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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση  230V/50Hz 
Ισχύς  2000W 
Ταχύτητα 4500rpm 
Δυνατότητα κοπής 43mm 
Διάμετρος δίσκου 300mm 
Διαστάσεις Τραπεζιού 46x38cm 
Δίσκος καρβιδίου Ø 305x30x3mm
Αριθμός δοντιών  48

Περιγραφή 
Το δισκοπρίονο δύο εργασιών είναι σχεδιασμένο για ερασιτεχνική 
χρήση. Δεν είναι εργαλείο για επαγγελματική χρήση και θα πρέπει 
να τοποθετείται σε σωστό σημείο εργασίας. Μην υπερφορτώσετε ποτέ το εργαλείο να κάνει 
μεγαλύτερη ή πιο γρήγορη εργασία από αυτήν για την οποία έχει σχεδιαστεί.  
Διπλή μόνωση 
Το δισκοπρίονο δύο εργασιών έχει διπλή μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές 
προστασίες οι οποίες σας προστατεύουν από το να ακουμπήσετε τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου 
και από την πιθανότητα να πάθετε ηλεκτροπληξία.  

Οδηγίες ασφάλειας 
Σιγουρευτείτε ότι η τάση του εργαλείου είναι συμβατή με την τάση της πηγής του ρεύματος.  
Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες για 
να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.  
Διαβάστε καλά όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν να επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το 
εργαλείο.  
Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό. 
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.  
Μην εκθέσετε το εργαλείο στην βροχή και στην μεγάλη υγρασία.  
Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καλά φωτισμένο.  
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.  
Προσοχή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες. 
Κρατήστε τα παιδιά μακριά.  
Μην επιτρέψετε σε άλλα άτομα να βρίσκονται κοντά στον χώρο εργασίας όταν λειτουργείτε το 
μηχάνημα.  
Να αποθηκεύετε το εργαλείο σε σημείο μακριά από παιδιά. 
Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Θα κάνει καλύτερη δουλεία όταν το χρησιμοποιήσετε για τον λόγο 
και με τον τρόπο που σχεδιάστηκε.  
Να ντύνεστε κατάλληλα.  
Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στο κινούμενα μέρη του 
εργαλείου.  
Η χρήση γαντιών και αντιολισθητικών υποδημάτων προτείνεται όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
το εργαλείο.  
Χρησιμοποιήστε γυαλιά προστασίας.  
Χρησιμοποιήστε μάσκα αναπνοής και ωτοασπίδες. 
Μην μεταφέρετε και μην τραβήξετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά 
από τις ζεστές και αιχμηρές επιφάνειες.  
Ασφαλίστε το κομμάτι εργασίας σας χρησιμοποιώντας κάποια μέγγενη. Είναι πιο ασφαλές από το να 
το κρατάτε με το χέρι.  
Μην τεντώνεστε. Να κρατάτε πάντα σταθερό πάτημα και καλή ισορροπία όταν χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο.  
Διατηρήστε το εργαλείο σας. Κρατήστε το αιχμηρό και καθαρό για καλύτερη και πιο ασφαλή 
εργασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για σωστό γρασάρισμα και για την αλλαγή εξαρτημάτων.  
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Ελέγξτε συχνά το εργαλείο σας για φθορές και ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών θα πρέπει το εργαλείο 
να επισκευαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Κρατήστε τις λαβές του εργαλείου στεγνές και καθαρές από λάδι και νερό.  
Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν να πραγματοποιήσετε 
κάποιο σέρβις σε αυτό και πριν να αλλάξετε κάποιο εξάρτημα.  
Αφαιρέστε ότι κλειδιά και εργαλεία μπορεί να υπάρχουν κοντά στο εργαλείο πριν να το εκκινήσετε. 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.  
Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Μην μεταφέρετε το εργαλείο με το χέρι σας πάνω στο 
διακόπτη. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός πριν να συνδέσετε το εργαλείο με την πρίζα.  
Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο κάντε χρήση μπαλαντέζας 
κατάλληλη για την εργασία αυτή.  
Δώστε προσοχή σε αυτά που κάνετε και να ελέγχετε πάντα τις κινήσεις σας.  
Να χρησιμοποιείτε σύστημα απορρόφησης σκόνης όταν λειτουργείτε το εργαλείο διότι η 
συσσώρευση σκόνης και μικρών σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά  στο εργαλείο όπως επίσης 
και τραυματισμό.    
Ελέγξτε για χαλασμένα ή φθαρμένα ανταλλακτικά. Όποιο ανταλλακτικό είναι χαλασμένο θα πρέπει 
να αλλάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό πριν την χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιήσετε 
ποτέ το εργαλείο εάν έχει χαλασμένο διακόπτη ή προφυλακτήρα.  
Προσοχή! Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα τα οποία προτείνει ο 
κατασκευαστής. Το εργαλείο θα πρέπει να το επισκευάζει μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφάλειας.  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!   
Επιπλέον οδηγίες ασφάλειας 
Μην χρησιμοποιείτε το πριόνι εάν δεν είναι τοποθετημένοι οι προφυλακτήρες.  
Μην κόβετε άλλα υλικά εκτός από ξύλο.  
Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους που προτείνει ο κατασκευαστής. Πριν να πραγματοποιήσετε 
φαλτσογωνίες σιγουρευτείτε ότι η κεφαλή εργασίας είναι τοποθετημένη καλά στην επιθυμητή θέση.  
Συνδέστε το εργαλείο με σύστημα απορρόφησης σκόνης εάν είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη 
εξαγωγή.  
Πριν να συνδέσετε το εργαλείο με την πρίζα σιγουρευτείτε ότι η τάση είναι κατάλληλη για την σωστή 
λειτουργία του εργαλείου.  

