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         Ι - Λίστα βασικών εξαρτημάτων 
1. Μονάδα Λέιζερ 
2. Διακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης λέιζερ 
3. Κάλυμμα μονάδας λέιζερ 
4. Ρύθμιση ακτίνας λέιζερ 
5. Βραχίονας 
6. Ασφάλεια Συγκράτησης Βραχίονα 
7. Χειρολαβή λειτουργίας 
8. Χειρολαβή μεταφοράς 
9. Προφυλακτήρας                                                                                                ΙΙ – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
10. Σύστημα συγκράτησης υλικού κατεργασίας (Α) 
11. Ασφάλεια συστήματος συγκράτησης (x2) 
12. Κινούμενος προφυλακτήρας  
13. Βραχίονας σύμπτυξης προφυλακτήρα 
14. Κάλυμμα βίδας κέντρου του δίσκου 
15. Σάκος συλλογής σκόνης 
16. Ασφάλεια Επικλινούς 
17. Τύμπανο ένδειξης κλίσης  
18. Οδηγός κοπής 
19. Κλειδί σύσφιξης δίσκου 
20. Εξαγωνικά κλειδιά ‘’άλεν’’ (6mm) 
21. Τραπέζι κοπής 
22. Ρυθμιστής κλίσης κοπής 
23. Εσοχή κοπής δίσκου 
24. Διακόπτης σκανδάλη ενεργοποίησης - 

απενεργοποίησης 
25. Ασφάλεια κλίσης κοπής 
26. Κουμπί ασφάλισης άξονα περιστροφής 
27. Στόμιο εξαγωγής σκόνης 
28. Ράβδοι ολίσθησης 
29. Ασφάλεια ράβδων συρόμενης λειτουργίας 
30. Βίδα ρύθμισης βάθους κοπής 
31. Στοπ βίδας ρύθμισης βάθους κοπής 
32. Παξιμάδι ασφάλισης συστήματος ρύθμισης 

βάθους κοπής 
33. Βίδα ρύθμισης γωνίας 450  
34. Βίδα ρύθμισης γωνίας 00  
35. Μάνταλο απελευθέρωσης βραχίονα 
36. Πλευρικά στηρίγματα (x2) 
37. Οπές τοποθέτησης πλευρικών στηριγμάτων 
38. Σύστημα συγκράτησης υλικού κατεργασίας 

(Β) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση λειτουργίας / Συχνότητα  
 

230V/50HZ 

Ισχύς  
 

2000w 

Εξωτερική διάμετρος δίσκου  
 

305mm 

Τύπος οδόντωσης δίσκου  
 

12-120 TCT 

Εσωτερική διάμετρος δίσκου  
 

16/25.4/30mm 

Ελάχιστο πάχος δίσκου  
 

2mm 

Μέγιστο πάχος δίσκου  
 

4mm 

Γωνίες κλίσης τραπεζιού κοπής 

 
-450/00/+450 

Ευθεία κοπή με κλίση 00 x 00  
 

340mm x 
102mm 

Κοπή με κλίση 450 x 00   
 

240mm x 
102mm 

 
Κοπή με κλίση 00 x 450 (Αριστερά) 
 

340mm x 55mm 

Κοπή με κλίση 00 x 450 (Δεξιά) 340mm x 40mm 
 

Συνδυασμένη κοπή με κλίση στις 450(Αριστερά) x 450 240mm x 55mm 
 

Συνδυασμένη κοπή με κλίση στις 450(Δεξιά) x 450 240mm x 40mm 
 

Βάρος 18.1 kg 
 

Στοιχεία θορύβου και δονήσεων 
 

A- Ηχοστάθμη ακουστικής πίεσης 99dB(A) 
 

Α- Ηχοστάθμη ακουστικής ισχύος (112+3) dB(A) 

Μέση στάθμη δονήσεων 1.739 m/s2 
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ΙΙΙ. Οδηγίες Ασφαλείας 
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που βρίσκονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η αποτυχία τήρησης 
των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σε σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος ηλεκτρικό 
εργαλείο που θα συναντήσετε σε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο(με καλώδιο 
)ή στο επαναφορτιζόμενο εργαλείο (μπαταρία). 
 
