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Διπλή μόνωση 

 
Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα. Παραδώστε την στο αρμόδιο κέντρο συλλογής του δήμου σας  

 - Συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

 

 

 
- ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 

Η ακτινοβολία της ακτίνας του συστήματος λέιζερ το οποίο φέρει το εργαλείο είναι κλάσης 
2. 

Ο τύπος λέιζερ αυτός υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι επικίνδυνα για την όραση, παρόλα 
αυτά μην κοιτάτε την δέσμη του λέιζερ μπορεί να οδηγήσει σε  τύφλωση. 

Προσοχή! Μην κοιτάτε απευθείας την δέσμη.  
Μην κοιτάτε εσκεμμένα την δέσμη του λέιζερ, μπορεί να προκληθούν βλάβες στο νευρικό 
σας σύστημα.  

Το λέιζερ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να επισκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Ποτέ μην κατευθύνετε την δέσμη του λέιζερ προς την κατεύθυνση κάποιου 
παρευρισκόμενου. Η δέσμη θα πρέπει να στοχεύει το υλικό κατεργασίας και μόνο. 

Μην αντικαταστήσετε το σύστημα του λέιζερ με άλλο διαφορετικού τύπου. Οι επισκευή θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

 

 

Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την κοπή ξύλου και πλαστικού με συμβατών διαστάσεων με 
το εργαλείο. Δεν είναι κατασκευασμένο για κοπή καυσόξυλων. Χρησιμοποιήστε κατάλληλους δίσκους κοπής  οι 
οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προτείνει ο κατασκευαστής. Η ωμική αντίσταση 
του συστήματος για την λειτουργία του εργαλείου θα πρέπει να είναι 0,420 Ω ή λιγότερο.  
 
Οδηγίες Ασφαλείας 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας  
 Για την ορθή χρήση αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου διαβάστε προσεκτικά τους κανονισμούς ασφαλείας, τις οδηγίες 
συναρμολόγησης και λειτουργίας οι οποίες αναγράφονται μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Ο χειριστής 
όπως και οποιοσδήποτε άλλο άτομο το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει το εργαλείο θα πρέπει πρώτα να έχουν 
διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και να έχουν λάβει γνώση 
των πιθανών κινδύνων. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς όταν βρίσκονται στον χώρο εργασία. Οι 
κανονισμοί ασφαλείας και εργασίας θα πρέπει να επιβάλλονται σε όλους όσους βρίσκονται στο χώρο εργασίας.  
Προσοχή! Θα πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης 
απέναντι στους κινδύνους ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, και τραυματισμού. Διαβάστε και δώστε προσοχή στις 
συμβουλές που αναγράφονται στο κεφάλαιο με τις επιπρόσθετες σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 
Ακόμη και όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο και ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του 
εγχειριδίου δεν δύναται να εξαλειφθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης απρόβλεπτων κινδύνων. Οι παρακάτω κίνδυνοι 
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μπορεί να παρουσιαστούν οι οποίοι είναι άμεσα σχετιζόμενοι με την κατασκευή και τον σχεδιασμό του ηλεκτρικού 
εργαλείου: 
- Επαφή με τον δίσκο κοπής του εργαλείου. 
- Λάκτισμα (Κλότσημα) των υλικών κατεργασίας. 
- Ράγισμα δίσκου κοπής. 
- Εκτόξευση θραυσμάτων του δίσκου. 
- Βλάβη του ακουστικού συστήματος, σε περίπτωση που ο χειριστής δεν χρησιμοποιεί ακουστικά προστασίας. 
- Επιβλαβείς επιπτώσεις της εισπνοής σκόνης όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους. 
Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα αναρρόφησης σκόνης όταν αυτό είναι δυνατόν. 
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρικού εργαλείου από την πρίζα της παροχής του ηλεκτρικού 
ρεύματος προτού προβείτε σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης 
του δίσκου κοπής. Για να εξασφαλιστεί ασφαλής λειτουργία θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές: 
- Επιλέξτε τον κατάλληλο δίσκο κοπής για το υλικό το οποίο πρόκειται να κόψετε. 
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αυτό για κοπή υλικών άλλων από των υλικών που προτείνονται από 
τον κατασκευαστή. Το φαλτσοπρίονο μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας την βασική λαβή, αφού 
όμως έχει πρώτα αποσυνδεθεί από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν τεθεί σε λειτουργία οι μηχανισμοί 
ασφαλείας των διάφορων τμημάτων του εργαλείου. 
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου εάν το εργαλείο δεν βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και αν 
δεν έχουν τοποθετηθεί πρώτα οι προφυλακτήρες στην θέση του. 
- Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει ασφαλίσει σωστά κατά την υπό κλίση κοπή. 
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας στον οποίο βρίσκεται και λειτουργεί το εργαλείο ισόπεδο, καθαρό και 
τακτοποιημένο. 
- Φροντίστε ότι ο χώρος εργασίας έχει επαρκή φωτισμό.  
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως την χρήση, τις  ρυθμίσεις και την λειτουργία του εργαλείου και ότι 
διαθέτετε την απαιτούμενη εμπειρία. 
- Χρησιμοποιήστε μόνο σωστά ακονισμένους δίσκους και μη ξεπερνάτε το όριο των ανώτατων στροφών 
περιστροφής το οποίο αναγράφεται στην μία από τις πλευρές του. 
- Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε τεμαχισμένα τμήματα του υλικού προτού ακινητοποιηθεί ο δίσκος και ο 
προφυλακτήρας έχει ασφαλίσει. 
- Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης για να σταθεροποιήσετε το φαλτσοπρίονο στον πάγκο εργασίας όποτε 
αυτό είναι εφικτό. 
- Κατά την κοπή τεμαχίων με μεγάλο μήκος, οι άκρες μπορεί να εξέχουν της επιφάνειας του τραπεζιού. Θα 
πρέπει να στηρίξετε τις άκρες και να φροντίσετε να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια κοπής. Τα στηρίγματα 
θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να αποτραπεί η πτώση του τεμαχίου κατεργασίας στο έδαφος. Σε περίπτωση 
που το τεμάχιο που πρόκειται να κοπεί έχει πολύ μεγάλο μήκος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στήριξης σε 
διάφορα τμήματα του. 
 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού 
από ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλα. 
Διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες ασφαλείας πριν προχωρήσετε στην χρήση του συγκεκριμένου 
εργαλείου. 
Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές και ευκολά προσβάσιμο χώρο. 
 
1. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 
υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το 
εργαλείο σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  
2. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες 
συσκευές που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
3. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα 
σε ασφαλές, χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 
4. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε τα εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή 
του ρεύματος. Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  
5. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια 
ασφαλή χρήση τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για 
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περιπτώσεις φθοράς. Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος 
σε ένα εξουσιοδοτημένο service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν 
χρησιμοποιήσετε επέκταση (μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι 
απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  
6. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο 
στο ρεύμα.  
7. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ 
είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας 
άσκοπα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή 
ρεύματος.  
8. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους 
και χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας 
παρέχει αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  
9. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 
υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το 
εργαλείο σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  
10. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες 
συσκευές που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
11. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα 
σε ασφαλές, χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 
12. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε τα εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή 
του ρεύματος. Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  
13. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια 
ασφαλή χρήση τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για 
περιπτώσεις φθοράς.  
Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα 
εξουσιοδοτημένο service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν 
χρησιμοποιήσετε επέκταση (μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι 
απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  
14. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο 
στο ρεύμα.  
15. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ 
είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας 
άσκοπα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή 
ρεύματος.  
16. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους 
και χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας 
παρέχει αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  
 
Προσωπική ασφάλεια κατά την χρήση του εργαλείου. 
1. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την χρήση του εργαλείου. Μην 
χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, 
φαρμακευτικής αγωγής και άλλων ουσιών. Μια στιγμή μπορεί να φέρει την καταστροφή και να έχει σαν 
αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό σας.  
2. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα προσωπικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασίας.  Η χρήση μάσκας προστασίας, αντιολισθητικών παπουτσιών, κράνους 
ασφαλείας και προστατευτικών ακοής θα μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα ατυχήματος.  
3. Αποτρέψτε την πιθανότητα κατάλαλος έναρξης λειτουργίας.  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην 
θέση off πριν συνδέσετε το εργαλείο σας στην παροχή του ρεύματος. Μην έχετε το δάκτυλο σας στον διακόπτη 
λειτουργίας άσκοπα.  
4. Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε κάποια μακρινή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή 
ισορροπία και ότι είστε πάντα με τα δυο ποδιά στο πάτωμα.  
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5. Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα 
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.  
6. Αν το εργαλείο σας είναι εφοδιασμένο με απορροφητή σκόνης ή κάποιο σύστημα αναρρόφησης, 
βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά.   
7. Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα προσωπικής προστασίας που είναι εγκεκριμένα για την εργασία που θέλετε 
να πραγματοποιήσετε. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να είναι κλάσης ANSI και η μάσκα κλάσης ΝΙΟSH.   
 
 
 
 
 
Ασφάλεια και προστασία του εργαλείου σας.  

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. 

2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν δεν δουλεύει ο διακόπτης on-off. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν 
μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του από τον διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί. 
3. Αφαιρέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή πάνω 
σε αυτό, αλλάξετε κάποιο προσθετό ή χρειαστεί να το αποθηκεύσετε. Τέτοια μετρά προστασίας μειώνουν τον 
κίνδυνο της καταλάθος εκκίνησης του εργαλείου σας. 
4. Κρατήστε τα εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άλλους που δεν γνωρίζουν την χρήση 
τους και την λειτουργία τους να τα χρησιμοποιήσουν.  Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα σε χεριά ατόμων 
που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν.  
5. Συντήρηση εργαλείων. Ελέγξτε την εφαρμογή των διάφορων εξαρτημάτων και την ευθυγράμμιση των 
διάφορων κινουμένων μερών. Ελέγξτε για φθορά όλα τα κινούμενα μέρη καθώς επίσης και την δομική 
επάρκεια του εργαλείου σας. Αν παρατηρήσετε αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε τομέα επισκεφθείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο service πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο κακής συντήρησης.  
6. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά και πάντα σωστά συντηρημένα. Ένα σωστά συντηρημένο εργαλείο 
είναι πιο εύκολο στην χρήση του και πιο ασφαλές. 
7. Χρησιμοποιήστε τα διαφορά αξεσουάρ και το ίδιο το εργαλείο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε 
λαμβάνοντας υπόψιν σας τις συνθήκες, την δυσκολία της δουλείας που θέλετε να ολοκληρώσετε και τις οδηγίες 
χρήσης.  Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σας για εργασίες που δεν σχεδιάστηκε για αυτές μπορεί να οδηγήσει σε 
ανεπιθύμητες καταστάσεις, δυνητικά επικίνδυνες.  
 
