und durch Entfernen von 
Starterschlüsseln. 

•	 Überlasten	Sie	die	Maschine	nicht.	Sie	arbeitet	besser	
und sicherer in der Leistung, für die sie konstruiert 
wurde. 

•	 Verwenden	Sie	das	richtige	Werkzeug.	Überfordern	Sie	
das Werkzeug oder Zubehör nicht. Mit dem richtigen 
Werkzeug oder Zubehör erhalten Sie ein besseres Er-
gebnis.

•	 Tragen	 Sie	 geeignete	 Kleidung:	 Keine	 lose	 Kleidung	
oder Handschuhe. Krawatten, Ringe, Armbänder oder 
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We have marked the parts of the operating instructions 
which concern your safety with this symbol: m

m Safety Rules

Metalworking can be dangerous if safe and proper opera-
ting procedures are not followed.
As with all machinery, there are certain hazards involved 
with the operation of the product. Using the machine with 
respect and caution will considerably lessen the possibility 
of personal injury. However, if normal safety precautions 
are overlooked or ignored, personal injury to the operator 
may result. Safety equipment such as guards, goggles, 
dust masks and hearing protection can reduce your po-
tential	for	injury.	But	even	the	best	guard	won’t	make	up	
for poor judgment, carelessness or inattention. Always use 
common sense and exercise caution in the workshop. If a 
procedure feels dangerous, don’t try it. Figure out an alter-
native procedure that reels sater. 
REMEMBER:	Your	personal	safety	is	your	responsibility.
This machine was designed for certain applications only. 
We strongly recommend that this machine not be modi-
fied and/or used for any application other than that for 
which it was designed. If you have any questions relative 
to a particular application. DO NOT use the machine until 
you have first contacted the seller to determine if it can or 
should be performed on the product.
WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT 
IN SERIOUS PERSONAL INJURY
•	 For	 your	 own	 safety,	 read	 instruction	 manual	 before	

operating the tool. Learn the tool’s application and limi-
tations as well as the specific hazards peculiar to it.

•	 Keep	guards	in	place	and	in	working	order.	
•	 Always	wear	eye	protection.
•	 Ground	all	 tool’s.	 If	 tool’s	equipped	with	 three	prong	

plug, it should be plugged into a three-hole electrical 
receptacle. If an adapter is used to accommodate a two-
prong recentacle, the adapter plug must be attached to 
a know ground. Never remove the third prong.

•	 Remove	 adjusting	 keys	 and	 wrenches.	 Form	 habit	 of	
checking to see that all adjusting tools are removed 
from tool before turning it „on“.

•	 Keep	 work	 area	 clean.	 Cluttered	 areas	 and	 benches	
invite accidents.

•	 Don’t	use	in	dangerous	environment.	Don’t	use	power	
tools in damp or wet locations, or expose them to rain. 
Keep work area.

•	 Keep	children	and	visitors	away.	All	children	and	visitors	
should be kept a safe distance from work area.

•	 Make	 workshop	 childproof.	 With	 padlocks,	 master	
switches, or by removing starter keys. 

•	 Don’t	overcharche	tool.	It	will	do	the	job	better	and	be	
safer at the rate for which it was designed.

•	 Use	right	tool.	Don’t	overcharge	tool	or	attachment	to	
do a job for which it was designed.

•	 Wear	proper	appa	el.	No	loose	clothing,	gloves.	Neck-
ties, rings, bracelets, or other jewelry to get caught in 
moving parts. Nonslip footwear is recommended. Wear 
protective hair covering to contain long hair.

•	 Always	use	saffety	glasses.	Wear	safety	glasses	(must	
comply with ANSI Z87.1)  Everyday eyeglasses only have 
impact resistantienses. Also use face or dust mask if 
cutting operation is dusty. 

•	 Firmly	 fasten	 your	 work	 piece.	 Always	 use	 clamping	
devices. Use both hands for operating the machine.

•	 Don’t	overreach.	Keep	proper	footing	and	balance	at	all	
times.

Nous avons marqué tous les endroits concernant la sécurité 
avec ce signe: m

m Consignes de sécurité

Le travail du métal peut être dangereux en cas de non 
observation des méthodes de travail sûres et correctes.  
Comme toutes les machines, le travail avec ce produit en-
traîne certains dangers. Le fait de travailler sur la machine 
avec précaution et prudence réduit considérablement les 
risques de blessures. Si les mesures de sécurité usuelles 
ne sont pas respectées, le personnel d’exploitation risque 
de subir des blessures.  L’équipement de sécurité comme 
par ex. les dispositifs de protection, lunettes de protection, 
masques anti-poussière et protections  auditives peuvent 
réduire les risques potentiels de blessure. Mais la meilleu-
re des protections ne saurait protéger contre une mauvaise 
appréciation, un manque de prévoyance ou un manque 
d’attention. Dans un atelier, toujours utiliser le bon sens 
et prudence. Si une opération semble dangereuse, il est 
préférable de ne pas l’exécuter. Essayer de trouver une 
méthode alternative qui semble plus sûre. Toujours pen-
ser: au fait que la préservation de votre intégrité physique 
est de votre propre responsabilité.
Cette machine a été conçue pour des travaux bien déter-
minés. Nous recommandons vivement de ne pas modifier 
la  machine et de ne pas l’utiliser pour des applications 
pour lesquelles elle n’a pas été conçue. Si vous avez des 
doutes  consultez votre concessionnaire avant de travailler 
avec le produit.
Avertissement : La non-observation de ces prescriptions peut 
causer des blessures graves.

Pour votre propre sécurité: Lire attentivement le ma-•	
nuel d’utilisation avant de commencer à travailler. Se 
familiariser avec les utilisations et restrictions ainsi que 
les dangers spécifiques.
Maintenir les dispositifs de protection en position de •	
travail en bon état. 
Toujours porter des lunettes de protection.•	
Mettre toutes les machines électriques à la terre. Si la •	
machine dispose d’une fiche tripolaire, elle doit être 
branchée sur une prise de courant tripolaire. Une fiche 
bipolaire doit être mise à la terre séparément. Le troi-
sième pôle ne doit pas être enlevé.
Enlever les clés de réglage et tournevis. Prendre l’ha-•	
bitude de vérifier si tous les outils ont été enlevés de 
la machine avant de la mettre en marche.
Maintenir la surface de travail propre. Les surface et •	
établi surchargé et en désordre peuvent causer des ac-
cidents.
Ne pas utiliser la machine dans un environnement à •	
risque. Ne pas utiliser les machines électriques dans 
des endroits humides ou mouillés et ne pas les expo-
ser à la pluie.
Tenir les enfants et visiteur à distance sûre de la zone •	
de travail.
Protéger l’atelier contre les enfants en posant des ca-•	
denas, interrupteurs principaux et en retirant la  clé 
de démarrage. 
Ne pas surcharger la machine. Elle travaille mieux avec •	
le niveau de puissance pour lequel elle a été construi-
te. 
Utiliser l’outil qui convient. Ne pas surcharger l’outil •	
ou les accessoires. Avec l’outil ou l’accessoire correct, 
le résultat obtenu sera meilleur.
Porter des vêtements de travail appropriés. Ne pas por-•	
ter de vêtements ou de gants lâches. Les cravates, ba-
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anderer Schmuck kann sich in rotierenden Teilen ver-
fangen. Rutschfeste Schuhe werden empfohlen. Schüt-
zen Sie lange Haare mit einem Netz.

•	 Tragen	Sie	immer	eine	Schutzbrille	(entsprechend	ANSI	
Z87.1).	Eine	normale	Brille	kann	Sie	nicht	ausreichend	
schützen. Verwenden Sie in staubiger Umgebung auch 
eine Gesichts- oder Staubmaske. 

•	 Sichern	Sie	 Ihr	Werkstück.	Verwenden	Sie	 immer	die	
Spannvor	richtungen.	 Benutzen	 Sie	 beide	 Hände	 zur	
Maschinenbedieung.

•	 Verlieren	Sie	nie	Ihr	Gleichgewicht.	Stehen	Sie	immer	
sicher mit beiden Füßen auf der Erde.

•	 Halten	 Sie	 Ihre	 Maschine	 in	 Topzustand.	 Halten	 Sie	
die Werkzeuge scharf und sauber, um die beste und 
sicherste	Leistung	zu	erzielen.	Befolgen	Sie	die	Anwei-
sungen für Schmieren und Werkzeugwechsel. 

•	 Trennen	 Sie	 die	 Maschine	 vom	 Netz,	 bevor	 Sie	 War-
tungs- oder Einstellarbeiten vornehmen.

•	 Verwenden	Sie	empfohlene	Ersatzteile.	Der	Gebrauch	
von Werkzeugen oder Zubehör, das vom Händler nicht 
empfohlen wird, kann zu Verletzungsrisiken und –ge-
fahren führen.

•	 Reduzieren	Sie	das	Risiko	von	unbeabsichtigtem	Ein-
schalten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf 
AUS steht, bevor Sie den Stecker in die Steckdose ste-
cken. 

•	 Überprüfen	 Sie	 beschädigte	 Teile,	 bevor	 Sie	 mit	 der	
Maschine arbeiten. Eine beschädigte Schutzvorrichtung 
oder ein anderes Teil müssen sorgfältig überprüft wer-
den, um sicherzustellen, dass es richtig arbeitet und 
die	 vorgesehene	 Funktion	 erfüllt.	Überprüfen	Sie	 die	
Ausrichtung	von	beweglichen	Teilen,	Bruchstellen,	Mon-
tage	oder	sonstige	Bedingungen,	die	die	Funktion	beein-
trächtigen könnten. Eine beschädigte Schutzvorrichtung 
oder ein anderes Teil müssen fachgerecht repariert oder 
ausgetauscht werden. 

•	 Lassen	Sie	die	laufende	Maschine	niemals	unbeaufsich-
tigt. Schalten Sie die Stromzufuhr ab. Verlassen Sie die 
Maschine erst, wenn ein kompletter Stillstand erreicht 
ist. 

•	 Arbeiten	Sie	 nie	 an	 der	Maschine	 unter	 Einfluss	 von	
Drogen, Alkohol oder Medikamenten.

•	 Vergewissern	 Sie	 sich,	 dass	 die	 Maschine	 vom	 Netz	
getrennt ist, während Sie den Motor einbauen, anschlie-
ßen oder wieder abschließen.

•	 Weggeschleuderte	Metallteile	können	Ihre	Gesundheit	
beeinträchtigen.	 Betreiben	 Sie	 die	 Maschine	 an	 gut	
belüfteten Orten und sorgen Sie für eine wirksame Ab-
fallentfernung.

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Trennschleifer
•	 Trennen	Sie	kein	Material,	das	zu	klein	ist,	um	sicher	

eingespannt zu werden.
•	 Vermeiden	Sie	unbequeme	Handstellungen,	bei	denen	

ein plötzliches Rutschen dazu führen könnte, dass die 
Hand in die Trennscheibe gerät.

•	 Halten	Sie	Hände	und	Finger	immer	fern	vom	laufenden	
Werkzeug.

•	 Versuchen	Sie	nicht,	Material	zu	trennen,	das	nicht	si-
cher befestigt oder eingespannt ist. 

•	 Versuchen	Sie	nicht,	während	des	Trennens	den	Vor-
schub zu beschleunigen.

•	 Starten	 Sie	 die	 Maschine	 nicht,	 während	 die	 Trenn-
scheibe gegen das Material gedrückt ist.

•	 Vergewissern	Sie	sich	beim	Trennen	großer	Werkstücke,	
dass das Material sicher eingespannt ist.
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•	 Maintain	tools	in	top	condition.	Keep	tools	sharp	and	
clean for best and safest performance. Follow instruc-
tions for lubricating and changing accessories. 

•	 Disconnect	 tools	before	servicing	and	when	changing	
accessories such as cut-off wheels, bite, cutters, ate.

•	 Use	recommended.	The	use	of	accessories	or	attach-
ments not recommended by the seller may cause haz-
ards or risk of injury to persons. 

•	 Reduce	the	risk	of	uninternational	starting.	Make	sure	
switch is in „off“position before plugging in power 
cord.

•	 Check	damaged	parts.	Before	further	use	of	the	tool,	a	
guard or other part that is damaged should be carefully 
checked to ensure that will operate properly and per-
form its intended function check for alignment of mov-
ing parts, binding of moving parts, breakage of parts, 
mounting, and any other conditions that may affecr itw 
operation. A guard or other part that is damaged should 
be properly repaired or replaced.

•	 Never	leave	tool	running	unattended.	Turn	power	OFF.	
Don’t leave tool until it comes to a complete stop. 

•	 DRUGS,	ALCOHOL	MEDICATION.	Do	not	operate	tool	
while	under	the	influence	of	drugs,	alcohol	or	any	medi-
cation.

•	 Make	sure	tool	is	disconnected	from	power	supply.	While	
Motor is being mounted, connected or reconnected.

•	 WARNING:	The	fragments	generated	by	certain	metal	
and metal products can be injurious to your health. 
Always operated machinery in well ventilated areas and 
provide for proper removal.

•	 Secure	your	workpiece.	Always	use	a	clamping	device.	
Use both hands when operating the machine.