Κανονισμοί ασφαλείας συστημάτων λέιζερ 
Η ακτινοβολία της ακτίνας του συστήματος λέιζερ το οποίο φέρει το εργαλείο είναι κλάσης 2 με μέγιστο μήκος κύματος 1 
mW 650 nm. 
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. 
Συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
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. 
Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κατευθύνετε την δέσμη στα μάτια κάποιου τρίτου. 0.25 του δευτερολέπτου αρκούν 
για να προκληθεί σοβαρή βλάβη. 
Η δέσμη θα πρέπει να κατευθύνεται προς υλικά κατεργασίας χωρίς ανακλαστική επιφάνεια πχ. ξύλο, τραχείς επενδυμένες 
επιφάνειες. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου και του λέιζερ για εργασίες κοπής ανακλαστικών υλικών όπως είναι οι λαμαρίνες και 
άλλα μεταλλικά φύλλα, υπάρχει κίνδυνος να ανακλάται η ακτίνα προς το μέρος του χειριστή. 
Μην αντικαταστήσετε το σύστημα του λέιζερ με άλλο διαφορετικού τύπου. Οι επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

 
    Προσοχή! Η μη προβλεπόμενη χρήση – τήρηση  των συστημάτων, 
λειτουργιών, ρυθμίσεων, τρόπου λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε 
σωματικές βλάβες λόγω έκθεσης σε ακτινοβολία. 
 
 
 

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 
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 
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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 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.  
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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.  
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.  
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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. 
- 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. 
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- 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. 
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 β΄ρισκεται 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. 
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 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. 
  



10 
www.BormannTools.com 

IV- Εισαγωγή  

1. Βασικά Εξαρτήματα  
Το εργαλείο αποτελείται από τα εξής βασικά εξαρτήματα: 
Δίσκος κοπής με 24 δόντια (τοποθετημένος). 
Σάκος συλλογής σκόνης. 
Σφικτήρας συγκράτησης. 
Πλευρικές μπάρες στήριξης (x2) 
Εξαγωνικά κλειδιά τύπου άλεν 6mm 
 
2.  Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου 
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. 
Η μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της χειρολαβής μεταφοράς (8) 
ή μέσω των εξωτερικών τμημάτων της βάσης. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να μεταφέρετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο σηκώνοντας το από τον προφυλακτήρα η την χειρολαβή λειτουργίας (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Εγκατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πάγκο εργασίας 
Το φαλτσοπρίονο διαθέτει τρύπες για την τοποθέτηση του σε πάγκο εργασίας. 
Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ένα πάγκο εργασίας (δεν περιλαμβάνεται)ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε 
μία επίπεδη και χωρίς κλίση επιφάνεια. Για την τοποθέτηση του, χρησιμοποιήστε βίδες  με παξιμάδια και ροδέλες με τα 
κατάλληλα χαρακτηριστικά (δεν περιλαμβάνονται), και πακτώστε το στον πάγκο εργασίας. 
Σημείωση: Αν επιθυμείτε μπορείτε να τοποθετήσετε το φαλτσοπρίονο σε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ 13 και άνω 
χιλιοστών το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση. 
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετήσετε το εργαλείο για την εργασία είναι 
εντελώς επίπεδη και ομοιόμορφή, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν δυσκολίες και σφάλματα κατά την κοπή. 
4. Σάκος συλλογής σκόνης  
Ο σάκος συλλογής σκόνης(15) μπορεί να τοποθετηθεί στο στόμιο εξαγωγής της σκόνης(27). Για καλύτερα αποτελέσματα 
αδειάστε τον σάκο όταν το επίπεδο της σκόνης έχει φτάσει στο μισό της χωρητικότητας του σάκου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται καλύτερη ροή του αέρα στο σάκο. 
5. Ρύθμιση τραπεζιού - δίσκου κοπής 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρικού εργαλείου από την πρίζα της παροχής 
του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Πιέστε προς τα κάτω τον βραχίονα (5) έτσι ώστε να ασφαλιστεί χρησιμοποιώντας την ασφάλεια 
συγκράτησης του βραχίονα(6) και ετοιμάζοντας τον κατ’ αυτόν τον τρόπο για μεταφορά. 
 
Ξεσφίξτε την ασφάλεια κλίσης κοπής (25) 
 
Περιστρέψτε το τραπέζι κοπής (21) έτσι ώστε να τοποθετηθεί στις 00. 
 
Σφίξτε την ασφάλεια κλίσης κοπής (25). 
Ξεσφίξτε την ασφάλεια του Επικλινούς (16) και ρυθμίστε τον βραχίονα στις 00 (δίσκος στις 
900 με το τραπέζι κοπής).  
Σφίξτε την ασφάλεια του Επικλινούς (16) 
Τοποθετήστε μια γωνιά μεταξύ του τραπεζιού κοπής(21) και της επίπεδης επιφάνειας του 
δίσκου. 