Εφαρμογή 
Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για την κοπή διαφόρων ειδών ξύλου. Όταν όμως κόβετε σκληρά 
ξύλα θα πρέπει να προσέξετε να μην πιέζετε το δίσκο πάνω στο ξύλο γιατί μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ζημιά στο εργαλείο.  
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε πάντα τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα με το τύπο ξύλου που θέλετε να 
κόψετε.  

Λειτουργία ως φαλτσοπρίονο 
Τοποθετήστε το δισκοπρίονο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και σιγουρευτείτε ότι ο χώρος γύρο 
από αυτό είναι καθαρός. Εάν είναι αναγκαίο βιδώστε το δισκοπρίονο στην επιφάνεια 
χρησιμοποιώντας τις τρύπες που υπάρχει στην βάση του εργαλείου. Για να κατεβάσετε την κεφαλή 
εργασίας τραβήξτε την προς τα κάτω πιέζοντας συγχρόνως το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω δεξί 
μέρος του εργαλείου πίσω από την κεφαλή. Αφήστε την κεφαλή να ανέβει σιγά και αφαιρέστε τον 
κάτω προφυλακτήρα. Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο αριστερό μέρος κάτω από το τραπέζι και 
σηκώστε το τραπέζι μέχρι να μην φαίνεται ο δίσκος καθόλου. Σφίξτε ξανά την βίδα έτσι ώστε το 
τραπέζι να παραμείνει στην θέση αυτή.  
Πριν να ξεκινήσετε την λειτουργία του εργαλείου σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος είναι καλά 
τοποθετημένος πάνω στη κεφαλή εργασίας.  
Ασφαλίστε το κομμάτι ξύλου που θέλετε να κόψετε πάνω στο τραπέζι του εργαλείου. Στην συνέχεια 
κατεβάστε την λαβή του πριονιού και όταν ο δίσκος φτάσει σε μικρή απόσταση από το ξύλο πατήστε 
το διακόπτη εκκίνησης. Αφού πραγματοποιήσετε την κοπή σηκώστε το δίσκο λίγο πιο πάνω από το 
ξύλο και πατήστε ξανά το διακόπτη εκκίνησης για να σταματήσει να περιστρέφεται ο δίσκος και μετά 
σηκώστε την λαβή του πριονιού προς τα πάνω.  
Να ασφαλίζετε πάντα το κομμάτι ξύλου με κάποια μέγγενη πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
κοπή.  
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Όταν θέλετε να κόψετε μεγάλα κομμάτια ξύλου να σιγουρευτείτε για την ασφάλεια σας. Όταν 
τελειώσετε την κοπή να ανεβάζετε την κεφαλή σιγά, εάν την αφήσετε να ανέβει μόνη της μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.  