Additional safety rules for angle grinders
•	 Do	not	cut	material	that	is	too	small	to	be	safely	sup-

ported.
•	 Avoid	awkward	hand	positions	where	a	sudden	slip	could	

cause a hand to move into the cutting off wheel.
•	 Always	keep	hands	and	fingers	away	from	cutting	off	

wheel.
•	 Do	not	attempt	to	cut	material	that	is	not	securely	fas-

tened or clamped. 
•	 Do	not	attempt	to	cut	material	too	fast	while	cutting.
•	 Never	start	the	angle	grinder	with	the	cutting	off	wheel	

pressed against the stock.
•	 When	cutting	a	large	workpiece	make	sure	the	material	

is in safe cutting position.
•	 Should	any	part	of	your	angle	grinder	be	missing,	dam-

aged or fail in any way or any electrical component fail 

gues, bracelets ou d’autres bijoux risquent de se pren-
dre dans les pièces tournantes. Il est recommandé de 
porter des chaussures antidérapantes. Protéger les che-
veux longs avec un filet.
Toujours porter des lunettes de protection (selon ANSI •	
Z87.1). Des lunettes normales ne peuvent pas vous 
protéger suffisamment. Dans un environnement pous-
siéreux, utiliser également un masque facial ou un mas-
que anti-poussière. 
Fixer la pièce à usiner. Toujours utiliser les disposi-•	
tifs de serrage appropriés. Utiliser les deux mains pour 
commander la machine.
Ne jamais perdre l’équilibre. Toujours poser solidement •	
les deux pieds sur le sol.
Maintenir la machine dans un état parfait. Maintenir •	
les outils bien aiguisés et propres pour pouvoir travailler 
mieux et en toute sécurité. Suivre les instructions de 
lubrification et de changement d’outils. 
Couper l’alimentation électrique de la machine avant •	
d’effectuer des travaux de maintenance ou de régla-
ge.
Utiliser les pièces de rechange recommandées. L’utili-•	
sation d’outils ou d’accessoires non recommandés par 
le concessionnaire peut entraîner des risques de bles-
sure.
Réduire le risque d’une mise en marche intempestive. •	
S’assurer que l’interrupteur est sur ARRÊT avant de 
brancher la fiche sur la prise de courant. 
Contrôler d’éventuelles pièces endommagées avant de •	
travailler avec la machine. Contrôler minutieusement 
un dispositif de protection  endommagé ou d’autres 
pièces pour s’assurer qu’il fonctionne correctement et 
remplit la fonction prévue. Vérifier l’alignement des 
pièces mobiles, des cassures, le montage ou d’autres 
conditions	susceptibles	d’influencer	le	fonctionnement.	
Un dispositif de protection endommagé ou tout autre 
pièce endommagée doit être réparé ou remplacé cor-
rectement. 
Ne pas laisser la machine en marche sans surveillance. •	
Couper l’alimentation électrique. Ne s’éloigner de la 
machine que lorsqu’elle est complètement à l’arrêt. 
Ne jamais travailler sur la machine après avoir pris des •	
drogues, de l’alcool ou des médicaments.
Pour le montage, la connexion ou la déconnexion du •	
moteur, s’assurer que la machine est coupée du  ré-
seau électrique.
Des pièces métalliques éjectées peuvent être dange-•	
reuses pour la santé. Utiliser la machine dans des en-
droits bien aérés et veiller à une élimination efficace 
des déchets.

Prescriptions de sécurité complémentaires pour les tronçon-
neuses à meule

Ne pas utiliser la tronçonneuse sur un matériau trop •	
petit pour être correctement serré.
éviter des positions inconfortables des mains où après •	
un dérapage subit, la main risque de toucher la meu-
le.
Toujours tenir les mains et doigts éloignés de l’outil •	
en marche.
Ne pas essayer de tronçonner du matériau qui n’est •	
pas fixé ou serré. 
Ne pas essayer d’accélérer l’avance pendant le tron-•	
çonnage.
Ne pas démarrer la machine quand la meule est ap-•	
puyée contre le matériau.
Pour le tronçonnage de pièces à usiner de grande taille, •	
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•	 Sollte	 irgendein	 Teil	 Ihrer	 Maschine	 fehlen,	 beschä-
digt oder funktionsuntüchtig sein, oder sollte ein elek-
trisches Teil nicht richtig funktionieren, schalten Sie die 
Maschine am Schalter aus und ziehen Sie den Netzste-
cker.	Bevor	Sie	die	Maschine	erneut	in	Betrieb	nehmen,	
ersetzen Sie die fehlenden, beschädigten oder nicht 
funktionierenden Teile. 

Bewahren Sie diese Vorschriften gut auf.

m Weitere Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme dieses 
Produktes!

Arbeitsplatz
Um das Risiko von Verletzungen, Maschinenschaden, Feu-
er und Schock auszuschließen, vergewissern Sie sich, das 
Ihr Arbeitsplatz
•	von	Feuchtigkeit,	Nässe	und	Regen	geschützt	ist,
•	frei	von	entflammbaren	Gasen	und	Flüssigkeiten	ist,
•		kindersicher	ist	–	verwenden	Sie	Vorhängeschlösser	und	

Hauptschalter,	wenn	die	Maschine	nicht	in	Betrieb	ist;
•	sauber	und	leer	ist,
•	gut	belüftet	und	beleuchtet	ist.

Die Bedienungsperson
Gesunder Menschenverstand und Vorsicht sind Faktoren, 
die nicht in eine Maschine eingebaut werden können. Die-
se	Faktoren	obliegen	der	Bedienungsperson.	Bitte	denken	
Sie daran:
Verhindern	Sie	Körperkontakt	mit	 geerdeten	Oberflächen	
wie Rohre oder Radiatoren.
Seien Sie wachsam. Arbeiten Sie nicht an der Maschine, 
wenn Sie müde sind.
Bedienen	Sie	das	Produkt	nicht	unter	Einfluss	von	Alkohol	
oder Drogen. Lesen Sie die Warnhinweise, um zu bestim-
men,	ob	Ihr	Urteilsvermögen	oder	Ihre	Reflexe	beeinträch-
tigt sein könnten. 
Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, die sich in 
rotierenden Teilen verfangen könnten. 
Rutschfestes Schuhwerk ist empfohlen.
Schützen Sie langes Haar durch geeignete Mittel.
Tragen Sie Augen- und Ohrenschutz. Tragen Sie immer:
•		ANSIzugelassene	 Staubmasken	 für	 das	 Arbeiten	 mit	

Metall, Holz und chemischen Stäuben und Nebel.
•		Einen	vollen	Gesichtsschutz,	wenn	Sie	Metallspäne	pro-

duzieren.
•	Gehörschutz.
Halten Sie zu jeder Zeit Ihr Gleichgewicht.
Strecken Sie sich nicht über laufende Maschinen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine entspricht der gültigen EG Maschinenrichtli-
nie
•	 Vor	 Arbeitsaufnahme	 müssen	 sämtliche	 Schutz	 und	

Sicherheitseinrichtungen an der Maschine montiert 
sein.

•	 Die	Maschine	ist	zur	Bedienung	durch	eine	Person	kon-
zipiert.	Die	Bedienungsperson	ist	im	Arbeitsbereich	ge-
genüber Dritten verantwortlich.

•	 Alle	Sicherheits	und	Gefahrenhinweise	an	der	Maschi-
ne beachten.

•	 Alle	Sicherheits	und	Gefahrenhinweise	an	der	Maschi-
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to perform properly, shut off switch and remove plug 
from power supply outlet Replace missing, damaged or 
failed parts before resuming operation. 

Save these instructions

m Further safety instructions

Read all instructions before using this product!

Work Area
To Avoid risk of personal injury, equipment damage, fire 
and shock make sure your Work Area is:
•	 Free	of	damp,	wet	or	rainy	conditions
•	 Free	of	flammable	gasses	or	liquids
•	 Childproof	–	use	padiocks	and	master	switches	when	

not in use
•	 Clean	and	uncluttered
•	 Well	ventilated	and	well	lit

The Operator
Common sense and caution are Factors which cannot be 
built into any Product. These factors must be supplied by 
the Operator. Please Remember:
Prevent body contact with grounded surfaces such as 
pipes or radiators.
Stay alert. Never operate equipment if you are tired.
Do	not	operate	 the	product	of	under	 the	 influence	of	al-
cohol or drugs. Read warning labels on prescriptions to 
determine	if	your	judgement	/	reflexes	might	be	impaired.	
Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught 
in moving parts.
Non – skid footwear is recommended.
Wear restrictive hair covering to contain long hair.
Use eye and ear protection. Always wear:
•	 ANSI	–	approved	dust	mask	or	respirator	when	working		

around metal, wood, and chemical dusts and mists.
•	 A	full	face	shield	if	you	are	producing	metal	filings.
•	 Ear	protectors
Maintain proper footing and balance at all times.
Do not reach over or across running machines.

m Use only as authorized

The machine corresponds with the valid EC guideline.
•	 Before	starting	work,	all	guards	and	safety	devices	must	

be fitted to the machine.
•	 The	machine	has	been	designed	to	be	operated	by	one	

person. Within the working area, the operator is respon-
sible with regard to third persons. 

•	 All	safety	and	danger	warnings	attached	to	the	machine	
must be observed.

•	 All	safety	and	danger	warnings	attached	to	the	machine	
must be kept in complete and legible condition.

•	 With	the	tools	and	accessories	offered,	the	machine	has	

s’assurer que le matériau est serré de manière sûre.
Si une pièce de machine manque, est endommagée ou •	
ne fonctionne pas ou si un élément électrique ne fonc-
tionne pas correctement, arrêter la machine à l’aide de 
l’interrupteur et débrancher la fiche  d’alimentation. 
Avant de remettre la machine en service, remplacer 
les pièces manquantes, endommagées ou  hors d’état 
de marche. 

Bien conserver les présentes prescriptions.

m Consignes de sécurité complémentaires

Lire toutes les instructions avant la mise en service du pro-
duit!

Poste de travail
Afin d’exclure le risque de blessures, de dommages sur la 
machine, d’incendie et de choc, s’assurer que le poste de 
travail:

est protégé contre l’humidité, l’eau et la pluie,•	
est	exempt	de	gaz	et	de	liquides	inflammables,•	
soit équipé d’une protection enfants ñ utiliser des ca-•	
denas et un interrupteur principal  quand la machine 
n’est	pas	en	service	;
est propre et dégagé,•	
est bien aéré et éclairé.•	

L’opérateur
Le bon sens et la prudence sont des éléments qui ne peu-
vent pas être intégrés à la machine.  C’est l’opérateur qui 
doit en faire preuve. Toujours penser:
Empêcher tout contact du corps avec des surfaces mises à 
la terre comme des tubes ou radiateurs.
Toujours rester attentif. Ne pas travailler sur la machine 
quand vous êtes fatigué.
Ne pas utiliser le produit si vous êtes sous l’effet d’alcool 
ou de drogues. Lire les avertissements pour déterminer si 
votre	appréciation	ou	vos	réflexes	sont	influencés.	
Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui ris-
quent de se prendre dans les pièces tournantes. 
Il est recommandé de porter des chaussures antidérapan-
tes.
Retenir les cheveux longs avec des moyens appropriés.
Porter des protections pour les yeux et les oreilles. Tou-
jours porter:

Des masques anti-poussière homologués ANSI pour le •	
travail avec du métal, du bois et des poussières chimi-
ques et brouillards.
Une protection complète du visage lors de la production •	
de copeaux métalliques.
Protection auditive.•	

Toujours conserver l’équilibre.
Ne pas se pencher sur la machine en marche.

m Utilisation conforme

La machine est conforme à la directive CE relative aux ma-
chines.

Avant le commencement du travail, tous les systèmes •	
de protection et de sécurité doivent être montés sur  
la machine.
La machine est conçue pour être utilisée par une seule •	
personne. à l’intérieur de la zone de travail, l’opérateur 
est responsable vis-à-vis des tiers.
Observer toutes les consignes de sécurité et indications •	
de danger sur la machine.
Toutes les consignes de sécurité et indications de dan-•	
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ne vollzählig in lesbarem Zustand halten.
•	 Die	Maschine	ist	mit	dem	angebotenen	Werkzeug	und	

Zubehör ausschließlich zum Trennen von Stahl und NE-
Metallen konzipiert.

•	 Die	Maximal	und	Minimalabmessung	der	zu	bearbei-
tenden Werkstücke nicht über-/unterschreiten.

•	 Maschine	nur	in	technisch	einwandfreiem	Zustand	so-
wie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbe-
wußt	unter	Beachtung	der	Betriebsanleitung	benutzen!	
Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträch-
tigen können, umgehend beseitigen (lassen)!

•	 Die	Sicherheits,	Arbeits	und	Wartungsvorschriften	des	
Herstellers sowie die in den Technischen Daten ange-
gebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.

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

•	 Die	Maschine	darf	nur	von	Personen	genutzt,	gewartet	
oder repariert werden, die damit vertraut und über die 
Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Verände-
rungen an der Maschine schließen eine Haftung des 
Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

•	 Die	Maschine	darf	nur	mit	Originalzubehör	und	Origi-
nalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.

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

m Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den an-
er kannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch 
können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.
•	 Verletzungsgefahr	für	Finger	und	Hände	durch	das	lau-

fende Werkzeug bei unsachgemäßer Führung des Werk-
stückes.

•	 Gefährdung	der	Gesundheit	durch	Stahlspäne.	Unbe-
dingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz 
tragen.

•	 Verletzungen	durch	defekte	Trennscheibe.	Die	Trenn-
scheibe regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.

•	 Verletzungsgefahr	 für	 Finger	 und	Hände	 beim	Trenn-
scheibenwechsel. Geeignete Arbeitshandschuhe tra-
gen.

•	 Verletzungsgefahr	beim	Einschalten	der	Maschine	durch	
die anlaufende Trennscheibe.

•	 Gefährdung	 durch	 Strom,	 bei	 Verwendung	 nicht	 ord-
nungsgemäßer Elektro-Anschlußleitungen.

•	 Gefährdung	der	Gesundheit	durch	die	laufende	Trenn-
scheibe bei langem Kopfhaar und loser Kleidung. Per-
sönliche Schutzausrüstung wie Haarnetz und eng an-
liegende Arbeitskleidung tragen.

•	 Desweiteren	 können	 trotz	 aller	 getroffenen	 Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

•	 Restrisiken	können	minimiert	werden	wenn	die	„Sicher-
heitshinweise“	und	die	„Bestimmungsgemäße	Verwen-
dung“,	sowie	die	Bedienungsanweisung	insgesamt	be-
achtet werden.
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been conceived for steel and nonferrous metals only. 
•	 The	 maximum	 and	 minimum	 dimensions	 of	 the	 used	

workpieces should not be exceeded.
•	 Only	use	machines	which	are	free	from	defects.	Keep	

safety precautions and possible hazards in mind. Use 
only according to instructions. Fully eliminate (or have 
eliminated) any defects which can lead to reduced 
safety. 