 
SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  
 
Συμβουλές ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο 
       Προσοχή! Πριν συνδέσετε το εργαλείο με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να βεβαιωθείτε 
ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής συμφωνούν με τις απαιτήσεις του ηλεκτρικού 
εργαλείου οι οποίες αναγράφονται στο εργαλείο. Σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει 
μεγαλύτερη τάση από αυτήν που απαιτεί το εργαλείο για την λειτουργία του μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 
εργαλείο αλλά και σοβαρός τραυματισμός του χειριστή. Αν δεν είστε σίγουροι για τα χαρακτηριστικά της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος προτιμήστε να μην συνδέσετε το εργαλείο. Η σύνδεση του εργαλείου με παροχή ρεύματος η 
οποία έχει μικρότερη από την επιθυμητή τάση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του ηλεκτροκινητήρα του εργαλείου. 
Το ηλεκτρικό εργαλείο αυτό διαθέτει διπλή μονωτική επίστρωση η οποία μειώνει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας 
λόγω αστοχίας υλικού της μόνωσης του εργαλείου. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρικού 
εργαλείου από την πρίζα της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος προτού προβείτε σε εργασίες επισκευής και 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης του δίσκου κοπής. 
Για την προσωπική σας ασφάλεια κατά την εργασία κοπής χρησιμοποιήστε γυαλιά, γάντια και μάσκα προστασίας, 
ακουστικά προστασίας και τον κατάλληλο ρουχισμό. 
- Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός επαρκεί για την συγκεκριμένη εργασία.  
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ένα δεν έχετε πρώτα τοποθετήσει τους προφυλακτήρες. 
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για κοπή μετάλλου ή δομικών υλικών. 
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου από άτομα κάτω των 18 ετών. 
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- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως την χρήση, τις  ρυθμίσεις και την λειτουργία του εργαλείου και 
ότι διαθέτετε την απαιτούμενη εμπειρία. 
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την κοπή καυσόξυλων.       
- Απομακρύνετε αντικείμενα τα οποία μπορεί να σας κάνουν να σκοντάψετε. 
- Επιδιορθώστε τις βλάβες την στιγμή που θα παρουσιαστούν. 
- Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης για να σταθεροποιήσετε το φαλτσοπρίονο στον πάγκο εργασίας όποτε 
αυτό είναι εφικτό. 
- Κατά την λειτουργία του εργαλείου προτιμήστε να διαλέξετε μια από τις πλευρές για να εκτελέσετε την 
εργασία. 
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ έναν φθαρμένο ή ραγισμένο δίσκο κοπής. 
- Όταν τεμαχίζετε κυκλικής διατομής ξύλα χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης έτσι ώστε να αποτρέψετε την 
ανεπιθύμητη περιστροφή τους.  
- Μη χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να συλλέξετε την σκόνη που βρίσκεται κοντά και γύρω από τον δίσκο. 
- Για την αντικατάσταση του δίσκου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος που θα επιλέξετε έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής. 
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους τύπου HSS. 
- Αν το τραπέζι κοπής έχει φθαρεί ή έχει βλάβη παραδώστε το εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα 
Service προκειμένου να αντικατασταθεί. 
- Τα αντικείμενα όπως είναι πχ. τα πανιά, τα σκοινιά και γενικότερα τα υλικά τα οποία μπορεί να πιαστούν 
στον δίσκο κοπής κατά την λειτουργία του, θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας. 
- Αποφύγετε να τεμαχίζετε ξύλα τα οποία περιέχουν καρφιά ή βίδες. Αφαιρέστε τα μεταλλικά υλικά από το 
ξύλο προτού επιχειρήσετε να το τεμαχίσετε. 
- Χρησιμοποιείστε μέσα συγκράτησης για να στηρίξετε σωστά τα υλικά κατεργασίας και το εργαλείο. 
- Αποφύγετε να απομακρύνετε τα τμήματα του υλικού που έχουν κοπεί ενώ το εργαλείο το εργαλείο 
βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία. 
- Μην προσπαθήσετε να ξεμπλοκάρετε ένα κομμάτι που έχει κολλήσει χωρίς πρώτα να έχετε 
απενεργοποιήσει το εργαλείο. 
Μη προσπαθείτε να επιβραδύνετε ή να σταματήσετε τον δίσκο κοπής χρησιμοποιώντας κομμάτια ξύλου. Επιτρέψτε 
στον δίσκο να σταματήσει από μόνος του. 
Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια αιτία απόσπασης της προσοχής σας κατά την διάρκεια της εργασίας κοπής 
απενεργοποιήστε πρώτα το εργαλείο. 
Πραγματοποιήστε τακτικό έλεγχο όλων των εξαρτημάτων που τοποθετούνται με σύσφιξη (βίδες, παξιμάδια κα.) και 
βεβαιωθείτε ότι είναι σφιγμένα σωστά. 
Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε χώρο ο οποίος βρίσκεται πάνω από το εργαλείο χωρίς να είστε βέβαιοι ότι δεν 
υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν πάνω στο εργαλείο. 
Κρατήστε το εργαλείο από τα σημεία τα οποία φέρουν μόνωση. Σε περίπτωση που ο δίσκος κατά λάθος εισχωρήσει 
σε κάποιο ενεργό καλώδιο, τα μεταλλικά αγώγιμα τμήματα του εργαλείου θα μετατραπούν και αυτά σε ενεργά. 
Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά. 
Συμβουλευτείτε την ένδειξη της φοράς περιστροφής του δίσκου. 
Μην ασφαλίζετε το κινούμενο μέρος του προφυλακτήρα σε ανοικτή θέση, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και 
ότι κινείται ελεύθερα όπως επίσης και ότι επαναφέρεται στην θέση στην οποία καλύπτει το δίσκο κοπής. 
Συνδέστε το εργαλείο με ένα σύστημα αναρρόφησης σκόνης και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Όντας 
χειριστής του εργαλείου βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και ότι έχετε κατανοήσει όλους τους παράγοντες που αφορούν 
στην έκθεση σε σκόνη, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του υλικού κατεργασίας, της σημαντικότητας της 
αναρρόφησης της σκόνης και την σωστή ρύθμιση/τοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος αναρρόφησης 
σκόνης. Προτείνουμε να φοράτε μάσκα προστασίας όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό. 
Προτείνουμε να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τον δίσκο και αντικείμενα με τραχιά επιφάνεια. 
Οι δίσκοι κοπής θα πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε θήκη όποτε αυτό είναι δυνατόν. 
Ο δίσκος κοπής που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχει τις προδιαγραφές για την κοπή του υλικού που πρόκειται να 
τεμαχίσετε. 
Χρησιμοποιήστε μόνο σωστά ακονισμένους δίσκους και μη ξεπερνάτε το όριο των ανώτατων στροφών 
περιστροφής το οποίο αναγράφεται στην μία από τις πλευρές του. 
Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν  δημιουργείτε αυλακώσεις και εσοχές στις επιφάνειες. 
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Το φαλτσοπρίονο μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας την βασική λαβή, αφού όμως έχει πρώτα 
αποσυνδεθεί από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν τεθεί σε λειτουργία οι μηχανισμοί ασφαλείας 
των διάφορων τμημάτων του εργαλείου. 
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει ασφαλίσει σωστά κατά την υπό κλίση κοπή.           
Διατηρήστε τον χώρο εργασίας στον οποίο βρίσκεται και λειτουργεί το εργαλείο ισόπεδο, καθαρό και 
τακτοποιημένο. 
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας  να έχει επαρκή φωτισμό.  
Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε τεμαχισμένα τμήματα του υλικού προτού ακινητοποιηθεί ο δίσκος και ο 
προφυλακτήρας έχει ασφαλίσει. 
Κατά την κοπή τεμαχίων με μεγάλο μήκος, οι άκρες μπορεί να εξέχουν της επιφάνειας του τραπεζιού. Θα πρέπει να 
στηρίξετε τις άκρες και να φροντίσετε να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια κοπής. Τα στηρίγματα θα 
πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να αποτραπεί η πτώση του τεμαχίου κατεργασίας στο έδαφος. Σε περίπτωση 
που το τεμάχιο που πρόκειται να κοπεί έχει πολύ μεγάλο μήκος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στήριξης σε 
διάφορα τμήματα του. 
    