 
Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι η γωνιά έχει τοποθετηθεί στην επίπεδη επιφάνεια του δίσκου και όχι πάνω στην οδόντωση. 
Περιστρέψτε με το χέρι σας τον δίσκο και ελέγξτε την ευθυγράμμιση του δίσκου κοπής με το τραπέζι. 
Η γωνία της γωνιάς και του δίσκου κοπής θα πρέπει να είναι παράλληλες. 
 



11 
www.BormannTools.com 

 
       Αν η γωνία μεταξύ της γωνιάς και του δίσκου κοπής είναι μεγαλύτερη ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ρύθμισης: 
- Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 13mm ή ένα ρυθμιζόμενο κλειδί για να ξεσφίξετε το παξιμάδι που διατηρεί την κλίση των 

00 , βίδα ρύθμισης γωνίας 00 (34). 
- Ρυθμίστε την βίδα ρύθμισης γωνίας 00 (34) χρησιμοποιώντας το κλειδί για να φέρετε στην ευθεία τον δίσκο με την 

γωνιά. 
- Ξεσφίξτε την βίδα που συγκρατεί τον δείκτη του τυμπάνου ένδειξης κλίσης και ρυθμίστε τον δείκτη έτσι ώστε να 

δείχνει στο 0. Έπειτα ξανασφίξτε την βίδα.   
- Ξανασφίξτε την ασφάλεια του Επικλινούς (16) και το παξιμάδι που διατηρεί την κλίση των 00 , βίδα ρύθμισης γωνίας 

00 (34). 
 
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί επίσης να ακολουθηθεί για τον έλεγχο της γωνίας μεταξύ του δίσκου κοπής και του 
τραπεζιού κοπής στις 450.  Η Βίδα ρύθμισης γωνίας 450  (33) βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του βραχίονα. 
 
6. Ευθυγράμμιση δέσμης λέιζερ 
Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης απενεργοποίησης δέσμης λέιζερ (2). 

 
 

 

 
 
 
 
 

7. Ρύθμιση βάθους κοπής – εσοχής 
Στην βασική του θέση το στοπ βίδας ρύθμισης βάθους κοπής (31) οδηγεί τον δίσκο να κόβει ολόκληρη την διατομή 
του τεμαχίου κατεργασίας. Με τον βραχίονα στην πάνω θέση, μπορείτε να ρυθμίσετε το στοπ βίδας, την βίδα 
ρύθμισης βάθους κοπής έτσι ώστε όταν ο βραχίονας κατεβαίνει να τερματίζει στην επιθυμητή θέση. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε αυλακώσεις και εσοχές στο υλικό κατεργασίας. Το 
βάθος της εσοχής μπορεί να ρυθμιστεί από την βίδα ρύθμισης βάθους κοπής (30) σφιγμένη με το παξιμάδι 
ασφάλισης συστήματος ρύθμισης βάθους κοπής (32). 
 
8. Πλευρικά στηρίγματα 
Τα πλευρικά στηρίγματα (36) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξετε μεγάλου μήκους τεμάχια ξύλου. 
Το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει δυο οπές(37) από κάθε πλευρά για την τοποθέτηση των στηριγμάτων. 
Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα έχουν τοποθετηθεί σωστά προτού τοποθετήσετε τα υλικά κατεργασίας. 
 
V- Βασική λειτουργία 
Προειδοποιήσεις: 
Προσοχή! Μην κοιτάτε απευθείας την δέσμη.  
Μην κοιτάτε εσκεμμένα την δέσμη του λέιζερ, μπορεί να προκληθούν βλάβες στο νευρικό σας σύστημα. 
Συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
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. 
Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κατευθύνετε την δέσμη στα μάτια κάποιου τρίτου. 0.25 του δευτερολέπτου αρκούν 
για να προκληθεί σοβαρή βλάβη. 
Η δέσμη θα πρέπει να κατευθύνεται προς υλικά κατεργασίας χωρίς ανακλαστική επιφάνεια πχ. ξύλο, τραχείς επενδυμένες 
επιφάνειες. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου και του λέιζερ για εργασίες κοπής ανακλαστικών υλικών όπως είναι οι λαμαρίνες και 
άλλα μεταλλικά φύλλα, υπάρχει κίνδυνος ανάκλασης της ακτίνας προς το μέρος του χειριστή. 
Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε το λέιζερ πιέζοντας τον διακόπτη (2) μετά το πέρας της εργασίας. Ενεργοποιήστε το λέιζερ 
αφού πρώτα τοποθετήσετε το κομμάτι κατεργασίας. 
Σημαδέψτε την ευθεία κοπής στο τεμάχιο κατεργασίας. 
Ρυθμίστε την κλίση και τις γωνιές κοπής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας. 
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1. Τυπική λειτουργία κοπής 
α) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την πρίζα της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος 
β) Τοποθετήστε το κομμάτι του ξύλου έτσι ώστε να έρθει στην ίδια ευθεία η γραμμή που έχετε χαράξει στο ξύλο με 
την γραμμή της δέσμης της ακτίνας λέιζερ. Ενεργοποιήστε το εργαλείο. 
γ) Πιέστε το μάνταλο απελευθέρωσης του βραχίονα(35). 