•	 The	safety,	work	and	maintenance	instructions	of	the	
manufacturer as well as the technical data given in the 
calibrations and dimensions must be adhered to. 

•	 Relevant	 accident	 prevention	 regulations	 and	 other,	
generally recognized safety-technical rules must also 
be adhered to. 

•	 The	machine	may	only	be	used,	maintained	and	oper-
ated by persons familiar with it and instructed in its 
operation and procedures. Arbitrary alterations to the 
machine release the manufacturer from all responsibil-
ity for any resulting damage.

•	 The	machine	may	only	be	used	with	original	accessories	
and original tools from the manufacturer. 

•	 Any	other	use	exceeds	authorization.	The	manufacturer	
is not responsible for any damages resulting from un-
authorized	 use;	 risk	 is	 the	 sole	 responsibility	 of	 the	
operator.

m Remaining hazards

The machine has been built using modern technology in ac-
cordance with recognized safety rules. Some hazards, how-
ever, may still exist.
•	 Injuries	on	fingers	and	hands	caused	by	the	running	tool	

in case of incorrect guiding of the work piece.
•	 Health	hazards	through	steel	chips.	It	is	imperative	to	

wear personal protective gear like goggles.
•	 Injuries	through	defective	cutting	off	wheel.	Regularly	

check the cutting off wheel for any defects.
•	 Health	hazards	 for	fingers	 and	hands	when	changing	

the cutting off wheel. Wear proper working gloves.
•	 Health	hazards	when	switching	on	the	machine	through	

the starting cutting off wheel.
•	 Risks	through	electric	current	if	defective	electric	con-

nection cables are used.
•	 Health	hazards	through	the	running	cutting	off	wheel	

with long hair and loose clothing. Wear personal protec-
tive gear like a hair net und closely fitting clothes.

•	 Even	 when	 all	 safety	 measures	 are	 taken,	 some	 re-
maining hazards which are not yet evident may still be 
present.

•	 Remaining	hazards	can	be	minimized	by	following	the	
instructions in „Safety precautions„, „Proper use„, and 
in the entire operating manual.

ger sur la machine doivent être conservées parfaite-
ment lisibles.
La machine ainsi que tous les outils et accessoires pro-•	
posés sont conçus exclusivement pour le  tronçonnage 
d’acier et de métaux non ferreux.
Les dimensions maximales et minimales des pièces à •	
usiner ne doivent pas être dépassées  positivement/
négativement.
La machine ne doit être utilisée que si elle est en par-•	
fait état technique et uniquement pour l’usage pré-
vu.  Utiliser la machine en respectant les instructions 
d’utilisation en tenant compte des risques! Surtout les 
défaillances compromettant la sécurité doivent immé-
diatement être réparées  (le cas échéant par un spé-
cialiste)!
Observer les prescriptions de sécurité, de travail et de •	
maintenance du fabricant ainsi que les dimensions  in-
diquées dans les caractéristique techniques.
Les prescriptions applicables de prévention des acci-•	
dents et autres règles de sécurité généralement  recon-
nues doivent être respectées.
L’utilisation, la maintenance ou les réparations sur •	
la machine sont réservées à des personnes ayant  les 
connaissances correspondantes en matière de dangers. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour des dom-
mages causés par une modification arbitraire de la ma-
chine. 
La machine ne doit être utilisée qu’avec les accessoires •	
et outils d’origine du fabricant.
Toute utilisation autre que celle spécifiée est considé-•	
rée comme non-conforme. Le fabricant décline toute 
responsabilité	pour	des	dommages	en	découlant;	l’uti-
lisateur seul en porte la  responsabilité.

m Risques résiduels

La machine est construite selon l’état de la technique et 
conformément aux règles de sécurité  généralement recon-
nues. Mais cela n’exclut pas certains risques résiduels pen-
dant le travail.

Risque de blessures pour les doigt et mains par l’outil •	
en marche en cas de guidage incorrect de la pièce à  
usiner.
Risques pour la santé dus aux copeaux d’acier. Impéra-•	
tivement porter un équipement de protection personnel 
ainsi que des lunettes de protection.
Blessures	causées	par	une	meule	défectueuse.	Vérifier	•	
régulièrement le parfait état technique des outils.
Risque de blessures pour les doigts et les mains lors •	
du remplacement de la meule de tronçonnage. Porter 
des gants de travail appropriés.
Lors de la mise en marche de la machine, risque de •	
blessures du à la meule qui démarre.
Dangers du au courant électrique en cas d’utilisation •	
de câbles d’alimentation incorrects.
Risques pour la santé par l’outil en rotation en cas de •	
cheveux longs et vêtements amples.  Porter un équipe-
ment de protection personnel comme filet à cheveux et 
des vêtements de travail serrés.
Par ailleurs il est possible qu’il y ait des risques rési-•	
duels non évidents en dépit de toutes les précautions  
prises.
Les risques résiduels peuvent être réduits à un mini-•	
mum par l’observation globale des consignes de sécu-
rité  et de «utilisation conforme» ainsi que des instruc-
tions d’utilisation.
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m Vor Inbetriebnahme

•	 Lernen Sie Ihre Maschine kennen. Machen Sie sich ver-
traut	mit	ihrer	Anwendung	und	ihren	Beschränkungen,	
aber auch mit den spezifischen potentiellen Gefahren.

•	 Überprüfen	Sie	die	Maschine	sorgfältig	auf	Schäden,	
um sicherzugehen, dass Sie die vorgesehene Leistung 
erbringen kann. Im Zweifelsfall sollte das betreffende 
Teil ausgetauscht werden.

•	 Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf AUS steht, 
bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

•	 Vergewissern Sie sich, dass die Maschine gereinigt und 
sachgemäß geschmiert wurde.

•	 Überprüfen	Sie	die	Maschine	vor	 Inbetriebnahme	auf	
beschädigte Teile und stellen Sie fest, ob diese Teile 
fachgerecht funktionieren und ihre vorgesehene Funk-
tion erfüllen. 

•	 Überprüfen	Sie	die	Ausrichtung	aller	beweglichen	Teile,	
aller	gebrochenen	oder	Befestigungsteile,	und	alle	an-
deren	Bedingungen,	die	den	ordentlichen	Betrieb	beein-
trächtigen könnten. Jedes beschädigte Teil sollte sofort 
durch einen Fachmann repariert oder ausgetauscht wer-
den.

•	 Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sich ein Schal-
ter nicht richtig ein- und ausschalten lässt.

Betrieb

•	 Forcieren	Sie	die	Maschine	oder	ein	Zubehör	nicht,	um	
die Arbeit einer größeren Industriemaschine zu verrich-
ten. Sie leistet einen besseren Job mit der Leistung, für 
die sie konstruiert wurde.

•	 Ziehen	Sie	immer	den	Netzstecker.	Ziehen	Sie	den	Ste-
cker nie am Kabel aus der Steckdose.

•	 Schalten	Sie	die	Maschine	immer	aus,	bevor	Sie	den	
Netzstecker ziehen.

•	 Bei	normalem	Gebrauch	kann	das	Motorgehäuse	heiß	
werden.

•	 Machen	 Sie	 alle	 Maschineneinstellungen	 bei	 ausge-
schalteter Maschine.

•	 Lassen	Sie	die	Maschine	nie	unbeaufsichtigt,	solange	
sie läuft.

•	 Beim	Abschalten	verlassen	Sie	die	Maschine	erst,	nach-
dem sie komplett stillsteht.

•	 Bemühen	Sie	sich,	das	Berühren	von	Graten	zu	vermei-
den, indem Sie an Ecken, ausgefransten Graten usw. 
besondere Sorgfalt walten lassen. 

•	 Verwenden	Sie	keine	Trennscheibe,	die	mit	den	spezi-
fizierten Größen nicht übereinstimmt.

•	 Tragen	Sie	die	Maschine	nie	am	Kabel.
•	 Lassen	Sie	kein	Wasser	oder	Kühlmittel	auf	die	Trenn-

scheibe	laufen,	wenn	es	in	Betrieb	ist.
•	 Spannen	Sie	das	Werkstück	 so	 gut	 ein,	dass	 es	 sich	

während des Trennens nicht bewegt.
•	 Das	Werkstück	kann	während	des	Trennens	extrem	heiß	

werden.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Arbeitsbedingung sicher 
oder unsicher ist, arbeiten Sie nicht mit der Maschine.
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m Before Operating

•	 Know	the	machine.	Learn	its	applications	and	limita-
tions, as well as the specific potential hazards.

•	 Check	for	damage	if	part	of	the	machine	is	damaged,	
it should be carefully inspected to ensure that it can 
perform its intended function correctly. If in doubt, the 
part should be replaced.

•	 Be	sure	the	switch	is	OFF	before	plugging	In.
•	 Make	 sure	 tool	 has	been	 cleaned	 and	properly	 lubri-

cated.
•	 Check	 for	damaged	parts.	Before	using	any	 tool,	any	

part that appears damaged should be carefully checked 
to determine that it will operate properly and perform 
its intended function.

•	 Check	 for	alignment	and	binding	of	all	moving	parts,	
broken parts or mounting fixtures and any other condi-
tion that may affect proper operation. Any part that is 
damaged should be properly repaired or replaced by a 
qualified technician.

•	 Do	not	use	the	tool	if	any	switch	does	not	turn	off	and	
on properly.

Operation

•	 Never	force	the	tool	or	attachment	to	do	the	work	of	a	
larger industrial tool. It is designed to do the job better 
and more at the rate for which it was intended.

•	 Always	unplug	the	cord	by	the	plug.	Never	yank	the	cord	
out of the wall.

•	 Always	turn	off	the	machine	before	unplugging.
•	 With	normal	use,	the	motor	housing	may	get	hot.
•	 Make	all	 adjustments	 to	 the	machine	with	 the	power	

OFF.
•	 Never	leave	the	cutting	off	wheel	saw	unattended	while	

it is running.
•	 When	turning	off	the	machine,	never	leave	the	cutting	

off wheel saw until it has come to a complete stop.
•	 Make	every	effort	to	prevent	snagging	by	exercising	spe-

cial care when working corners, sharp edges, ragged 
welds, etc. 

•	 Do	not	use	a	cutting	off	wheel	that	is	not	in	accordance	
with specified sizes.

•	 Never	carry	the	tool	by	the	cord.
•	 Don’t	pour	water	or	coolant	on	cutting	off	wheel	when	

cutting.
•	 Make	 sure	 to	 secure	 cutting	 material	 so	 it	 does	 not	

move during operation.
•	 Cutting	material	 can	get	 extremely	hot	during	opera-

tion.
If there is any question about a condition about a condition 
being safe or unsafe, do not operate the tool.

m Avant la mise en service

Apprendre à connaître la machine. Se familiariser avec •	
l’utilisation et avec les restrictions, mais également 
avec les dangers spécifiques potentiels.
Vérifier la machine pour d’éventuels dommages pour •	
s’assurer qu’elle peut fonctionner avec la puissance 
prévue. En cas de doute, remplacer la pièce concer-
née.
S’assurer que l’interrupteur est sur ARRÊT avant de •	
brancher la fiche sur la prise de courant.
S’assurer que la machine a été nettoyée et lubrifiée •	
correctement.
Avant la mise en service, vérifier si la machine présente •	
des pièces endommagées et si ces pièces fonctionnent 
correctement et remplissent leur fonction. 
Vérifier l’alignement de toutes les pièces mobiles, s’il •	
y a des pièces cassées, toutes les pièces de fixation  et 
toutes les autres conditions susceptibles de compro-
mettre le fonctionnement correct. Toute pièce endom-
magée doit immédiatement être réparée ou remplacée 
par un spécialiste.
Ne pas utiliser la machine si l’interrupteur ne peut pas •	
être mis en position marche/arrêt correctement.

Fonctionnement

Ne pas forcer sur la machine ou les accessoires pour •	
faire exécuter le travail d’une machine industrielle plus 
grande. Elle travaille mieux avec le niveau de puissance 
pour lequel elle a été construite.
Toujours débrancher la fiche d’alimentation. Ne jamais •	
débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur 
le câble.
Toujours arrêter la machine avant de débrancher la fi-•	
che d’alimentation.
Le carter du moteur peut devenir chaud pendant le •	
fonctionnement normal.
Effectuer tous les réglages de machine avec la ma-•	
chine à l’arrêt.
Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand •	
elle est en marche.
Lors de la mise à l’arrêt, ne s’éloigner de la machine •	
que lorsqu’elle est complètement à l’arrêt.
S’efforcer d’éviter tout contact avec des arêtes, prendre •	
soin à ne pas toucher les arêtes et ébarbures, etc.  
Ne pas utiliser des meules de tronçonnage qui ne cor-•	
respondent pas aux dimensions spécifiées.
Ne jamais transporter la machine en la tenant par le •	
câble.
Ne pas faire couler d’eau ou de réfrigérant sur la meule •	
de tronçonnage pendant le service.
Serrer la pièce à usiner suffisamment pour qu’elle ne •	
se déplace pas pendant le tronçonnage.
La pièce à usiner peut devenir extrêmement chaude •	
pendant le tronçonnage.

Si vous avez des doutes au sujet de la sécurité des condi-
tions de travail, ne pas utiliser la machine.
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Arbeitshinweise

Trennvorgang, Fig. 1 und 2
Verriegelungsbolzen 9 (Fig. 1) herausziehen und 
Maschinen kopf nach oben stellen. Werkstück einlegen und 
mit dem Spanngriff 5 (Fig. 1) festziehen.
Beim	 Einschalten	 darauf	 achten,	 dass	 die	 Trennscheibe	
das Werkstück nicht berührt.
Maschine einschalten, warten bis die Trennscheibe die 
volle Geschwindigkeit erreicht hat. Sperrhebel 4 (Fig. 1) 
drücken und den Maschinenkopf vorsichtig bis zum Werk-
stück nach unten bewegen.
Beim	Trennschleifen	auf	gleichmäßigen	Druck	achten.
Nach dem Trennen Maschine ausschalten und den Maschi-
nen kopf nach oben stellen.
Achtung! Werkstück kann extrem heiß werden!