 
 
 
Σύμβολα 
Η ενδεικτική πινακίδα που βρισκεται πάνω στο εργαλείο μπορεί να φέρει κάποια σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά 
αναφέρονται σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην λειτουργία του εργαλείου ή σε κανονισμούς 
ασφαλείας.  

 
Φορέστε ακουστικά και γυαλιά προστασίας. 
     
 
 
Διπλή μόνωση. 
   

  
 
 Συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 
 
 
 
Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε την στο αρμόδιο κέντρο συλλογής του δήμου σας. 
 

 
 
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 
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Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων Εργαλείου 

 

 

 

 

 

 

1. Βάση 

2.Κάλυμμα Κέντρου του άξονα 

3.Χειρολαβή με διακόπτη λειτουργίας 

4.Προφυλακτήρας 

5.Οδηγός κοπής 

6.Ρυθμιζόμενο Τραπέζι κοπής 
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Κατά την διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου θα πρέπει να φοράτε ακουστικά προστασίας. 

 

 

 

Υλικά αρχικής συσκευασίας 
Προσοχή! Για να μειώσετε τον κίνδυνο απρόσμενης εκκίνησης του εργαλείου, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο 
την σωματική σας ακεραιότητα, συναρμολογήστε πλήρως το εργαλείο προτού το συνδέσετε στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Το εργαλείο δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο κατά την διάρκεια των εργασιών 
επισκευής, συντήρησης, αντικατάστασης δίσκου κοπής, όπως και επίσης όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Προσοχή! Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα ή γενικότερα τμήματα του εργαλείου που θα έπρεπε να 
βρίσκονται στην αρχική συσκευασία, δεν θα πρέπει να το θέσετε σε λειτουργία. Περιμένετε μέχρι να 
τοποθετήσετε τα εξαρτήματα αυτά και έπειτα χρησιμοποιήστε το εργαλείο.  
Φυλάξτε τα αρχικά υλικά συσκευασίας μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει όλα τα εξαρτήματα του 
και λειτουργεί σωστά. 
 
Πριν ξεκινήσετε την εργασία 
Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα σταθερό τραπέζι ή πάγκο εργασίας.  
Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης για να το σταθεροποιήσετε στο τραπέζι.  
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί με το σωστό τρόπο όλα τα εξαρτήματα προστασίας. 
Ο δίσκος κοπής θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα. 
Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζονται κατά την κίνησή τους. 
Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του εργαλείου με τα 
χαρακτηριστικά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Συναρμολόγηση και αρχικές ρυθμίσεις 
Το φαλτσοπρίονο σας παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Αν επιθυμείτε μπορείτε να τοποθετήσετε τα 
παρακάτω εξαρτήματα: 

1. Ο σάκος συλλογής σκόνης μπορεί να τοποθετηθεί πολύ εύκολα εφαρμόζοντας το άνοιγμα του τον 
στο στόμιο εξαγωγής σκόνης του εργαλείου/. 

2. Το σύστημα συγκράτησης του υλικού κατεργασίας μπορεί να τοποθετηθεί πολύ εύκολα σε όποια 
από τις δυο πλευρές του οδηγού κοπής επιθυμείτε, στις δύο τρύπες τοποθέτησης του. 

3. Τα άγκιστρα στήριξης του υλικού κατεργασίας μπορούν να τοποθετηθούν επίσης σε όποια από τις 
δυο πλευρές του τραπεζιού επιθυμείτε στις αντίστοιχες τρύπες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές βίδες 
(βιδώνονται χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου). 

4. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
5. Ελέγξτε πριν από την χρήση όλα τα καλώδια που χρησιμοποιείτε κατά την λειτουργία του εργαλείο 

για βλάβη. Ποτέ μη συνδέσετε ένα φθαρμένο ή σε κακή κατάσταση καλώδιο. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση λειτουργίας / Συχνότητα  
 

230-240V/50HZ 

Ισχύς  
 

2000w 

Εξωτερική διάμετρος δίσκου  
 

250mm 

Ταχύτητα εν κενω 
 

4800 στρ/λ 

Κοπή στις 00  900  340x85mm 
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Βίδα - Στοπ 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση και αντικατάσταση του δίσκου κοπής 

• Απενεργοποιήστε το εργαλείο θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας στο OFF και αποσυνδέστε το από 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και 
αντικατάστασης εξαρτημάτων. 

• Κατά την μεταφορά, ασφαλίστε την χειρολαβή στην χαμηλή θέση με την βοήθεια της βίδας- στοπ. 
Χαμηλώστε την χειρολαβή έτσι ώστε να μπορεί να λυθεί η βίδα και τραβήξτε την. 

• Σηκώστε προς τα πάνω τον προφυλακτήρα και το κάλυμμα. 
• Ασφαλίστε τον άξονα κρατώντας το κουμπί ασφάλισης του άξονα και το ειδικό κλειδί. Ξεσφίξτε την 

εξαγωνική βίδα άλεν χρησιμοποιώντας ένα κλειδί άλεν και έπειτα αφαιρέστε την βίδα και την 
ροδέλα συγκράτησης. 

• Τοποθετήστε την ροδέλα συγκράτησης και την εξαγωνική βίδα άλεν. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για 
να ασφαλίσετε τον άξονα και σφίξτε αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί άλεν κρατώντας 
το κλειδί έτσι ώστε να εφαρμόζει στον δίσκο κοπής. 
 