 
 
 
 
δ) Κατεβάστε  τον βραχίονα με την κεφαλή του εργαλείου. 
 
 
 
 
ε) Πιέστε την σκανδάλη ON/OFF(24) 
 
 
 
 
στ) Επιτρέψτε στο δίσκο να αναπτύξει την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του 
(περίπου 2 δευτ.), κόψτε το τεμάχιο κατεργασίας. Αφού ολοκληρώσετε την κοπή 
απελευθερώστε τον διακόπτη λειτουργίας (24), απενεργοποιήστε το εργαλείο και 
περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος κοπής. Τέλος απενεργοποιήστε το λέιζερ 
πιέζοντας τον διακόπτη (2). 
 
 

ζ) Με τον βραχίονα(5) στην πάνω θέση, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε την σκόνη που 
έχει συσσωρευτεί στο εργαλείο.  
Σημείωση: Κατά την διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης της σκόνης θα πρέπει να φοράτε μάσκα και γυαλιά 
προστασίας. 
2. Εγκάρσια κοπή (χωρίς συρόμενη λειτουργία κοπής) 
Για την κοπή ξύλων με μικρό πλάτος επιφάνειας δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε συρόμενη κοπή. Σε αυτήν την 
περίπτωση βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια των ράβδων συρόμενης λειτουργίας(29) είναι σε λειτουργία και αποτρέπει 
την συρόμενη λειτουργία του εργαλείου. 
Α) Κατά την εγκάρσια τομή ο δίσκος κόβει το τεμάχιο κατεργασίας κάθετα με τα νερά του. Η εγκάρσια τομή 90 
μοιρών επιτυγχάνεται στις 00. Τα φαλτσοπρίονα μπορεί να έχουν το τραπέζι ρυθμισμένο σε άλλες μοίρες από τις 00. 
Τραβήξτε την ασφάλεια συγκράτησης του βραχίονα (6) και σηκώστε τον βραχίονα(5) στο μέγιστο του ύψος. 
Β) Ξεσφίξτε την ασφάλεια κλίσης κοπής (25). 
Στρέψτε το τραπέζι κοπής (21) ώστε να έρθει στην επιθυμητή θέση, μπορείτε να δείτε τις μοίρες στην επιφάνεια με 
την αντίστοιχη ένδειξη. 
Ξανασφίξτε την ασφάλεια κλίσης κοπής (25). 
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά την ασφάλεια κλίσης κοπής (25) προτού ξεκινήσετε την κοπή. Σε 
αντίθεση περίπτωση το τραπέζι κοπής μπορεί να μετακινηθεί κατά την κοπή και να προκληθούν τραυματισμοί. 
Τοποθετήστε το τεμάχιο κατεργασίας με την μεγάλη πλευρά του στο τραπέζι κοπής και με την μία του πλευρά να 
βρίσκεται στον οδηγό κοπής(18). Αν το τεμάχιο έχει ανομοιόμορφη επιφάνεια τοποθετήστε την κυρτή πλευρά στον 
οδηγό κοπής, αν σε αντίθετη περίπτωση τοποθετήσετε την κοίλη επιφάνεια στον οδηγό υπάρχει πιθανότητα να 
σπάσει το υλικό κατεργασίας και να μπλοκάρει τον δίσκο κοπής. 
Γ) Κατά την διάρκεια κοπής τεμαχίων μεγάλου μήκους στηρίξτε την απέναντι πλευρά του ξύλου με τα πλευρικά 
στηρίγματα (36) και με ένα στήριγμα όπως πχ. τα καβαλέτα, οι πάγκοι κοπής κα. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα αυτό 
βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το τραπέζι κοπής του εργαλείου. 
Δ) Χρησιμοποιήστε το Σύστημα συγκράτησης υλικού κατεργασίας(Α) (10) για να σταθεροποιήσετε το υλικό 
κατεργασίας όποτε αυτό είναι πιθανό. Για να αλλάξετε θέση στο Σύστημα συγκράτησης υλικού κατεργασίας (Α) 
ξεσφίξτε την Ασφάλεια του συστήματος συγκράτησης (11) και τοποθετήστε στο στην άλλη πλευρά του τραπεζιού 
κοπής. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι καλά σφιγμένη προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα συγκράτησης για την 
κοπή του υλικού. 
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Πραγματοποιήστε μια δοκιμή χωρίς να έχετε θέσει σε λειτουργία το εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα.   
ΣΤ) Κρατήστε σταθερά την χειρολαβή λειτουργίας (7) και πιέστε τον διακόπτη – σκανδάλη λειτουργίας (24), 
επιτρέψτε στο δίσκο να αναπτύξει τον μέγιστο αριθμό περιστροφής. Πιέστε το μάνταλο απελευθέρωσης του 
βραχίονα(35) και κατεβάστε αργά και σταθερά τον δίσκο προς το μέρος του υλικού κατεργασίας.  
Απελευθερώστε τον διακόπτη λειτουργίας (24) και περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος προτού τον βγάλετε έξω 
από το υλικό κατεργασίας.  
 