Trennen von Rundmaterial Fig. 3
Für Rundmaterial das Prisma 7verwenden, dieses wird in 
die hintere Spannbacke eingesetzt.
Achtung! Das Prisma kann nicht für Schrägschnitte ver-
wendet werden.

Schrägschnitte: Fig. 4
Für Schrägschnitte, beide Inbusschrauben A der hinteren 
Spannbacke lösen, Winkel einstellen, beide Schrauben 
wieder festziehen.
Die	Spannpratze	B	 gleicht	 sich	 automatisch	dem	Winkel	
an.

Fig. 2

Fig. 3

7

Fig. 4

B

A
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Work instructions

Cutting: Fig. 1 and 2
Pull out the locking bolt 9 (Fig. 1) and position the 
machine head upwards. Put the workpiece in and tighten 
the clamping handle 5 (Fig. 1).
Make sure the angle grinder does not touch the workpiece 
when the device is switched on.
Switch	 the	machine	on;	wait	until	 the	angle	grinder	has	
reached its full speed. Push the locking lever 4 (Fig. 1) and 
pull  the machine head out carefully to the workpiece.
Make sure you apply the same pressure all the time while 
using the angle grinder.
After that switch the machine off and position the machine 
head upwards again.
Attention! Workpiece can get extremely hot!

Cutting round materials: Fig. 3
Use Prism 7 for round materials. This is affixed to the 
back of the clamping claw.
Attention! The prism cannot be used for diagonal cuts.

Diagonal cuts: Fig. 4
Unscrew both socket screws A from the back clamping 
claw, set the angle and tighten both screws again.
The	clamping	claw	B	automatically	adjusts	to	the	angle.

Consignes de travail

Tronçonnage, Fig. 1 et 2
Sortir le boulon de verrouillage 9 (Fig. 1) et placer la tête 
de la machine vers le haut. Positionner la pièce à usiner et  
serrer avec la poignée de serrage 5 (Fig. 1).
Lors de la mise en marche, veiller à ce que la meule de 
tronçonnage ne touche pas la pièce à usiner.
Mettre la machine en marche et attendre que la meule de 
tronçonnage atteigne sa pleine vitesse. Appuyer sur le le-
vier de blocage 4 (Fig. 1) et prudemment abaisser la tête 
de machine jusqu’à la pièce à usiner.
Veiller à une pression uniforme pendant l’opération de 
tronçonnage.
Après le tronçonnage, arrêter la machine et remonter la 
tête de machine.
Attention! La pièce à usiner peut devenir extrêmement 
chaude!

Tronçonnage de matériau rond Fig. 3
Pour le matériau rond, utiliser le prisme qui est placé dans 
la mâchoire de serrage arrière.
Attention! Le prisme ne peut pas être utilisé pour des cou-
pes transversales.

Coupes transversales: Fig. 4
Pour les coupes transversales, desserrer les deux vis à six 
pans creux A de la mâchoire de serrage arrière,  régler 
l’angle et resserrer les deux vis.
La	griffe	de	serrage	B	s’adapte	automatiquement	à	cet	an-
gle.
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Schnellspannhebel: Fig. 5
Die Maschine ist mit einem Schnellspannhebel 8 ausge-
stattet.
Den Hebel 8 nach oben stellen, den Spanngriff 5 nach 
vorne an das Werkstück schieben, Hebel 8 nach unten 
drücken, danach mit dem Spanngriff 5 das Werkstück 
feststklemmen.
Achtung! Vor dem Trennvorgang immer prüfen, ob das 
Werkstück richtig festgespannt ist. 
Bei	 langen	 Werkstücken	 diese	 mit	 einem	 Rollbock	 oder	
ähnlichem abstützen.
Nach Arbeitsende Maschinenkopf in die untere Position 
stellen und Netzstecker ziehen.

Trennscheiben – Wechsel Fig. 6
Achtung! Netzstecker ziehen.
Maschinenkopf nach oben stellen, Schraube A lösen, 
Sperrhebel	 drücken,	Schutz	B	und	C	nach	 oben	 stellen,	
bis die Spannschraube der Trennscheibe frei zugänglich 
ist. Mit dem Trennscheibenschlüssel gegenhalten und mit 
dem Steckschlüssel 13mm die Schraube öffnen (Fig.6).
Spannflansch	und	Trennscheibe	abnehmen,	neue	Scheibe	
und	Spannflansch	montieren,	auf	sauberen	Sitz	der	Trenn-
scheibe achten, von Hand die Schraube leicht festdrehen, 
mit dem Trennscheibenschlüssel gegenhalten 
und mit dem Steckschlüssel festspannen, Schutzeinrich-
tung montieren und mit Schraube A sichern.
Funktion der Schutzeinrichtung überprüfen.
Achtung! Trennscheibenbohrung muss mit dem Flansch-
Durchmesser übereinstimmen. 

Transport. Fig. 7
Achtung! Netzstecker ziehen
Zum Transport der Maschine den Maschinenkopf nach un-
ten stellen, und den Verriegelungsbolzen 9 einrasten.

m Elektrischer Anschluss

Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden 
überprüfen.	Achten	Sie	darauf,	dass	beim	Überprüfen	die	
Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.

Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen 
VDE	 und	 DINBestimmungen	 entsprechen.	 Verwenden	
Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H 07 RN. 
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Anschluss lei-
tung ist Vorschrift.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitungen
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isola ti-
ons  schäden.
Ursachen sind:
•	 Druckstellen,	wenn	Anschlussleitungen	durch	Fenster	

oder Türspalten geführt werden.
•	 Knickstellen,	 durch	 unsachgemäße	 Befestigung	 oder	

Führung der Anschlussleitungen.
•	 Schnittstellen	durch	Überfahren	der	Anschluss	lei	tun

gen.
•	 Isolationsschäden	durch	Herausreißen	aus	der	Wand	

steckdose.
•	 Risse	durch	Alterung	der	Isolation.

Fig. 5

5 8

Fig. 6

B

C

A

Fig. 7

9
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Fast clamping lever: Fig. 5
The machine is equipped with a fast clamping lever 8.
Position	 the	 lever	 8	 upwards;	 pull	 the	 clamping	 handle	
5 forward towards the workpiece. Push lever 8 down and 
then clamp the workpiece with the clamping handle 5.
Attention! Always check that the workpiece is clamped 
correctly before cutting it. 
Long pieces should be supported with a stand so they do 
not shift.
Then position the machine head downwards and unplug 
it.

Changing angle grinders: Fig. 6
Attention! Unplug the machine.
Position the machine head downwards, loosen screw 
A,	 push	 the	 locking	 lever,	 position	 protection	 B	 and	 C	
upwards until the clumping screw can be reached. Hold it 
with the grinding angle key and loosen the screw with the 
socket key 13mm (Fig.6).
Take	off	the	wheel	flange	and	the	angle	grinder;	mount	the	
new	wheel	and	 the	wheel	flange.	Make	sure	 it	 is	 affixed	
correctly. Tighten the screw by hand while holding the 
grinding angle key against it and tighten it then with the 
socket key. Mount the protection device and secure screw 
A.
Check the protection device.
Attention! The cut off wheel wrench has to match with the 
flange	dimension.	

Transport: Fig. 7
Attention! Unplug the machine.
Position the machine head downwards when transporting 
It and secure Interlock bolt 9.

m Electrical connection

Check electrical connection cables regularly for damage. 
Ensure that the connecting cable is not attached to the 
mains when you are checking it.

Electrical connecting cables must correspond to the rele-
vant VDE and DIN regulations. Only use connecting cables 
with the code H 07 RN.
The type designation must be printed on the connecting 
cable by regulation.

Faulty electrical connecting cables
Insulation damage often occurs at electrical connecting 
cables.
Causes include:
•	 Pinch	points	when	connecting	cables	are	run	through	

window or door gaps.
•	 Kinks	resulting	from	incorrect	attachment	or	laying	of	

the connection cable. 
•	 Cuts	 resulting	 from	 running	 over	 the	 connecting	 ca-

ble.
•	 Insulation	damage	resulting	from	forcefully	pulling	out	

of the wall socket.
•	 Cracks	through	aging	of	insulation.

Levier de serrage rapide: Fig. 5
La machine est équipée d’un levier de serrage rapide 8.
Pousser le levier 8 vers le haut, approcher la poignée de 
serrage 5 de la pièce à usiner, pousser le levier 8  vers le 
bas, ensuite serrer la pièce à usiner avec la poignée de 
serrage 5.
Attention! Toujours vérifier avant le tronçonnage si la pièce 
à usiner est correctement serrée. 
Dans le cas de pièces à usiner très longues, supporter par 
un chariot ou analogue.
à la fin du travail, mettre la tête de machine dans la posi-
tion inférieure et débrancher la fiche d’alimentation.

Remplacement des meules de tronçonnage Fig. 6
Attention! Débrancher la fiche d’alimentation.
Mettre la tête de machine en position supérieure, desser-
rer la vis A, appuyer sur le levier de blocage,  placer les 
protections	B	et	C	 vers	 le	haut	 jusqu’à	ce	que	 la	 vis	de	
serrage de la meule soit librement accessible. Appuyer 
avec la clé de la meule de tronçonnage et ouvrir la vis 
avec la clé de 13 mm (Fig. 6).
Enlever la bride de serrage et la meule de tronçonnage, 
monter une meule neuve et la bride de serrage, veiller à la 
position correcte de la meule de tronçonnage, serrer la vis 
légèrement à la main, appuyer avec la clé à douille de la 
meule et serrer avec la clé à douille, monter le système de 
protection et serrer avec la vis A.
Vérifier le fonctionnement du système de protection.
Attention! L’alésage de la meule de tronçonnage doit cor-
respondre au diamètre de la bride. 

Transport. Fig. 7
Attention! Débrancher la fiche d’alimentation!
Pour transporter la machine, abaisser la tête de machine 
et enclencher le boulon de verrouillage 9.

m Raccordement électrique

Vérifier périodiquement le bon état des câbles d’alimenta-
tion électrique. Veiller à ce que le câble d’alimentation ne 
soit pas raccordé au réseau pendant la vérification.

Les câbles d’alimentation électrique doivent être confor-
mes aux spécifications VDE et DIN.  Utiliser exclusive-
ment des câbles d’alimentation portant l’identification H 
07 RN. 
L’impression de la désignation de type du câble d’alimen-
tation est prescription.

Câbles d’alimentation électrique défectueux
Les câbles d’alimentation électrique présentent souvent 
des dommages d’isolation.
Les causes en sont :

Points d’appui quand les câbles d’alimentation sont •	
passés par des fenêtres ou ouvertures de porte.
Points de pliage en raison d’une fixation ou pose inap-•	
propriée des câbles d’alimentation.
Coupures dues au passage de véhicules ou analogue •	
sur les câbles d’alimentation.
Défauts d’isolation dus à l’arrachement de la prise de •	
courant murale.
Fissures dues au vieillissement de l’isolation.•	
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Solche schadhaften Elektro-Anschlussleitungen dürfen 
nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolations-
schäden lebensgefährlich!

Wechselstrommotor 230 V/ 50 Hz
Netzspannung 230 Volt / 50 Hz.
Netzanschluss und Verlängerungsleitung müssen 3-adrig 
sein = P + N + SL. - (1/N/PE).

Verlängerungsleitungen müssen einen Mindestquerschnitt 
von 1,5 mm² aufweisen.

Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A abgesichert.

Bei	Netzanschluss	oder	Standortwechsel	muss	die	Dreh-
richtung überprüft werden. Gegebenfalls muss die Polari-
tät getauscht werden.
Polwende-Einrichtung im Gerätestecker drehen.

Wartung

Achtung! Netzstecker ziehen.
Die Maschine nach dem Arbeitsende von Spänen säubern.
Abgenutzte Trennscheiben austauschen.
Die Kohlebürsten regelmäßig überprüfen und bei starker 
Abnutzung erneuern.
Beschädigte	Schutzeinrichtung	austauschen.
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Such defective electrical connection cables must not be 
used as the insulation damage makes them extremely haz-
ardous.

Single-phase motor 230 V / 50 Hz
Mains voltage 230 V / 50 Hz
Extension cables must be 3-lead (P + N + SL (1/N/PE).
Extension cables must have a minimum cross-section of 
1.5 mm².

Mains fuse protection is 16 A maximum. 

When connecting to the mains or relocating the machine, 
check the direction of rotation (swap polarity in the wall 
socket if necessary). 
Turn pole inverter in the machine socket.

Maintenance

Attention! Unplug the machine.
Clean swarf off the machine.
Replace worn out cut off wheels.
Check carbon brushes regularly and replace them when 
worn out.
Replace damaged protection devices.

De tels câbles d’alimentation endommagés ne doivent pas 
être utilisés et présentent un danger de mort  en raison 
des défauts d’isolation! 

Moteur à courant alternatif 230 V/50 Hz 
Tension d’alimentation 230 volts / 50 Hz.
Le câble d’alimentation et le câble de prolongation doivent 
présenter 3 conducteurs  isolés = P + N + SL. - (1/N/PE).

Les câbles de prolongation doivent avoir une section mini-
male de 1,5 mm2.

L’alimentation électrique doit être protégée par un fusible 
de 16 A max.

Lors de raccordement au réseau ou changement d’empla-
cement, vérifier le sens de rotation. Le cas échéant, il faut 
inverser la polarité.
Tourner le dispositif d’inversion de polarité sur la fiche de 
l’appareil.