 
Σημείωση: χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κλειδί για την 
αντικατάσταση του δίσκου κοπής. Για την αφαίρεση του δίσκου 
κοπής, σηκώστε τον προφυλακτήρα. Ξεσφίξτε την βίδα 
χρησιμοποιώντας το κλειδί και αφαιρέστε την βίδα και την 
ροδέλα συγκράτησης. Έπειτα αφαιρέστε τον δίσκο κοπής. 
 
 

 

         Κλειδί Αλεν                    Κουμπί ασφάλισης άξονα 

 
                      

 

 

 

 

 

Εσωτερική ροδέλα 
τοποθέτησης 

Περιστροφικός άξονας 

Εξωτερική ροδέλα 
συγκράτησης 

Δίσκος κοπής 

Εξαγωνική Βίδα άλεν 
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                                            Μοχλός ασφάλισης προφυλακτήρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφυλακτήρας 

• Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ασφάλισης του προφυλακτήρα και κατεβάστε την χειρολαβή, ο 
προφυλακτήρας θα ανέβει στην βασική του θέση. 

• Μη προκαλέσετε βλάβη στον προφυλακτήρα και μην τον αφαιρέσετε για την δική σας ασφάλεια. 
• Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ έναν προφυλακτήρα ο οποίος έχει υποστεί φθορά και είναι 

ελαττωματικός.  
• Καθαρίστε τον διάφανο προφυλακτήρα με ένα νωπό πανί σε περίπτωση που έχουν συσσωρευτεί 

στο εσωτερικό του υπολείμματα τα οποία σας εμποδίζουν να έχετε οπτική επαφή με τον δίσκο, 
αφού όμως πρώτα έχετε αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικό διάλυμα για τον καθαρισμό. 
 
 
Σάκος συλλογής σκόνης 

• Τοποθετήστε το άνοιγμα του σάκου συλλογής σκόνης στο στόμιο εξαγωγής σκόνης που βρίσκεται 
πάνω στον προφυλακτήρα. 

• Αδειάστε το σάκο όταν έχει γεμίσει με σκόνη στο μισό της χωρητικότητας του και καθαρίστε τον. 
Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα. 
 
Διακόπτης Λειτουργίας (ON/OFF) 
Ο διακόπτης λειτουργίας (σκανδάλη) ενεργοποιεί το εργαλείο όταν τον πιέζετε και το 
απενεργοποιεί όταν τον απελευθερώνετε. 
Σημείωση: Ελέγξτε τον διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση προτού 
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία. 
 
Ρύθμιση κλίσης τραπεζιού κοπής 
Ξεσφίξτε το εξάρτημα ασφάλισης του τραπεζιού κοπής, ρυθμίστε το τραπέζι σύμφωνα με τις 
ανάγκες της εργασίας και την διαγράμμιση και ξανασφίξτε. 
Σημείωση: Κατά την περιστροφή του τραπεζιού κοπής, σηκώστε την λαβή. 
 
 
 
Ρύθμιση κοπής με κλίση 

• Η κεφαλή με τον δίσκο κοπής μπορεί να πάρει κλίση 450 προς τα αριστερά. 
• Για την ρύθμιση κοπής με κλίση, ξεσφίξτε την ασφάλεια-μοχλό που βρίσκεται στο πίσω μέρος και 

ρυθμίστε τον δίσκο ανάλογα με την κλίση που επιθυμείτε, σύμφωνα με την διαγράμμιση. 
• Έπειτα ξανασφίξτε τον μοχλό. 
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Βελόνα και διαγράμμιση 

Σημείωση:  Κατά την ρύθμιση της κλίσης του δίσκου κοπής, σηκώστε την χειρολαβή προς τα πάνω. 

Τοποθέτηση του υλικού κατεργασίας 

Προσοχή! Τοποθετήστε το υλικό κατεργασίας σωστά χρησιμοποιώντας τα μέσα συγκράτησης του εργαλείου 
για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. Περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος κοπής προτού 
μετακινήσετε το κομμάτι του υλικού κατεργασίας. Ρυθμίστε τον μηχανισμό συγκράτησης του υλικού 
κατεργασίας αναλόγως με το πάχος και το σχήμα του υλικού που πρόκειται να κόψετε και χρησιμοποιήστε 
τους μοχλούς του συστήματος έτσι ώστε να σταθεροποιήσετε το υλικό κατεργασίας πάνω στο τραπέζι 
κοπής. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που πρόκειται να κόψετε μεγάλου μήκους τεμάχια χρησιμοποιήστε μέσα στήριξης 
όπως πχ. Τα καβαλέτα και οι πάγκοι εργασίας και ρυθμίστε τα ώστε να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το 
τραπέζι κοπής. 

Βασική λειτουργία 

Προσοχή! 

• Τοποθετήστε την κεφαλή με τον δίσκο κοπής στην θέση λειτουργίας, μην θέσετε το εργαλείο σε 
λειτουργία ενώ η κεφαλή βρίσκεται στην ασφαλισμένη (χαμηλή) θέση. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά προτού θεσετε το εργαλείο σε 
λειτουργία. 

• Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην κεφαλή με τον δίσκο κατά την κοπή, ασκήστε μέτρια πίεση. 
• Για καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη ασφάλεια κατεβάστε την κεφαλή αργάκαι σταθερά. 

 
Απλή λειτουργία (για μικρά τεμάχια υλικού κατεργασίας) 
Με την ακόλουθη μέθοδο μπορείτε να τεμαχίσετε υλικά τα οποία έχουν 60mm ύψος και  120mm 
πλάτος. 

• Χρησιμοποιήστε το σύστημα συγκράτησης για να σταθεροποιήσετε το υλικό που πρόκειται να 
κόψετε. 

• Ενεργοποιήστε το εργαλείο πιέζοντας την σκανδάλη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι 
να αναπτύξει ο δίσκος τον μέγιστο αριθμό στροφών του. Έπειτα κατεβάστε την κεφαλή 
αργά και σταθερά έτσι ώστε να κόψετε το υλικό. 