 
3. Εγκάρσια κοπή (συρόμενη λειτουργία κοπής). 
Όταν πραγματοποιείτε κοπή επιφανειών με μεγάλο πλάτος , θε πρέπει πρώτα να έχετε ξεβιδώσει την ασφάλεια των 
ράβδων συρόμενης λειτουργίας (29). 

 
Κρατήστε σταθερά την χειρολαβή λειτουργίας (7) και πιέστε τον διακόπτη – σκανδάλη λειτουργίας (24), επιτρέψτε 
στο δίσκο να αναπτύξει τον μέγιστο αριθμό περιστροφής. Πιέστε το μάνταλο απελευθέρωσης του βραχίονα(35) και 
κατεβάστε αργά και σταθερά τον δίσκο προς το μέρος του υλικού κατεργασίας και σύρτε τον προς τα εμπρός ωσότου 
αυτό κοπεί.  
Απελευθερώστε τον διακόπτη λειτουργίας (24) και περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος προτού τον βγάλετε έξω 
από το υλικό κατεργασίας. 

   
  
 
  
  

 

 

4.Κοπή με φάλτσο 

Κατά την κοπή με φάλτσο ο δίσκος τεμαχίζει κάθετα με τα νερά του το υλικό και έχει κλίση σε σχέση με 
τον οδηγό και το τραπέζι κοπής. 
Το τραπέζι κοπής θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο μεταξύ των 00 και των 450 . 
Χρησιμοποιήστε το σύστημα συρόμενης λειτουργίας όταν κόβετε μεγάλου πλάτους επιφάνειες. 
Επαναλάβετε τα βήματα 29 και 30. 
Ξεσφίξτε την ασφάλεια του Επικλινούς (16) και στρέψτε τον βραχίονα (5) προς τα αριστερά έτσι ώστε να 
τοποθετηθεί στην επιθυμητή κλίση(μεταξύ των 00 και 450). 
Σφίξτε ξανά την ασφάλεια του επικλινούς (16). 
Ακολουθήστε ξανά τα βήματα 31 και 32. 
 
5.Συνδυασμένη κοπή με φάλτσο. 
Η συνδυασμένη κοπή με φάλτσο πραγματοποιείται όταν εκτελείται κοπή με φάλτσο σε συνδυασμό με την κλίση του 
τραπεζιού. 
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κορνιζών και πλαισίων, κατασκευή κουτιών με κωνικές άκρες. 
Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική κοπή σε ένα κομμάτι ξύλου το οποίο δεν χρειάζεστε προτού τεμαχίσετε το υλικό 
κατεργασίας. 
Κατά την κοπή επιφανειών μεγάλου πλάτους χρησιμοποιήστε την συρόμενη λειτουργία. 
 