Maintenance

Attention! Débrancher la fiche d’alimentation.
Après l’utilisation, nettoyer la machine en enlevant les co-
peaux.
Remplacer les meules de tronçonnage usées.
Vérifier régulièrement les balais de charbon et remplacer
en cas d’usure importante.
Remplacer le système de protection en cas de dommages.
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EG-Konformitätserklärung
Hiermit	erklären	wir,	Woodster	GmbH,	Günzburger	Str.	69;	D89335	
Ichenhausen, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund 
ihrer	Konzipierung	und	Bauart	sowie	in	der	von	uns	in	Verkehr	gebrachten	
Ausführung	 den	 einschlägigen	 Bestimmungen	 nachstehender	 EG
Richtlinien entspricht.
Bei	einer	nicht	mit	uns	abgestimmter	Änderung	der	Maschine	verliert	
diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Bezeichnung	der	Maschine
Trennschleifer

Maschinentyp
mc 06, Art. Nr. 3903102000 / 3903102901 / 3903102902 / 
3903102903

Einschlägige EG-Richtlinien:
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bis 28.12.2009), 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ab 29.12.2009), 
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG, 
EG-EMV Richtlinie 2004/108/EWG.

Angewandte harmonisierte europäische Normen:
IEC 61029-2-10: 1998
EN-61029-1: 222 + A11: 2003 + A12: 2003
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Gemeldete Stelle: 
Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Eingeschaltet zu: 
GS-Prüfung 06SHW 3361-01
JSH 006080243-001: 

Ort, Datum
Ichenhausen, 09.09.2009

Unterschrift
Thomas Honigmann (Geschäftsführer)
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Déclaration de conformité CE
Par la présente, nous, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69 - D-89335 
Ichenhausen, déclarons que la machine  désignée ci-dessous est, grâce 
à sa conception, à son type de construction ainsi qu’à la version mise 
sur le marché  par nous, conforme aux spécifications applicables des 
Directives CE applicables mentionnées ci-dessous.
En cas de modification de la machine sans notre accord, la présente 
déclaration sera considérée comme nulle.

Désignation de la machine
Tronçonneuse à meule

Type de machine
mc 06, Art. Nr. 3903102000 / 3903102901 / 3903102902 / 
3903102903

Les directives CE qui s’appliquent:
Directive CE sur les machines 98/37/EG (< 28.12.2009),
Directive CE sur les machines 2006/42/EG (> 29.12.2009),
Directive CE sur la sous-tension 2006/95/EWG,
Directive CE-EMV 2004/108/EWG.

Normes européennes harmonisées appliquées :
CEI 61029-2-10: 1998
EN-61029-1: 222 + A11: 2003 + A12: 2003
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Organisme de dépôt: 
Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Chargé de : 
Essai GS 06SHW 3361-01
JSH 006080243-001: 

Lieu, date
Ichenhausen, 09.09.2009

Signature
Thomas Honigmann (Managing director)

Declaration of Conformity

Hereby we, Woodster GmbH, Günzburger St. 69, D-89335 Ichenhausen, 
declare that the subsequently specified machine, which we have 
brought onto the market, complies in its concept and construction as 
well as in the implementation to the following EC directives.
This declaration loses its validity when changes are made in the 
machine which we have not expressedly agreed to.

Description of machine
Angle grinder

Machine type
mc 06, Art. Nr. 3903102000 / 3903102901 / 3903102902 / 
3903102903

Relevant EC directives: 
EC machine directive 98/37/EG (< 28.12.2009), 
EC machine directive 2006/42/EG (> 29.12.2009), 
EC Low voltage directive 2006/95/EWG, 
EC-EMV directive 2004/108/EWG.

Applied harmonized European standards, especially
IEC 61029-2-10: 1998
EN-61029-1: 222 + A11: 2003 + A12: 2003
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Location: 
Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Activated: 
GS check up 06SHW 3361-01
JSH 006080243-001: 

Place, Date
Ichenhausen, 09.09.2009

Signature
Thomas Honigmann (Managing director)
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Výrobca:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausan

Vážený zákazník,
prajeme Vám príjemné a užitočné pracovné využitie Va-
šej novej Woodster píly.

Poučenie
Podľa právneho poriadku v krajine výrobcu tento nene-
sie zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku alebo 
v súvislosti s 
• nesprávnym zaobchádzaním
• nedodržiavaním inštrukcií uvedených v tomto návode
• opravami, ktoré vykonala osoba odlišná od výrobcu 

alebo autorizovaného servisného strediska
• montážou neoriginálnych náhradných dielov
• nesprávnym používaním 
• poruchou v elektrickej sieti vzniknutej v dôsledku ne-

konformity elektrického vedenia s regulami VDE 0100, 
DIN 57113 / VDE 0113.

Odporúčania:
Pred samotnou montážou a použitím výrobku si starost-
livo prečítajte tento návod na obsluhu. 

Prečítajte si návod na použitie:
Pred ako poskladanim, použitim alebo modifikovanim 
brúsnej píly si pozorne prečítajte  návod na použitie.

Nebezpečné elektrické napätie
Pozor! Pred akýmkolvek zásahom vypnite prívod prúdu 
do brúsiacej píly.

Ohrozenie horúcou plochou
Pozor! Vo brúsiacej píle sa nachádzajú časti, ktoré sa 
ľahko rozhorúčia.

Ohrozenie nečakaným štartom
Pozor! Brúsiaca píla sa môže nečakane naštartovať po 
výpade elektrického prúdu.

Návod Vám poslúži na uľahčenie práce s výrobkom a 
na plné využitie jeho vlastností. Nájdete v ňom inštrukcie 
na bezpečné zaobchádzanie, efektívne využitie a pred-
chádzanie nehôd. Týmto tiež predĺžite životnosť výrob-
ku. 
Pílu používajte len v súlade s miestnymi predpismi a pod-
ľa technických postupov práce s pílou.
Návod starostlivo uchovajte v priehľadnom plastikovom 
obale a chráňte ho pred poškodením, špinou a vlhkom 
a skladujte ho v blízkosti výrobku. V prípade, že obsluhu 
píly zverujete inej osobe, dbajte na to, aby si pred za-
čatím práce dobre prečítala tento návod. Výrobok smie 
byť obsluhovaný len osobou, ktorá pozná všetky postupy 
a pokyny uvedené v návode a všetky možné riziká spoje-
né s prácou pri píle. Výrobok nesmú obsluhovať deti. 
Okrem pokynov uvedených v návode a miestnych pred-
pisoch dbajte tiež na dodržovanie obecných technických 
postupov pri práci so strojmi spracujúcimi drevo a kov.
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Výrobce:
Woodster GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku,
přejeme Vám příjemné a užitečné pracovní využití Vaši 
nové Woodster pily.

Poučení
Podle právního řádu v krajině výrobce tento nenese zod-
povědnost za škody způsobené v důsledku nebo v sou-
vislosti s 
• nesprávným zacházením
• nedodržováním instrukcí uvedených v tomto návodu
• opravami, které provedla osoba odlišná od výrobce 

nebo autorizovaného servisního střediska
• montáží neoriginálních náhradních dílů
• nesprávným používáním 
• poruchou v elektrické síti vzniklé v důsledku nekon-

formity elektrického vedení s regulemi VDE 0100, DIN 
57113 / VDE 0113.

Doporučení:
Před samotnou montáží a použitím výrobku si pečlivě 
přečtěte tento návod k obsluze. 

Návod k použití:
Před umístěním, použitím či před prováděním zásahů 
rozbrušovací pilou si pozorně přečtěte návod k použití.

Nebezpečí elektrického napětí
Pozor! Před jakýmkoliv zásahem vypněte přívod proudu 
do rozbrušovací pily.

Nebezpečí horkého povrchu
Pozor! V rozbrušovací pile se vyskytují díly, které se 
mohou velmi zahřívat.

Nebezpečí náhlého spuštění
Pozor! Rozbrušovací pila se po výpadku proudu může 
nečekaně spustit.

Návod Vám poslouží ke zlehčení práce s výrobkem a 
k plnému využití jeho vlastností. Naleznete v něm in-
strukce k bezpečnému zacházení, efektivnímu využití a 
předcházení nebezpečí. Tím vším také prodloužíte život-
nost výrobku. 
Pilu používejte jenom v souladu s místními předpisy a 
podle technických postupů práce s pilou.
Návod pečlivě uchovejte v průhledném plastikovém 
obalu a chraňte jej před poškozením, špínou a vlhkem 
a skladujte jej v blízkosti výrobku. V případě, že obsluhu 
pily svěřujete jiné osobě, dbejte na to, aby si před zpro-
vozněním pečlivě přečetla tento návod. Výrobek smí být 
obsluhován jen osobou znalou všech postupů a pokynů 
uvedených v návodu a znalou všech možných rizik spoje-
ných s práci s pilou. Výrobek nesmí obsluhovat děti. 
Kromě pokynů uvedených v návodu a místních předpisů 
dbejte také na dodržování obecních technických postupů 
při práci se stroji zpracujícími dřevo a kov.
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Obecné upozornenia

• Po rozbalení výrobku skontrolujte všetky súčasti a 
prípadné poškodenia oznámte predajcovi. Neskoršie 
sťažnosti nemusia byť zohľadnené.

• Skontrolujte, či je balenie úplné.
• Pred tým než výrobok uvediete do prevádzky, čítajte 

návod na obsluhu a dostatočne sa s výrobkom oboz-
námte.

• Používajte len originálne Woodster náhradné diely 
a príslušenstvo. Obráťte sa na svojho špecializované-
ho predajcu.

• Pri objednávkach uveďte typ výrobku, rok výroby a vý-
robné číslo. Špecifikujte nami pridelené číslo náhrad-
ného dielu, ktorý požadujete.

mc 06

Obsah dodávky 

Brúsiaca píla
Prizma

Kľúč na šesťstrannú hlavu 
skrutky 5 mm

Zakladací kľuč 13mm
Kľúč pre brúsiaci kotúč

Návod na použitie
Brúsiaci kotúč 150/22,2/2,5

Technické údaje

Rozmery píly D x Š x 
V mm 

200 x 500 x 360

Brúsiaci kotúč D/mm 150

Vývrt D/mm 16 / 22,2 / 30

Počet otáčok 1/min 7500

Hmotnosť kg 4,9

Údaje pre rezanie

90° max. mm B x H 50 x 35

45° max. mm B x H 16 x 35

Pohon

Motor V/Hz 230/50

Príkon/ Watt 780

Zariadenie: Obraz.1

Hlava stroja1 
Vypínač - zapínač2 
Zapínacie tlačidlo 3 
Spúšťacia páka4 
Upínacie držadlo5 
Upínacia čeľusť6 
Prizma7 
Rýchloupínacia páka8 
Blokovací svorník9 
Premiestniteľný kryt 10 
Pevný kryt11 
Uhlíkové kefky12 

Obr./Şek. 1

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12
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Obecná upozornění

• Po rozbalení výrobku zkontrolujte všechny součásti a 
případná poškození oznamte prodejci. Pozdější stíž-
nosti nemusí být brány v potaz.

• Zkontrolujte, zda je balení úplné.
• Před zprovozněním výrobku čtěte návod k obsluze 

a dostatečně se s výrobkem obeznamte.
• Používejte jenom originální Woodster náhradní díly 

a příslušenství.Obraťte se na svého specializovaného 
prodejce.

• Při objednávkách uveďte typ výrobku, rok výroby a vý-
robní číslo. Specifikujte námi přidělené číslo náhradní-
ho dílu, který požadujete.

mc 06

Rozsah dodávky

Rozbrušovací pila
Prizma

Čípkový klíč pro šestihrannou 
hlavu šroubu 5 mm
Nástrčný klíč 13 mm

Klíč pro rozbrušovací kotouč
Návod k obsluze

Rozbrušovací kotouč 
150/22,2/2,5

Technické údaje

Rozměry pily D x Š x 
V mm

200 x 500 x 360

Rozbrušovací kotouč 
D/mm

150

Otvor D/mm 16 / 22,2 / 30
Počet otáček 1/min 7500
Hmotnost kg 4,9
Údaje pro řezání

90° max. mm B x H 50 x 35
45° max. mm B x H 16 x 35
Pohon

Motor V/Hz 230/50
Příkon / Watt 780

Vybavení: Obr. 1

Hlava stroje1 
Vypínač2 
Tlačítko pro blokování vypínače3 
Spouštěcí páka4 
Upínací úchytka5 
Upínací čelist6 
Prizma7 
Rychloupínací páka8 
Blokovací šroub9 
Přemístitelný kryt10 
Pevný kryt11 
Uhlíkové kartáče12 
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m Bezpečnostné pokyny

Práca s pílou môže predstavovať nebezpečenstvo, ak 
nebudú dodržiavané pravidlá bezpečnej a správnej 
obsluhy.
Ako s každým technickým strojom, je aj s pílou spojených 
niekoľko možných rizík. Používanie píly s obozretnosťou 
a opatrnosťou podstatne zníži možnosť vzniku 
osobných poranení. Na druhej strane, ak ani bežné 
postupy bezpečnej práce nebudú dodržiavané alebo 
budú ignorované užívateľom tejto píly, vznik zranení je 
pravdepodobný. Bezpečnostný výstroj, ako sú ochranné 
okuliare, kryty, masky proti prachu a ochrana sluchu, 
značne znížia riziko zranenia. Ani ta najbezpečnejšia 
ochrana nenahradí zdravý úsudok, neopatrnosť alebo 
nepozornosť. V pracovnom prostredí sa vždy riaďte 
zdravým rozumom a buďte obozretní. 
Ak máte pocit, že úloha je nezvládnuteľná alebo 
nebezpečná, nepokúšajte sa ju zdolať. Namiesto toho 
hľadajte alternatívny spôsob, ktorý je bezpečnejší. 
ZAPAMÄTAJTE SI: Vaše osobné zranenia sú na Vašu 
zodpovednosť.
Tento výrobok bol navrhnutý len pre určité druhy práce.
Dôrazne odporúčame, aby ste nemenili vlastnosti 
výrobku, jeho súčiastky ani ho nepoužívali na iné 
práce, než na ktoré je píla určená. Ak máte problémy 
alebo otázky ohľadne konkrétneho druhu práce, pílu 
NEPOUŽÍVAJTE a kontaktujte predajcu s otázkou, či je 
tento druh práce možné pílou vykonať.
VAROVANIE: NEDODRŽIAVANIE INŠTRUKCIÍ Z 
NÁVODU MÔŽE VIESŤ K VÁŽNYM ZRANENIAM
• Pre Vašu vlastnú bezpečnosť čítajte návod na obsluhu 

pred použitím píly. Zoznámte sa s možnosťami a 
obmedzeniami jej využitia a rizikami, ktoré sú s prácou 
spojené.