• Όταν τελειώσετε την εργασία κοπής απενεργοποιήστε το εργαλείο. 
• Μην σηκώσετε την κεφαλή ενώ ακόμα περιστρέφεται. 

Κοπή με κλίση της κεφαλής (φάλτσο) 

• Η κεφαλή μπορεί να στραφεί προς τα αριστερά και να πάρει κλίση 00 -  450 έτσι ώστε να 
εκτελεστεί κοπή με φάλτσο. Όταν η κεφαλή βρίσκεται στις 45 μοίρες μπορεί να κόψει υλικό με 
διαστάσεις 28mm x 120mm. 

• Ξεσφίξτε τον μοχλό και ρυθμίστε την κεφαλή, με την επιθυμητή κλίση. Χρησιμοποιήστε το σύστημα 
συγκράτησης για να σταθεροποιήσετε το υλικό που πρόκειται να κόψετε. 
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• Ενεργοποιήστε το εργαλείο πιέζοντας την σκανδάλη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να αναπτύξει 
ο δίσκος τον μέγιστο αριθμό στροφών του. Έπειτα κατεβάστε την κεφαλή αργά και σταθερά έτσι 
ώστε να κόψετε το υλικό. 

• Όταν τελειώσετε την εργασία κοπής απενεργοποιήστε το εργαλείο. 
• Μην σηκώσετε την κεφαλή ενώ ακόμα περιστρέφεται. 

 
Μεταφορά του εργαλείου 

• Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
• Ρυθμίστε την κεφαλή και το τραπέζι κοπής έτσι ώστε οι βελόνες της διαγράμμισης να δείχνουν τις 

00. 
• Κατεβάστε την βασική χειρολαβή και ασφαλίστε την με την ασφάλεια. 
• Για την σωστή μεταφορά κρατήστε το εργαλείο σταθερά σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντήρηση  
Κρατήστε καθαρές τις οπές αερισμού – ψύξης. 
Πραγματοποιήστε τακτικό έλεγχο των οπών αερισμού- ψύξης και της σκανδάλης για να δείτε αν έχει εισέλθει 
κάποιο αντικείμενο στο εσωτερικό μέρος του εργαλείου και την κατάσταση της συσσώρευσης σκόνης. 
Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε την σκόνη. Φορέστε γυαλιά προστασίας κατά τον 
καθαρισμό. 
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη ανά τακτά διαστήματα . 
Καθαρίστε τον κορμό του εργαλείου χρησιμοποιώντας ένα νοτισμένο μαλακό πανί. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε επίσης ένα ήπιο καθαριστικό το οποίο να μην περιέχει διαβρωτικές ουσίες όπως είναι το 
αλκοόλ, η βενζίνη κα. 
Μη χρησιμοποιήσετε καυστικά προϊόντα για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου.  
 
Αντικατάσταση ψηκτρών (Καρβουνάκια) 
Προσοχή! Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος προτού ξεκινήσετε εργασία αντικατάστασης των ψηκτρών. 
 

• Ελέγξτε τις ψήκτρες για ενδείξεις υπερβολικού βαθμού φθοράς και αντικαταστήστε εφόσον 
χρειάζεται. Στην περίπτωση που χρειάζονται αντικατάσταση θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι 
δυο. Βεβαιωθείτε ότι οι ψήκτρες είναι καθαρές , σε καλή κατάσταση και μπορούν να κινούνται 
ελεύθερα. 
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• Αφαιρέστε το κάλυμμα των ψηκτρών με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες 
και επανατοποθετήστε το κάλυμμα. 
 
 
 
 
Service  
Χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά για την επισκευή του 
εργαλείου τα οποία προτείνονται από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση βλάβης παραδώστε το 
εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

 
Προστασία περιβάλλοντος 
Μέρος του εργαλείου είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Μην απορρίπτετε το εργαλείο μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το εργαλείο στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας. 
 
 
 
 

  

Γραμμή Ένδειξης Βαθμού φθοράς 
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CYMBOL EXPLANATION 

 

 

- Class II tool symbol, This symbol indicates that this is a class II appliance and does not require 
an earth connection. 

 
- Waste electrical products should not disposed of with household waste. Please recycle where 
facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. 

 

 
- In accordance with essential applicable safety standards of European directives 

 

 
- Warning 

 

-WARNING! The laser guide fitted to this product is a class 2 laser. There are no user serviceable 
parts in the laser guide. DO NOT allow children or untrained personnel to use this product or the 
laser guide. It is not a toy! 

DO NOT stare into beam, DO NOT aim the laser beam at people.  

KEEP the laser beam path below eye level where practical. 

WARNING! No exchange with different type of laser is permitted. Repairs shall only be carried 
out by the laser manufacturer or an authorised agent. 

 

INTENDED USE 

 

This tool is designed for cutting wood and plastic that will fit in machine. 

It is not suitable for cutting timber for fuel. Only use saw blades that are suitable for machine and do not use 
cutting discs. 

The manufacture assumes no liability whatsoever for improper use or if the machine has been tampered 
with. 

Give equal attention to safety instructions, assembly and operating instructions as well as prevailing accident 
preventions regulations. 

The equipment is intended for use only in a power supply which permissible modulus of system 
impedance is 0.420 Ω or less 

SAFETY INSTRUCTIONS  
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WARNING! When using electric tools, basic safety precautions, including the following, should always be 
followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before 
operating this product and save these instructions.  

For safe operations:  

1. Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite injuries.  
2. Consider work area environment. Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or 

wet locations. Keep work area well lit. Do not use power tools where there is risk to cause fire or explosion.  
3. Guard against electric shock.  
4. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators).  
5. Keep children away. Do not let visitors touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away 

from work area.  
6. Store idle tools. When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of reach of 

children.  
7. Do not force the tool. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.  
8. Use the right tool. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use 

tools for purposes not intended; for example, do not use circular saws to cut tree limbs or logs.  
9. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery, they can be caught in moving parts. Rubber gloves 

and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protecting hair covering to 
contain long hair.  