VI – Συντήρηση και επισκευή 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μεγαλύτερο δίσκο κοπής από αυτόν που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή, μπορεί να έρθει σε επαφή με τους προφυλακτήρες. 
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δίσκο με μεγαλύτερο πάχος από αυτό που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στα κέντρα. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να μη μπορεί να 
συγκρατηθεί με ασφάλεια στον άξονα. 
Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για κοπή μετάλλου και δομικών υλικών. 
Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιον αποστάτη ή ροδέλα για την συγκράτηση του δίσκου στον 
άξονα βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα. 
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1. Αντικατάσταση του δίσκου κοπής 

1) Κατεβάστε την χειρολαβή λειτουργίας (7) και τραβήξτε την ασφάλεια συγκράτησης του βραχίονα(6) για να 
απελευθερώσετε τον βραχίονα (5). Η ασφάλεια συγκράτησης του βραχίονα μπορεί να στραφεί για να 
τοποθετηθεί στην συμπτυγμένη θέση της. 

2) Αφαιρέστε την εξαγωνική βίδα άλεν του καλύμματος της βίδας του κέντρου του δίσκου(14). 
3) Τραβήξτε τον κινούμενο προφυλακτήρα (12) προς τα κάτω και έπειτα μετακινήστε τον προς τα πάνω μαζί με το 

κάλυμμα της βίδας του κέντρου(14). 
4) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο του άξονα θα πρέπει να φέρετε τον κινούμενο προφυλακτήρα (12) 

πάνω από τον σταθερό προφυλακτήρα(9). 
5) Κρατήστε τον κινούμενο προφυλακτήρα (12) ανοιχτό και πιέστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα περιστροφής 

(26). Περιστρέψτε με το χέρι σας τον δίσκο μέχρι να ασφαλιστεί ο άξονας. 
6) Χρησιμοποιήστε το κλειδί (19) για να αφαιρέσετε την βίδα του άξονα του δίσκου. (Ξεσφίξτε δεξιόστροφα καθώς 

η βίδα αυτή έχει αριστερόστροφο σπείρωμα). 
7) Αφαιρέστε την εξωτερική ροδέλα του δίσκου και τον δίσκο κοπής. 

Εφαρμόστε μια σταγόνα λαδιού στην εσωτερική και την εσωτερική ροδέλα στα σημεία που έρχονται σε επαφή 
με τον δίσκο. 
Τοποθετήστε τον καινούργιο δίσκο στον άξονα περιστροφής και βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική ροδέλα βρίσκεται 
στην εσωτερική πλευρά του δίσκου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετήστε τον δίσκο βάσει της ένδειξης του βέλους που έχει ο δίσκος στην επιφάνεια του και με 
την οδόντωση με κατεύθυνση προς τα κάτω. Η ένδειξη της φοράς αναγράφεται και στην επιφάνεια του 
προφυλακτήρα. 

8) Αντικαταστήστε την εξωτερική ροδέλα. Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα (26) και αντικαταστήστε 
και την βίδα του άξονα. 

9) Χρησιμοποιήστε το κλειδί σύσφιξης του δίσκου (19) για να σφίξετε σωστά την βίδα (αριστερόστροφα). 
Κρατήστε τον κινούμενο προφυλακτήρα (12) και το κάλυμμα της βίδας του κέντρου του άξονα(14) και σφίξτε την 
βίδα. 
Ελέγξτε ότι ο προφυλακτήρας λειτουργεί σωστά και ότι καλύπτει τον δίσκο όταν ο βραχίονας βρίσκεται στην 
κάτω θέση. 
Συνδέστε το καλώδιο παροχής του ηλεκτρικού εργαλείου με την πρίζα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
κάντε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. 
 

 
 

 

 

 

2. 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.  
 
3. Γενικός Έλεγχος  
Ελέγξτε ανά τακτά διαστήματα όλες τις βίδες και τα παξιμάδια για να σιγουρευτείτε ότι είναι όλα 
σωστά τοποθετημένα. Οι δονήσεις μπορεί να κάνουν τα παραπάνω εξαρτήματα να ξεσφιχτούν. 
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Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου όπως και όλα τα υπόλοιπα καλώδια τα οποία 
χρησιμοποιείτε κατά την εργασία και βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση 
που οποιοδήποτε από τα καλώδια έχει κάποια βλάβη παραδώστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα 
Service. 

4. Λίπανση 
Το γράσο στο κιβώτιο ταχυτήτων του εργαλείου μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση μετά από πολλές 
ώρες εκτεταμένης χρήσης. Για την αντικατάσταση του παραδώστε το εργαλείο σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service.  
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