• Ochranné kryty musia byť vždy na výrobku 
namontované na svojom mieste a musia byť funkčné.

• Vždy noste ochranu očí.
• Stroj uzemnite. Ak používate kábel s európskou 

koncovkou (trojkolík), zapojte ho tiež do zástrčky 
s príslušným počtom otvorov. Ak používate adaptér 
k zmene na dvoj-kolíkový typ, musí byť sústava 
dokonale uzemnená. Nikdy na podobné účely 
neodstraňujte tretí kolík.

• Odpracte náradie, skrutkovače a kľúče. Naučte sa 
vždy skontrolovať pracovné prostredie práve kvôli 
týmto objektom, a to predtým, než pílu zapnete.

• Pracovní areál udržujte uprataný a v čistote. Preplnené 
prostredie a prekážky, ako napr. lávky, sú príčinou 
nehôd.

• Výrobok nepoužívajte v nebezpečných prostrediach. 
Elektrické zariadenie nesmie byť používané vo vlhkom 
a mokrom prostredí. Nevystavujte ho dažďu. 

• Od pracovnej plochy musia dodržiavať bezpečný 
odstup všetky osoby okrem operátora, tj. hlavne deti a 
okolostojace osoby. 

• Stroj chráňte pred kontaktom s deťmi – použite zámok 
alebo hlavný vypínač na pracovnom priestore alebo 
z píly vyberte zapínač.

• Pílu nepreťažujte, bude slúžiť lepšie a bezpečnejšie, ak 
ju budete používať v tempe, k akému bola navrhnutá

• Uistite sa, že píla je správnym nástrojom na vykonanie 
Vami požadovanej úlohy. Pílu nepreťažujte a používajte 
len na účely, na aké bola vyrobená.

• Pri práci noste vhodné oblečenie. Oblečenie nesmie 
byť voľné. Noste rukavice. Prstene, náramky a iné 
šperky pred prácou odložte, pretože sa môžu zaseknúť 
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m Bezpečnostní pokyny

Práce s pilou může představovat nebezpečí, jestli 
nebudou dodržovány pravidla bezpečné a správné 
obsluhy.
Jako s každým technickým strojem, je i s pilou spojeno 
několik možných rizik. Používání pily s obezřetností a 
opatrností podstatně sníží možnost vzniku osobních 
poranění. Na druhé straně, jestli ani běžné postupy 
bezpečné práce nebudou dodržovány nebo budou 
ignorovány uživatelem této pily, vznik zranění je 
pravděpodobný. Bezpečnostní výstroj, jako jsou 
ochranné brýle, kryty, masky proti prachu a ochrana 
sluchu, značně sníží riziko zranění. Ani ta nejbezpečnější 
ochrana nenahradí zdravý úsudek, neopatrnost nebo 
nepozornost. V pracovním prostředí se vždy řiďte 
zdravým rozumem a buďte obezřetní. 
Jestli máte pocit, že úkol je nezvládnutelný nebo 
nebezpečný, nepokoušejte se jej provést. Namísto toho 
hledejte alternativní způsob, který je bezpečnější. 
ZAPAMATUJTE SI: Vaše osobná zranění jsou na Vaší 
zodpovědnost.
Tento výrobek byl navržen jenom pro určité druhy práce.
Důrazně doporučujeme, aby jste neměnili vlastnosti 
výrobku, jeho součástky ani jej nepoužívali na jiné úkoly 
než ke kterým je pila určená. Jestli máte problémy nebo 
dotazy ohledně konkrétního úkolu, pilu NEPOUŽÍVEJTE 
a kontaktujte prodejce s dotazem, jestli je tento úkol 
možné provést.
VAROVÁNÍ: NEDODRŽOVÁNÍ INSTRUKCÍ V TOMTO 
NÁVODU MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM
• Pro Vaší vlastní bezpečnost čtěte návod k obsluze před 

použitím pily. Seznamte se s možnostmi a omezeními 
jejího využití a riziky, které jsou s práci s ní spojeny.

• Ochranné kryty musí být vždy na výrobku namontovány 
na svém místě a musí být plně funkční.

• Vždy noste ochranu očí.
• Stroj uzemněte. Jestli používáte kabel s evropskou 

koncovkou (tříkolík), zapojte jej také do zástrčky 
s příslušným počtem otvorů. Jestli používáte adapter 
k změně na britský dvou-kolíkový typ, musí být 
soustava dokonale uzemněna. Nikdy pro podobné 
účely neodstraňujte třetí kolík.

• Ukliďte nářadí, šroubováky a klíče. Naučte se vždy 
zkontrolovat pracovní prostředí právě pro tyto objekty, 
a to před tím, než pilu zapnete.

• Pracovní areál udržujte uklizený a v čistotě. Přeplněné 
prostředí a překážky, jako např. lávky, jsou příčinou 
nehod.

• Výrobek nepoužívejte v nebezpečných prostředích. 
Elektrické zařízení nesmí být používáno ve vlhkém a 
mokrém prostředí. Nevystavujte jej dešti. 

• Od pracovní plochy musí dodržovat bezpečný odstup 
všechny osoby odlišné od operátora, tj. zejména děti a 
kolemstojící osoby. 

• Stroj chraňte před kontaktem s dětmi – použijte zámek 
nebo hlavní vypínač na pracovním prostoru nebo 
odejmete zapínač z pily.

• Pilu nepřetěžujte, bude sloužit lépe a bezpečněji, jestli 
ji budete používat v tempu, k jakému byla navržena.

• Ujistěte se, že pila je správným nástrojem k provedení 
Vámi požadovaného úkolu. Pilu nepřetěžujte a 
používejte jenom k účelům, k jakým byla vyrobena.

• Při práci noste vhodné oblečení. Oblečení nesmí být 
volné. Noste rukavice. Prsteny, náramky a jiné šperky 
před prácí odložte, protože se mohou zaseknout 
mezi pohyblivé součásti stroje. Obuv doporučujeme 
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medzi pohyblivé súčasti stroja. Obuv odporúčame 
protišmykovú. Dlhšie vlasy chráňte pokrývkou hlavy.

• Vždy noste ochranné okuliare. Tie musia spĺňať 
požiadavky ANSI Z87.

• Zaistite obrábaný predmet. Vždy používajte upínacie 
zariadenie. Pri obsluhe stroja používajte obe ruky.

• Opracovávaný kus dobre stabilizujte. V prípade 
potreby použite zvieracie zariadenie alebo iné úpony. 
Pílu držte oboma rukami.

• Nepremáhajte sa. Udržujte stabilitu a pevný krok za 
každých okolností.

• Kvôli bezpečnosti udržujte nástroj v perfektnom stave, 
naostrený a čistý. Dodržujte pokyny v návode ohľadom 
mazania a opravy súčiastok.

• Pred výmenou a opravou súčastí (napr. remeňa) alebo 
vykonaním údržby stroj vypnite a odpojte. 

• Používajte len diely schválené výrobcom alebo 
doporučené predajcom, iné súčiastky predstavujú 
vážne riziko.

• Znižujte riziko mimovoľného zapnutia stroja. Uistite sa, 
že predtým, než stroj zapojíte do elektrickej siete, je 
vypínač na píle nastavený do pozície vypnuté, tj. „off“.

• Kontrolujte poškodenie stroja. V prípade škôd sa pred 
ďalším použitím stroja uistite, že súčiastka je opravená 
a schopná plniť svoje funkcie. Skontrolujte nastavenia 
a spoje, upevnenie pohyblivých častí, prípadné pukliny. 
Kontrolujte správne namontovanie a všetky ostatné 
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť správny chod stroja. 
Poškodený kryt alebo akákoľvek iná poškodená časť 
musí byť opravená alebo nahradená.

• Nikdy neopúšťajte zapnutú pílu. Stroj vypnite do pozície 
„off“ a neopúšťajte ho, pokiaľ sa úplne nezastaví.

• DROGY, ALKOHOL, LIEKY. Ak ste pod vplyvom 
niektorej z uvedených látok, pílu neobsluhujte.

• Pri akejkoľvek manipulácii s motorom (montáž, 
odpojenie) musí byť stroj vždy odpojený zo siete.

• VAROVANIE: Určité kovové súčasti alebo výrobky 
môžu byť škodlivé Vášmu zdraviu. Pílu preto používajte 
len v dobre vetraných priestoroch. Stroj tiež likvidujte 
v súlade s predpismi.

Dodatočné bezpečnostné predpisy pre brúsiacu pílu
• Nerežte príliš malý materiál ktorý nie je možné bezpečne 

upnúť.
• Vyhnite sa problémovým pozíciam rúk, ktoré pri 

nečakanom sklze môžu zapríčiniťm že sa ruka dostane 
do brúsiacej píly.

• Udržujte ruky a prsty ďaleko od bežiaceho stroja.
• Nepokúšajte sa rezať materiál ktorý nie je bezpečne 

pripevnený alebo upnutý. 
• Nepokúšajte sa počas rezania posuv zrýchliť.
• Neštartujte stroj keď je brúsiaci kotúč pritlačený k 

materiálu.
• Pri rezaní veľkých predmetov sa ujistite, že je materiál 

bezpečne upevnený.
• Ak hocijaká časť vášho stroja chýba, je poškodená 

alebo nefunkčná, alebo nejaká elektrická časť funguje 
nesprávne, vypnite stroj vypínačom a vytiahnite 
elektrickú zástrčku. Než stroj opäť uvediete do 
prevádzky, nahraďte chýbajúce, poškodené alebo 
nefungujúce časti. 

Pozorne zachovajte tieto predpisy.
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protismykovou. Delší vlasy chraňte pokrývkou hlavy.
• Vždy noste ochranné brýle. Ty se musí shodovat 

s požadavky ANSI Z87.1. I když nosíte dioptrické brýle, 
nejsou dostatečným ochranným prvkem. V případě 
potřeby používejte masku proti prachu.

• Zajistěte Váš opracovávaný předmět. Vždy používejte 
upínací zařízení. Při obsluze přístroje používejte obě 
ruce.

• Nepřemáhejte se. Udržujte stabilitu a pevný krok za 
všech okolností.

• Kvůli bezpečnosti udržujte nástroj v perfektním stavu, 
naostřený a čistý. Dodržujte pokyny v návodu k mazání 
a opravě součástek.

• Před výměnou a opravou součástí (např. řemenu) nebo 
vykonáním údržby stroj vypněte a odpojte. 

• Používejte jenom díly schválené výrobcem nebo 
doporučené prodejcem, jiné součástky představují 
vážné riziko.

• Snižujte riziko mimovolného zapnutí stroje. Ujistěte 
se, že před tím, než stroj zapojíte do elektrické sítě, je 
vypínač na pile nastaven v pozici vypnuté, tj. „off“.

• Kontrolujte poškození stroje. V případě škod se 
před dalším použitím stroje ujistěte, že součástka je 
opravena a schopná plnit své funkce. Zkontrolujte 
nastavení a spoje, upevnění pohyblivých částí, 
případné pukliny, kontrolujte správné namontování 
a všechny ostatní okolnosti, které mohou ovlivnit 
správný chod stroje. Poškozený kryt nebo jakákoli jiná 
část musí být opravena nebo zcela nahrazena.

• Nikdy neopouštějte zapnutou pilu. Stroj vypněte 
do pozice „off“ a neopouštějte jej, pokud se plně 
nezastaví.

• DROGY, ALKOHOL, LÉKY. Jestli jste pod vlivem 
některé z uvedených látek, pilu neobsluhujte.

• Při jakékoli manipulaci s motorem (montáž, odpojení) 
musí být stroj vždy odpojen ze sítě.

• VAROVÁNÍ: Určité kovové součásti nebo výrobky 
mohou být škodlivé pro Vaše zdraví. Pilu proto 
používejte jenom v dobře větraných prostorech. Stroj 
také likvidujte v souladu s předpisy.

Dodatečné bezpečnostní předpisy pro rozbrušovací 
pilu
• Neřežte velmi malý materiál, který není možno bezpečně 

upevnit.
• Vyhněte se problémovým polohám rukou, u kterých 

by při náhlém skluzu mohlo dojít k tomu, že se ruka 
dostane do rozbrušovací pily.

• Ruce a prsty vždy udržujte daleko od běžícího 
pracovního přístroje.

• Nepokoušejte se řezat materiál, který není bezpečně 
připevněný či upnutý. 

• Během řezání se nepokoušejte urychlit posuv.
• Stroj nespouštějte, pokud je rozbrušovací kotouč 

přitlačen k materiálu.
• Při řezání většího zpracovávaného předmětu se ujistěte, 

že je bezpečně upevněný.
• Pokud nějaký díl vašeho stroje chybí, je poškozen či 

nefunkční, nebo pokud elektrický díl nesprávně funguje, 
vypněte stroj vypínačem a vytáhněte síťovou zástrčku. 
Než stroj opět uvedete do provozu, vyměňte chybějící, 
poškozené či nefunkční díly. 

Dobře uschovejte tyto předpisy.
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m Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento 
návod!

Pracovné prostredie
K zníženiu rizika vzniku osobných poranení, škôd na 
stroji a majetku, vzniku požiaru alebo šoku, musí byť 
pracovné prostredie 
• Nie vlhké, mokré ani daždivé 
• Prosté horľavých plynov a tekutín
• Zabezpečené proti vstupu detí – používajte zámky 

alebo hlavný vypínač, ak práve nepracujete.
• Čisté a nepreplnené
• Dobre vetrané a dostatočne osvetlené.