10. Use safety glasses and hearing protection. Also use face or dust mask if the cutting operation is dusty.  
11. Connect dust extraction equipment. If devices are provided for the connection of dust extraction and 

collection facilities ensure these are connected and properly used.  
12. Do not abuse the cord. Never carry the tool by the cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep 

the cord away from heat, oil and sharp edges.  
13. Secure work. Use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it frees both hands 

to operate the tool.  
14. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.  
15. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow 

instructions for lubrication and changing accessories. Inspect tool cord periodically and if damaged have 
it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace, if damaged. 
Keep handles dry, clean and free from oil and grease.  

16. Disconnect tools. When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits 
and cutters. 

17. Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches 
are removed from the tool before turning it on.  

18. Avoid unintentional starting. Do not carry a plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure switch is 
off when plugging in.  

19. Use outdoor extension leads. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor 
use.  

20. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.  
21. Check damaged parts. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be 

carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for 
alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other 
conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired 
or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual. Have 
defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not 
turn it on and off.  

22. Warning. The use of any accessory or attachment, other than those recommended in this instruction 
manual or the catalog, may present a risk of personal injury.  

23. Have your tool repaired by a qualified person. This electric tool is in accordance with the relevant safety 
requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise 
this may result in considerable danger to the user.  
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ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL  

 

1. Wear eye protection.  
2. Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact with any coasting blade. It can still cause severe injury.  
3. Do not operate saw without guards in place. Check blade guard for proper closing before each use. Do not 

operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the blade guard 
into the open position.  

4. Do not perform any operation freehand. The workpiece must be secured firmly against the turn base and 
guide fence with the vise during all operations. Never use your hand to secure the workpiece.  

5. Never reach around saw blade.  
6. Turn off tool and wait for saw blade to stop before moving workpiece or changing settings.  
7. Unplug tool before changing blade or servicing.  
8. Always secure all moving portions before carrying the tool.  
9. Stopper pin which locks the cutter head down is for carrying and storage purposes only and not for any 

cutting operations.  
10. Do not use the tool in the presence of flammable liquids or gases.  
11. Check the blade carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged blade 

immediately.  
12. Use only flanges specified for this tool.  
13. Be careful not to damage the arbor, flanges (especially the installing surface) or bolt. Damage to these 

parts could result in blade breakage.  
14. Make sure that the turn base is properly secured so it will not move during operation.  
15. For your safety, remove the chips, small pieces, etc. from the table top before operation.  
16. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.  
17. Make sure the shaft lock is released before the switch is turned on.  
18. Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.  
19. Hold the handle firmly. Be aware that the saw moves up or down slightly during start-up and stopping.  
20. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.  
21. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that 

could indicate poor installation or a poorly balanced blade.  
22. Wait until the blade attains full speed before cutting.  
23. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.  
24. Do not attempt to lock the trigger in the on position.  
25. Be alert at all times, especially during repetitive, monotonous operations. Do not be lulled into a false 

sense of security. Blades are extremely unforgiving.  
26. Always use accessories recommended in this manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels 

may cause an injury.  
27. Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials. Connect miter saws to a dust 

collecting device when sawing.  
28. Select saw blades in relation to the material to be cut.  
29. Take care when slotting.  
30. Replace the kerf board when worn.  
31. Do not use saw blades manufactured from high speed steel.  
32. Some dust created from operation contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other 

reproductive harm. Some examples of these chemicals are:  
a) lead from lead-based-painted material and,  
b) arsenic and chromium from chemically-treated lumber. Your risk from these exposures varies, 

depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work 
in a well ventilated area and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are 
specially designed to filter out microscopic particles.  

33. To reduce the emitted noise, always be sure that the blade is sharp and clean.  
34. The operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the machine.  
35. Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed marked on the saw blade.  
36. Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area whilst the tool 

is running and the saw head is not in the rest position. The operator is adequately trained in the use, 
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adjustment and operation of the machine.  
37. Use only saw blades recommended by the manufacturer which conform to EN 847-1 
38. Wear gloves for handling saw blade (saw blades shall be carried in a holder wherever practicable) and 

rough material.  
39. When fitted with laser, no exchange with different type of laser is permitted. Repairs shall only be carried 

out correctly. 

 Residual risks 

Even when the tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The 
following hazards may arise in connection with the tool’s construction and design: 

1. Damage to lungs if an effective dust mask is not worn. 
2. Damage to hearing if effective hearing protection is not worn. 
3. Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time 

or not adequately managed and properly maintained. 
WARNING! This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some 
circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, 
we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant 
manufacturer before operating this machine. 

 

DESCRIPTION OF PARTS 

 

 1. base 
2. center cover 
3. handle with switch 
4. safe cover 
5. guide plate/fence 
6. turnable table 
 

 

TECHNICAL DATA 

 

250MM MITRE SAW 

VOLTAGE/FREQUENCY:230V/50HZ 

INPUT POWER:2000W 

NO LOAD SPEED:4800R/MIN 

MITRE 00-BEVEL 900:340X85MM 

DIAMETER:250MM 

 

UNPACKING 

 

 



19 
www.BormannTools.com 

WARNING: to prevent accidental starting that could cause possible serious personal injury, assemble all parts 
to your saw before connecting it to power supply. Saw should never be connected to power supply when you 
are assembling parts, making adjustments, installing or removing blades, or when not in use. 

WARNING: if any parts are missing, do not operate this tool until the missing parts are replaced. Failure to do 
so could result in possible serious personal injury. 

 

 Do not discard the packing materials until you have carefully inspected the saw, identified all parts, and 
satisfactorily operated your new saw. 

 

NOTE: if any parts are damaged or missing, do not attempt to plug in the power cord and turn the switch on 
until the damaged or missing parts are obtained and are installed correctly. 

 

BEFORE STARTING WORK 

Place the machine on a stable support, in other words on a workbench, a sub-frame or the like. 

Secure it if it is to be used as a stationary machine. 

Ensure that all the covers and safety equipment are installed correctly. 

The saw blade must turn freely. 

Check all the moving parts to ensure that they move easily. 

Before connecting the machine compare the data on the model plate with the mains data. 

 

SET UP AND ASSEMBLY 

 

Your Miter Saw is completely assembled when you receive it. You may wish to attach the following 
included accessory items. 