Λειτουργία ως δισκοπρίονο τραπέζης 
Για να χρησιμοποιήσετε το πριόνι ως δισκοπρίονο τραπέζης βγάλτε το πρώτα από την πρίζα. 
Τοποθετήστε το κάτω προφυλακτήρα κάτω από το δίσκο. Κατεβάστε την κεφαλή κοπής πάνω από το 
προφυλακτήρα. Κλειδώστε την κεφαλή στην θέση αυτή. Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει κάτω από 
το τραπέζι και χαμηλώστε το τραπέζι. Για να φαίνεται ο δίσκος. Σφίξτε πάλι την βίδα έτσι ώστε να 
παραμείνει στην θέση αυτή το τραπέζι.  
Το δισκοπρίονο τραπέζης μπορεί να κάνει μόνο κάθετες κοπές 90 μοιρών.  
Για να εκκινήσετε το πριόνι πιέστε το πράσινο κουμπί πού υπάρχει στο μπροστινό μέρος της λαβής. 
Για να το σταματήσετε πιέστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Υπάρχει ένα 
σύστημα ασφάλειας το οποίο σταματάει το πριόνι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή εάν κοπεί το 
ρεύμα δεν επιτρέπει την κατά λάθος εκκίνησή του πάλι όταν επανέλθει το ρεύμα.  
Να περιμένετε πάντα να φτάνει ο δίσκος στην μέγιστη ταχύτητά του πριν να το φέρετε σε επαφή με 
το ξύλο.  
Σιγουρευτείτε ότι όλα τα προστατευτικά είναι στην θέση τους πριν να πραγματοποιήσετε μια κοπή. 
Ελέγξτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά το ξύλο που θέλετε να κόψετε και κινήστε το αργά και σταθερά 
προς το δίσκο.  
Φαλτσογωνίες 
Η κεφαλή μπορεί να γυρίσει μέχρι 45ο προς τα δεξιά και αριστερά. Οι μικρότερες γωνίες μπορούν να 
ρυθμιστούν από το μοιρογνωμόνιο που υπάρχει πάω στην βάση του εργαλείου. Οι θέσεις των 45ο 
,22ο και 30ο είναι αυτόματες για οποιαδήποτε άλλη θέση είτε δεξιά είτε αριστερά ξεβιδώστε τις βίδες 
που υπάρχουν στον οδηγό και γυρίστε τον στην επιθυμητή θέση. Μετά βιδώστε πάλι τις βίδες.  

Αλλάζοντας τον δίσκο 
Προσοχή! Αυτή η εργασία θα πρέπει να γίνει αφού αφαιρέσετε την πρίζα από το ρεύμα και αφού ο 
δίσκος έχει σταματήσει τελείως να περιστρέφεται. 
Όταν οι κεφαλή βρίσκεται στην επάνω θέση αφαιρέστε το κάλυμμα του οδηγού του δίσκου με τις 
βίδες άλλεν. Στην συνέχεια ξεβιδώστε τις βίδες που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και βγάλτε το 
τραπέζι. Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο σηκώνοντας το 
από το πλάι και βγάζοντας το από τον άξονα μέσα από το τραπέζι.  
Καθαρίστε τις φλάντζες και το γύρω χώρο πριν να επανατοποθετήσετε το καινούριο δίσκο.  
Όταν είναι να τοποθετήσετε το καινούριο δίσκο σιγουρευτείτε ότι το βελάκι που υπάρχει πάνω στο 
δίσκο δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό που υπάρχει πάνω στο προφυλακτήρα και 
τοποθετήστε τον κάνοντας αντίστροφα την διαδικασία αφαίρεσης. Όταν τοποθετήσετε το δίσκο 
ελέγξτε ότι τον έχετε βάλει σωστά και ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες. Ελέγξτε επίσης την 
σταθερότητα του δίσκου ανεβοκατεβάζοντας την κεφαλή ενώ δουλεύει το μηχάνημα αλλά χωρίς να 
κόψετε κάποιο ξύλο.  
Διατήρηση και γρασάρισμα 
Τα κάρβουνα του μοτέρ θα πρέπει να τα αλλάξει μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Εάν είναι 
χαλασμένο το καλώδιο του εργαλείου θα πρέπει να αλλαχτεί από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
Να κρατάτε το εργαλείο σας καθαρό. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά για να καθαρίσετε 
το εργαλείο. Χρησιμοποιείστε ένα βρεγμένο πανί. Το εργαλείο δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με 
νερό. 
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