Užívateľ – obsluhujúca osoba
Zdravý rozum a rozumný úsudok sú vlastnosti, ktoré nie 
je možno zakomponovať do žiadneho výrobku, preto tieto 
vlastnosti musia prichádzať výlučne od užívateľa stroja. 
Prosím, pamätajte si:
Nedotýkajte sa ani uzemnených objektov ako sú potrubia 
alebo radiátory.
Zostaňte bdelí a pri plnom vedomí. Nikdy neobsluhujte, 
keď ste unavení.
Pílu nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo 
drog. Čítajte bezpečnostné predpisy, zistite, či Vaša 
schopnosť vnímania nie je znížená.
Nenoste voľné oblečenie ani šperky, pretože sa môžu 
ľahko zachytiť do pohyblivých prvkov stroja.
Odporúčame nosiť obuv, v ktorej sa nepošmyknete.
Noste pokrývku hlavy, aby ste zakryli a chránili vlasy.
Používajte ochranu očí a sluchu. Vždy noste:
• ANSI – schválenú masku proti prachu alebo respirátor, 

keď pracujete s kovom, drevom, chemickými prachmi 
alebo výparmi.

• Ochranu celej tváre, ak pracujete s kovovou alebo 
drevenou výplňou.

• Tlmiče hluku na ušiach.
Vždy zachovajte pevný krok a stabilitu.
Nenakláňajte sa a nenaťahujte sa ponad zapnutý stroj.

m Správne zaobchádzanie

Výrobok je v zhode s platnými požiadavkami EU.
• Pred zapnutím píly musia byť na nej namontované 

všetky ochranné kryty a bezpečnostné prvky.
• Stroj je vyrobený tak, že ho smie obsluhovať len jedna 

osoba. Obsluhujúca osoba je zodpovedná za zranenie, 
ktoré vznikne iným osobám v pracovnom prostredí.

• Všetky bezpečnostné varovania súvisiace sa strojom 
musí byť dodržiavané.

• Všetky varovania o nebezpečenstvách nalepené 
na stroji musia byť zachované v úplnej a čitateľnej 
podobe.

• Tento stroj  s príslušenstvom je kocipovaný k rezaniu 
oceli a neželezného materiálu.

• Nepresiahnite maximálne a minimálne rozmery spra-
covávaných predmetov.

• Používajte len stroje, ktoré sú bez akýchkoľvek 
poškodení a porúch. Myslite na bezpečnostné pokyny 
a možné riziká. Stroj používajte len podľa návodu. 
Úplne eliminujte (sami alebo prenechajte inému) 
poruchy, ktoré znižujú bezpečnosť používania.

• Dodržujte všetky pravidlá práce, údržby a tiež technické 
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Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento 
návod!

Pracovní prostředí
K snížení rizika vzniku osobních poranění, škod na stroji 
a majetku, vzniku požáru nebo šoku, musí být pracovní 
prostředí 
• Ne vlhké, mokré ani deštivé 
• Prosté hořlavých plynů a tekutin
• Zabezpečeno proti vstupu dětí – použijte zámky nebo 

hlavní vypínače, když právě nepracujete.
• Čisté a nepřeplněné
• Dobře větrané a dostatečně osvětlené.

Uživatel – obsluhující osoba
Zdravý rozum a rozumný úsudek jsou vlastnosti, které 
nelze zakomponovat v žádném výrobku, proto tyto 
vlastnosti musí přicházet výlučně od uživatele stroje. 
Prosím, pamatujte si:
Nedotýkejte se ani uzemněných objektů jako jsou potrubí 
nebo radiátory.
Zůstaňte bdělí a při plném vědomí. Nikdy neobsluhujte, 
když jste unavení.
Pilu nepoužívejte, jestli jste pod vlivem alkoholu nebo 
drog. Čtěte bezpečnostní předpisy, zjistěte, jestli Vaše 
schopnost vnímání není snížená.
Nenoste volné oblečení ani šperky, protože se mohou 
lehce zachytit do pohyblivých prvků stroje.
Doporučujeme nosit obuv, ve které nesklouznete.
Noste pokrývku hlavy, aby jste zakryli a chránili vlasy.
Používejte ochranu očí a sluchu. Vždy noste:
• ANSI – schválenou masku proti prachu nebo respirátor, 

když pracujete s kovem, dřevem, chemickými prachy 
nebo výpary.

• Ochranu celého obličeje, jestli pracujete s kovovou 
nebo dřevenou výplní.

• Tlumiče hluku na uších.
Vždy zachovejte pevný krok a stabilitu.
Nenaklánějte se přes zapnuté stroje.

Použití dle určení

Výrobek je ve shodě s platnými požadavky EU.
• Před zapnutím pily musí na ní být namontovány 

všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky.
• Stroj je vyroben tak, že jej smí obsluhovat jenom jedna 

osoba. Obsluhující osoba je odpovědna za zranění 
vzniklé jiným osobám v pracovním prostředí.

• Všechny bezpečnostní varování související se strojem 
musí být pečlivě dodržovány.

• Všechny varování o nebezpečí nalepené na stroji musí 
být zachovány v úplné a čitelné podobě.

• Tento stroj s pracovním nástrojem a příslušenstvím je 
výhradně koncipován k řezání ocele a neželezných 
kovů.

• Nepřekračujte a nepodceňujte maximální a minimální 
rozměry zpracovávaného předmětu.

• Používejte jenom stroje, které jsou prosté jakýkoli vad. 
Myslete na bezpečnostní pokyny a možná rizika. Stroj 
používejte jenom podle návodu. Úplně eliminujte (sami 
nebo eliminaci přenecháte jinému) poruchy, které 
snižují bezpečnosti používání.

• Dodržujte všechny pokyny k bezpečnosti, práci údržbě 
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možnosti výrobku, ako sú dané výrobcom.
• Okrem toho dodržujte aj obecné technické 

bezpečnostné postupy a predchádzajte nehodám.
• Pílu smie obsluhovať a udržiavať len osoba 

oboznámená s výrobkom a poučená o pokynoch 
obsluhy a postupoch práce. Samovoľné zmeny na 
výrobku vylučujú zodpovednosť výrobcu za akúkoľvek 
vzniknutú škodu.

• Iný než tu popísaný spôsob používania prekračuje 
povolený spôsob obsluhy. V týchto prípadoch výrobca 
nenesie zodpovednosť za škodu takto vzniknutú, 
obsluhujúca osoba pracuje na vlastné riziko.

m Doplnkové riziko

Tento výrobok je vyrobený najnovšími technológiami 
a v súlade s pravidlami bezpečnosti. Niektoré riziká 
pri práci s ním ale naďalej trvajú:
• Pohybujúce sa ostrie môže spôsobiť zranenie rúk a 

prstov pri neopatrnej obsluhe spracovávaného kusu 
alebo píly.

• Oceľové odrezky môžu byť zdravotne rizikové. Je 
nutné nosiť ochranné prvky, ako sú ochranné okuliare 
atd..

• Poranenie zpôsobené defektným brúsiacim kotúčom. 
Pravidelne kontrolujte či nie brúsiaci kotúč porušený.

• Nebezpečenstvo poranenia prstov a rúk pri výmene 
brúsiaceho kotúča. Používajte vhodné ochranné ruka-
vice.

• Nebezpečenstvo poranenia pri zapnutí stroja pri spu-
stenom brúsiacom kotúči.

• Ohrozenie elekrickým prúdom nevhodným elektrickým 
pripojením.

• Ohrozenie zdravia spusteným brúsiacim kotúčom poki-
al má obsluhujúca osoba dlhé vlasy a volné oblečenie. 
Použite upnutý ochranný oblek.

m Pred začatím práce

• Oboznámte sa s výrobkom, možnosťami jeho použitia 
a parametrami, ako aj možnými rizikami.

• Pravidelne ho kontrolujte kvôli možnému poškodeniu a 
zaistite, aby píla fungovala správne. V prípade pochýb 
súčiastku vymeňte.

• red zapojením do siete musí byť vypínač píly v pozícii 
„OFF“.

• Stroj pravidelne čistite a mažte.
• Kontrolujte, či súčiastky nie sú poškodené. Akákoľvek 

súčiastka alebo príslušenstvo, ktoré sa zdá byť 
poškodené, musí byť skontrolované a je nutné určiť, 
či súčiastka je schopná ďalšej bezporuchovej práce 
v súlade s funkciou, ktorú má vykonávať.
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a taky technické možnosti výrobku, jak jsou dány 
výrobcem.

• Mimo to dodržujte i obecné technické bezpečnostní 
postupy a předcházejte nehodám.

• Pilu smí obsluhovat a udržovat jenom osoba 
obeznámena s výrobkem a poučena o pokynech 
obsluhy a postupech práce. Samovolné změny na 
výrobku vylučují odpovědnost výrobce za jakoukoli 
vzniklou škodu.

• Jiné než tady popsané užívání překračuje povolený 
způsob obsluhy. V těchto případech výrobce nenese 
odpovědnost za škodu tak vzniklou, obsluhující osoba 
pracuje na vlastní riziko.

m Zbytková rizika

• Zranění způsobená defektním rozbrušovacím 
kotoučem. Rozbrušovací kotouč pravidelně kontrolujte 
na porušenost.

• Nebezpečí poranění prstů a rukou při výměně 
rozbrušovacího kotouče. Používejte vhodné pracovní 
rukavice.

• Nebezpečí poranění při zapínání stroje spouštějícím se 
rozbrušovacím kotoučem.

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ledabyle 
zapojených elektrických přípojných vedení. 

• Ohrožení zdraví běžícím rozbrušovacím kotoučem, 
pokud má obsluhující osoba dlouhé vlasy či volné 
oblečení. Používejte osobní ochranné prostředky jako 
i síťku na vlasy a upnutý pracovní oděv.

m Před zahájením práce

Seznamte se s výrobkem, možnostmi jeho použití a 
parametry, jako i možnými riziky.
Pravidelně jej kontrolujte pro možná poškození a zajistěte, 
aby pila fungovala správně.  V případě pochyb součástku 
vyměňte.
Před zapojením do sítě musí být vypínač pily v pozici 
„OFF“.
Stroj pravidelně čistěte a mažte.
Kontrolujte, zda součástky nejsou poškozené. Jakákoli 
součástka nebo příslušenství, které se zdá být poškozeno, 
musí být pečlivě zkontrolováno a určeno, zda je schopné 
další bezvadné práce v souladu s funkcí, pro kterou je 
určeno.
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• Pohyblivé časti skontrolujte, či sú správne usporiadané, 
spoje sú pevné, časti nepoškodené a správne 
namontované a tiež kontrolujte iné vlastnosti, ktoré 
môžu mať vplyv na správne fungovanie výrobku. 
Poškodené časti nechajte opraviť alebo nahradiť 
kvalifikovaným technikom.

• Pílu nepoužívajte, ak sa vypínač nemôže zapnúť a 
vypnúť.

Obsluha

• Pílu nikdy nepoužívajte na spracovanie objemu 
materiálu, na ktoré sú určené veľké priemyslové 
stroje. Pri dodržiavaní tempa práce, na aké bola píla 
navrhnutá, dosiahnete lepší výsledok.

• Sieťový kábel vyťahujte zo siete za koncovku, nikdy nie 
potiahnutím za kábel.

• Pred odpojením zo siete stroj vždy vypnite.
• Pri bežnom pracovnom tempe sa kryt motora môže 

zahrievať.
• Všetky zmeny alebo doplnenia na výrobku vykonajte 

za vypnutého motora (pozícia „OFF“) a odpojeného 
sieťového kábla.

• Počas behu, nikdy nenechajte stroj bez dozoru.
• Po vypnutí vyčkajte na úplné zastavenie motora a až 

potom môžete opustiť pracovný areál.
• Vyvarujte sa problémom pri práci na rohoch, ostrých 

hranách, nerovných zvaroch.
• Nepoužívajte brúsiaci kotúč, ktorý nezodpovedá 

špecifickým rozmerom.
• Nástroj neprenášajte za kábel.
• Počas prevádzky nepolievajte brúsiaci kotúč vodou 

alebo chladiacou kvapalinou.
• Upevnite obrábaný predmet tak, aby sa počas brúsenia 

nepohyboval.
• Počas rezania sa obrábaný predmet môže veľmi 

rozhorúčiť.
V prípade pochýb alebo otázok ohľadne bezpečnosti 
pílu nepoužívajte.

Pracovné pokyny

Rezací proces, Obraz. 1 a 2
Blokovací svorník 9 (Obraz. 1) vytiahnite a hlavu stroja 
položte hore. Vložte obrábaný predmet a pripevnite 
upínacim držadlom 5 (Obraz. 1).
Pri zapnutí dbajte, aby sa brúsiaci kotúč nedotýkal 
obrábaného predmetu.
Zapnite stroj a počkajte kým brúsiací kotúč dosiahne 
plnú rýchlosť. Pritlačte spúšťaciu páku 4 (Obraz 1) a 
hlavu stroja pozorne pohybujte k obrábanému predmetu 
smerom dolu.
Pri rezaní dbajte na rovnomerný tlak.
Po rezaní vypnite stroj a postavte hlavicu stroja.
Pozor! Obrábaný predmet sa môže veľmi rozhorúčiť !

Obr./Şek. 2
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Pohyblivé části zkontrolujte, zda jsou správně 
uspořádané, spoje jsou pevné, části nepoškozené 
a správně namontované a také kontrolujte jiné 
vlastnosti, které mohou mít vliv na správné fungování 
výrobku. Poškozené části nechte opravit nebo nahradit 
kvalifikovaným technikem.
Pilu nepoužívejte, jestli se vypínač nemůže zapnout a 
vypnout.

Provoz

• Pilu nikdy nepoužívejte ke zpracování objemu materiálu, 
pro které jsou určené velké průmyslové stroje. Při 
dodržování tempa práce, k jakému je pila navržena, 
dosáhněte lepšího výsledku.

• Síťový kabel vytahujte ze sítě za koncovku, nikdy ne 
zatažení za kabel.