1. Dust Collector Bag installs by inserting the bag opening into the outlet on top of the saw casing. 
2. The material hold down clamp can be inserted into the two holes on either sides of the guide fence, and 

held in place with the thumb screws. 
3. The material support brackets may be inserted into the two holes on both sides of the table, and held in 

place with the thumb screws. 
4. Avoid wet conditions when using electrical equipment. 
5. Always inspect power cords and extension cords for damage before use. Never plug in a power cord that 

is not in good condition. 
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INSTALLATION AND SET UP 

 

INSTALLATION AND UNLOAD OF SAW BLADE 

 Before installing and unloading saw blade, turn off the switch and disconnect the plug form the power 
receptacle. 

 When transporting, fix the handle to low position with stop bolt, Lower handle to loosen the bolt and pull it.  
 Lift up the safe cover and center cover. 
 Lock spindle by inserting the lock and holding the prong spanner. Loosen hex bolt clockwise with wrench, 

then dismount the bolt and flange. 

   

 

 Mount flange and hex bolt. Lock the spindle by prong spanner and tighten hex bolt counter-clockwise with 
wrench firmly to fix blade. 

 

  

Note: Only using attached wrench when mounting or 
dismounting saw blade. When dismounting saw blade, lift up safe 
cover. Loosen her bolt with wrench and disassemble her bolt, 
flange and saw blade. 

 

 

 

 

Stop 
 

Wrench Lock 
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GUARD 

● Release the safe cover block and lower the handle, the guard will automatically rise. Finish cutting and lift 
up handle, the guard will be back to the original position. 

● Don′t damage or disassemble guard for your safety. 
● Don′t use defective safe cover. 
● If transparent guard becomes so dirty that saw blade or workpiece can′t be saw, disconnect the plug from 

the power receptacle and clean guard with damp cloth. Don′t use solvent or cleaner . 
 

DUST COLLECTOR 

● Connecting dust collector, insert syphon into the shred spout on the cover of saw blade and put the inlet 
of dust collector on the syphon. 

● When the collector holds half bag of dust, dismount it and unzip. Clean up the dust collector. 
 

Note: If using vacuum cleaner, operation will be more effective. 

 

SWITCH OPERATION 

The switch is turned ON while the trigger is pulled by finger. The power switch is turned OFF upon releasing 
the trigger. 

Note: Before plugging in, make sure whether switch and trigger are normal. 

  

ADJUSTMENT OF MITERED ANGLE  

Safe cover block 
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Loosen screws on guide plate. Turn the base to the angle which needle indicates. Then tighten the screws 
firmly to fix the rotative base. 

Note: When turning the base, lift up the handle. 

 

ADJUSTMENT OF BEVEL CUT  

 Saw blade can incline 45°towards left. 
 When adjusting bevel cut, loosen the back lever and incline the saw blade to the angle which needle 

indicates. Then tighten lever to fix bracket. 

    

 

 

Note: When inclining saw blade, lift up the handle. 

 

FIXING WORKPIECE 

Warning: Must fix workpiece correctly and firmly with vice otherwise the tool and workpiece will be damaged 
and user may injure. After finishing cut, wait until saw blade stop rotation then lift it up. Mount the vice on 
side of the hold of guide plate and fix the screw at back of the plate to fix lever of vice. Adjust position of vice 
bracket according to workpiece thickness and shape.   

 

Note: During operation, workpiece should be fixed firmly by a vice and against the rotative base and guide 
plate . If some parts touch the vice, readjust the position of vice bracket. Place workpiece against the guide 
plate and rotative base. Put workpiece to the cutting position and tighten screw at vice to fix workpiece 
firmly. 

 

Note: When cutting long workpiece, use support which is as high as upper surface of rotative base. 

 

 

 

 

Needle indicator 
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OPERATION 

 

NOTE: 

● Before use, saw head must be released from locked to operating position, DO NOT operate saw in lower 
locked position. 

● Before turning on, confirm that saw blade will not contact wood or any other surface. 
● When cutting, use moderate downward pressure, DO NOT force the saw. 
● When cutting, lower handle slowly  
 

 

PRESSED CUTTING (cut small workpiece) 

Workpiece within 60 mm height, 120 mm width can be cut as following method. 

● Fix workpiece with vice. 
● Turn on the switch and wait till the saw blade reaches max. Speed, then  

lower the saw blade gently to cut . 

● When finished a job, turn off the switch . 
● Don′t lift up saw blade until it stops completely. 
 

MITERED ANGLE CUT 

Please refer to the above section “ADJUSTMENT OF MITERED ANGLE”. 

 

BEVEL CUT 

● Can make left bevel cut form 0°to 45°.When bevel angle is 45° it can cut 28mmX120mm workpiece. 
● Loosen lever and incline saw blade to set the angle. Fix workpiece with vice. 
● Turn on the switch and make sure that saw blade has attained full-speed revolution. Lower handle to the 

end gently to cut workpiece. 
● After finished with a job, turn off the switch. Lift up saw blade completely after it stops rotation. 
 

TRANSPORTATION 

● Disconnect the plug from the power receptacle. Fix saw blade at 0°bevel cut and the rotative at 0°position.  
● Low handle completely and lock it with stop bolt. 
● When carrying tool, grasp the handle firmly as shown in figure. 
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SERVICE AND MAINTENANCE 

-Before performing and work on the equipment, pull the power plug. 

-Use a damp cloth to clean the plastic elements. 

-Do not use any cleansers, solvents, or pointed objects. 

-Regularly clean any dust that is stuck to the ventilation openings and moving parts with a soft brush or paint 
brush. 

-Regularly oil all moving metal parts. 

REPLACING THE CARBON BRUSH: 

 

WARNING: Before accessing the Carbon Brushes, be sure that the saw is turned off, and is disconnected from 
the power socket. 

● Replace and inspect carbon brush timely. If the wear reaches worn limit 
line, should replace two brushes simultaneously.  Keep carbon brushes 

clean and free movement. 

● Remove cover of carbon brush clamp with a screwdriver. Remove worn 
carbon brushes and insert new brushes, then tighten the cover. 

REPAIRS 

Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment should fail some 
day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an authorised electrician. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Do not simply dispose of the equipment, accessories and packaging in the rubbish bin, but bring it for 
environmentally sound recycling. 

The small effort involved in this is for the benefit of our environment. 
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