• Před odpojením ze sítě stroj vždy vypněte.
• Při běžném pracovním tempu se kryt motoru může 

zahřívat.
• Všechny změny nebo doplnění na výrobku provádějte 

při vypnutém motoru (pozice „OFF“) a odpojeném 
sítovém kabelu.

• Pokud je stroj v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
• Po vypnutí vyčkejte úplného zastavení motoru a teprve 

poté můžete opustit pracovní areál.
• Vyvarujte se zádrhelů při práci na rozích, ostrých 

hranách, nerovných svarech.
• Nepoužívejte rozbrušovací kotouč, který neodpovídá 

specifickým rozměrům.
• Nástroj nepřenášejte za kabel.
• Pokud je rozbrušovací kotouč v provozu nepolévejte ho 

vodou či chladící kapalinou.
• Upevněte zpracovávaný předmět tak, aby se při řezání 

nepohyboval.
• Může dojít k tomu, že se během řezání zpracovávaný 

předmět extrémně zahřeje.
V případě pochyb nebo dotazů na bezpečnost pilu 
nepoužívejte.

Pracovní pokyny

Postup řezání, Obr. 1 a 2
Blokovací šrouby 9 (Obr. 1) vytáhněte a hlavu stroje 
postavte nahoru. Vložte zpracovávaný předmět a utáhněte 
upínací úchytkou 5 (Obr. 1).
Při zapnutí dbejte na to, aby se rozbrušovací kotouč 
nedotýkal zpracovávaného předmětu.
Zapněte stroj, čekejte, dokud rozbrušovací kotouč 
nedosáhne plné rychlostí. Stlačte spouštěcí páku 4 (Obr. 
1) a opatrně pohybujte hlavou stroje až k zpracovávanému 
předmětu směrem dolů.
Při rozbrušování dbejte na rovnoměrný tlak. 
Po skončení řezání stroj vypněte a hlavu stroje postavte 
nahoru.
Pozor! Zpracovávaný předmět se může velmi zahřát!
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Rezanie okrúhleho materiálu Obraz. 3
Pre okrúhly materiál použite prizmu 7, ktorá bude vložená 
do zadnej spínacej čeľusti. 
Pozor! Prizma nemôže byť použitá pre krížne rezy.

Krížne rezy: Obraz. 4
Pri krížnych rezoch uvolnite obidve Inbus skrutky A, 
nastavte uhol a obidve skrutky opäť pritiahnite.
Upínka B sa ihneď prirovná uhlu. 

Rýchloupínacia páka: Obraz. 5
Stroj je vybavený rýchloupínaciou pákou.
Páku 8 zdvihnite, upínacie držadlo 5 posuňte pred 
obrábaný predmet, páčku 8 potlačte dole a  upínacim 
držadlom 5 pripevnite obrábaný predmet.
Pozor! Pred rezaním vždy preverte či je obrábaný predmet  
správne pripevnený. 
Dlhé obrábané predmety podoprite podvalníkom alebo 
niečim podobnym.
Po ukončení práce dajte hlavu stroja do počiatočnej 
polohy a vytiahnite elektrickú zástrčku.

Výmena brúsacieho kotúča Obraz 6
Pozor! Vytiahnite elektrickú zástrčku.
Postavte hlavu stroja, uvoľnite skrutku 8, pritlačte spúšťaciu 
páku, zdvihnite kryt B a C tak, aby bola upínacia skrutka 
a brúsiací kotúč voľne dostupné. Podoprite kľúčom pre 
brúsiací kotúč a uvolnite skrutku  zakladacím kľúčom 
13mm (Obraz.6).
Vyberte spínaciu prírubu a brúsiací kotúč, namontujte 
nový kotúč a spínaciu prírubu, dbajte na čisté uloženie 
brúsacieho kotúča, skrutku ľahko pritiahnite rukou, 
podoprite kľúčom pre brúsiací kotúč a pripevnite 
zakladacím kľúčom, namontujte ochranné kryty a zaistite 
skrutkou A .
Zaistite funkčnosť ochranných krytov.
Pozor! Vývrt brúsacieho kotúča sa musí zhodovať s 
priemerom príruby. 

Obr./Şek. 4
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Řezání kulatého materiálu Obr. 3
K řezání kulatého materiálu použijte prizmu, tuto vložte do 
zadní čelisti.
Pozor! Prizma nesmí být použita při šikmém řezu.

Šikmý řez: Obr. 4
Při šikmém řezu uvolněte oba šrouby s vnitřním 
šestihranem zadní čelisti A, nastavte úhel, oba šrouby 
opět utáhněte.
Upínka B se automaticky přizpůsobí úhlu.

Rychloupínací páka: Obr. 5
Stroj je vybaven rychloupínací pákou.
Páku 8 dejte nahoru, upínací úchytku přisuňte dopředu 
k zpracovávanému předmětu, páku 8 stlačte ve směru 
dolů, poté upevněte zpracovávaný předmět upínací 
úchytkou 5.
Pozor! Před řezáním vždy zkontrolujte, zda je 
zpracovávaný předmět správně upevněn. 
Dlouhé zpracovávané předměty podepřete podvalníkem 
nebo něčím podobným.
Po skončení práce dejte hlavu stroje do počáteční polohy 
a vytáhněte síťovou zástrčku.

Rozbrušovací kotouč – Výměna Obr. 6
Pozor! Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Postavte hlavu stroje nahoru, uvolněte šroub A, stlačte 
spouštěcí páku, zvedněte ochranný kryt B a C tak, že je 
upínací šroub rozbrušovacího kotouče volně přístupný. 
Použijte klíče na rozbrušovací kotouč jako podpěru a 
nástrčným klíčem 13 mm šroub uvolněte (Obr. 6).
Vyjměte upínací přírubu a rozbrušovací kotouč, 
namontujte nový kotouč a upínací přírubu, dbejte na 
čistotu rozbrušovacího kotouče, šroub lehce utáhněte 
rukou, podepřete klíčem na rozbrušovací kotouč
a upevněte nástrčným klíčem, namontujte ochranné kryty 
a zajistěte šroubem A.
Ověřte funkčnost ochranných krytů.
Pozor! Otvor rozbrušovacího kotouče se musí shodovat 
s přírubou průchodu. 
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Transport. Obraz. 7
Pozor! Vytiahnite elektrickú zástrčku. 
Pri preprave stroja položte  hlavu stroja dole a zasuňte 
blokovací svorník.

Elektrické prvky

Pravidelne kontrolujte stav elektrických káblov, a to vý-
lučne keď je motor vypnutý. Elektrické prvky nesmú byť 
poškodené. Používajte iba káble s označením H 07 RN 
(označenie na vonkajšej strane).

Poškodená izolácia na vedení je častou príčinou vzniku 
poranení. Vyvarujte sa preto vzniku:
• odrenín a prasklín na izolácii, keď vediete kábel cez 

dvere alebo okna
• slučiek
• rezov na izolácii, napr. pri prechádzaní cez kábel
• poškodení pri ťahaní za kábel
• puklín z dôvodu prirodzeného opotrebenia.
Takto poškodené káble sú zdraviu a životu nebezpečné, 
preto ich nepoužívajte.

Jednofázový motor 230 V/50 Hz, sieťové napätie 230 
V/50 Hz
Predlžovací kábel musí byť trojžilový, v priereze s plochou 
min. 1,5 mm². Prívod elektriny je chránený max. 16 A.

Trojfázový motor 400 V/50 Hz, sieťové napätie 400 V/ 
50 Hz.
V tomto prípade používajte iba päťžilový predlžovací ká-
bel, s prierezom 1,5 mm². Prívod elektriny je chránený 
max. 16 A. Pred zapojením do siete skontrolujte polaritu 
v zásuvke a prípadne ju prispôsobte požiadavkám stroja.

ÚDRŽBA

Pozor! Vytiahnite elektrickú zástrčku. 
Po ukončení práce, vyčistite stroj od treskov.
Opotrebovaný brúsiací kotúč vymeňte.
Pravidelne kontrolujte uhlíkové kefky a pri väčšom 
opotrebení ich vymeňte.
Vymeňte poškodené ochranné kryty.

Obr./Şek. 7
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Přeprava. Obr. 7
Pozor! Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Při přepravě dejte hlavu stroje dolů a zajistěte blokovacími 
šrouby 9.

Elektrické prvky

Pravidelně kontrolujte stav elektrických kabelů, a to výluč-
ně za stavu vypnutého motoru. Elektrické prvky nesmí být 
poškozeny. Použijte jenom kabely označeny kódem H 07 
RN na vnější straně.

Poškozená izolace na vedení je častá příčina vzniku pora-
nění. Vyhněte se proto vzniku:
• odřenin a prasklin na izolaci při vedení kabelu přes dve-

ře a okna
• sluček na kabelech
• pořezání izolace při přecházení přes kabel
• poškození při tahání za kabel
• puklin z důvodu přirozeného opotřebení kabelu.
Takto poškozené kabely jsou nebezpečné životu a zdraví, 
nepoužívejte je.

Jednofázový motor 230 V/50 Hz, síťové napětí 230 
V/50 Hz
Prodlužovaní kabel musí být třižílový s plochou v průměru 
min. 1,5 mm². Přívod elektřiny je chráněn max. 16 A.

Třifázový motor 400 V/50 Hz, síťové napětí 400 V/50 
Hz
Prodlužovaní kabel musí být pětižílový, s průměrem 1,5 
mm². Přívod elektřiny je chráněn max. 16 A. Před zapoje-
ním stroje do sítě zkontrolujte polaritu v zástrčce a případ-
ně ji přizpůsobte požadavkům stroje.

Údržba

Pozor! Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Po skončení práce stroj očistěte od třísek.
Vyměňte opotřebovaný rozbrušovací kotouč.
Uhlíkový kartáč pravidelně kontrolujte a při větším
opotřebení vyměňte.
Poškozené ochranné kryty vyměňte.
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Prehlásenie ozhode
Týmto prehlasujeme, že Woodster GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335, 
Ichenhausen spĺňajú svojím konceptom a spôsobom výroby všetky požiadavky 
EU v príslušných smerniciach a harmonizovaných štandardoch.

V prípade nami neschválenej zmeny výrobku stráca toto prehlásenie platnosť.

Označenie prístroja
Brúsiaca píla

Typ prístroja
mc 06, Art. Nr. 3903102000 / 3903102901 / 3903102902 / 3903102903

Příslušné normy EC 
Strojní směrnice 98/37/EC (< 28.12.2009),
Strojní směrnice 2006/42/EC (> 29.12.2009),
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Směrnice EC EMV 2004/108/EC.

Spĺňa harmonizované EU normy predovšetkým:
IEC 61029-2-10: 1998
EN-61029-1: 222 + A11: 2003 + A12: 2003
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Gemeldete Stelle: 
Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Pripojené k: 
GS-Expertíza 06SHW 3361-01
JSH 006080243-001: 

Miesto, Dátum:
Ichenhausen, 09.09.2009

Podpis
Thomas Honigmann (Managing director)
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Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že výrobky společnosti Woodster GmbH, Günzburger Str. 
69, D-89335, Ichenhausen splňují svým konceptem a způsobem výroby všech-
ny požadavky EU v příslušných směrnicích a harmonizovaných standardech.

V případě námi neschválené změny výrobku ztrácí toto prohlášení platnost.

Označení přístroje:
Rozbrušovací pila

Typ přístroje:
mc 06, Art. Nr. 3903102000 / 3903102901 / 3903102902 / 3903102903

Příslušné EC směrnice: 
Strojní směrnice 98/37/EC (< 28.12.2009),
Strojní směrnice 2006/42/EC (> 29.12.2009),
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC,
Směrnice EC EMV 2004/108/EC.

Splňuje harmonizované EU normy, především:
IEC 61029-2-10: 1998
EN-61029-1: 222 + A11: 2003 + A12: 2003
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
EN 55014-2: 1997
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Gemeldete Stelle: 
Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Zapojeno do: 
Zkouška GS 06SHW 3361-01
JSH 006080243-001: 

Místo, Datum:
Ichenhausen, 09.09.2009

Podpis
Thomas Honigmann (Managing director)
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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 Ma-
schinen	bei	richtiger	Behandlung	auf	die	Dauer	der	gesetzlichen	Gewährleistungsfrist	ab	Übergabe	
in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Materi-
al- 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. Wandlungs- 
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 
buyer’s 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 ma-
terial 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 upstream 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 marchandi-
se, sans quoi l’acheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons 
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 d’erreur 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 l’acheteur. Tous droits à rédhibition et toutes 
prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à l’indemnité sont exclus.

Záruka SK
Zjavné závady musia byť vytknuté do ôsmich dní od dodania, inak kupujúci stráca právo ich 
uplatnenia. Garantujeme zákonnú záručnú dobu v prípade, že výrobok bude používaný správne 
a podľa návodu. Počas záručnej doby bezplatne vymeníme diely, ktoré sa stanú nefunkčnými 
z dôvodu vady materiálu alebo chybného výrobného postupu. Ohľadne dielov u nás nevyrobených 
poskytujeme záruku len v rozsahu, v akom ju sami môžeme uplatniť voči našim dodávateľom. 
Inštalácia nových častí je v réžii kupujúceho. Zo záruky sú vylúčené zrušenie kúpy alebo zníženie 
ceny a akékoľvek nároky na náhradu škody.
Záruka CZ
Zjevné vady musí být vytknuty do osmi dnů od dodání, jinak kupující ztrácí právo vady uplatnit. 
Garantujeme zákonnou záruční dobu v případě, že výrobek bude používán správně a podle 
návodu. Během záruční doby bezplatně vyměníme díly, které se stanou nefunkčními z důvodu 
vady materiálu nebo chybného výrobního postupu. Ohledně dílů u nás nevyrobených poskytujeme 
záruku jenom v rozsahu v jakém ji sami můžeme uplatnit vůči našim dodavatelům. Instalace 
nových částí je plně v režii kupujícího. Ze záruky je vyloučeno zrušení koupě nebo snížení ceny a 
jakékoli nároky na náhradu škody.
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