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1 Verschluss des Spänesacks
2 Spänesack
3 Späneabsaugstutzen
4 Laseraustritt
5 Schnittbereichsbeleuchtung
6 Pendelschutzhaube
7 Längenanschlag
8 Tisch
9 Drehtisch

10 Tischeinlage
11 Feststellgriff für Drehtisch
12 Sperrklinke für Rastpositionen des Drehtischs *
13 Feststellschraube für Zugvorrichtung *
14 Innensechskantschlüssel / Werkzeugdepot für 

Innensechskantschlüssel
15 Werkstückspannvorrichtung
16 Tischverbreiterung
17 Arretierschraube der Tischverbreiterung
18 Sägeblattarretierung
19 Sägegriff
20 Tragegriff
21 Haken für Kabelaufwicklung
22 Feststellhebel für Neigungseinstellung
23 Sperrknopf (zum Erweitern des Neigungswinkels um +/-  2 °)
24 Transport-Arretierung
25 Werkstückanschlag
26 Sicherheits-Verriegelung 
27 Ein-/ Aus-Schalter der Säge
28 Ein-/ Aus-Schalter des Zuschnittlasers
29 Ein-/ Aus-Schalter der Schnittbereichsbeleuchtung
30 Taste zur Akkupack-Entriegelung *
31 Taste der Kapazitätsanzeige *
32 Kapazitäts- und Signalanzeige *
33 Akkupack *
34 Zusatzprofil
35 Feststellschraube (des Zusatzprofils)
36 Schrauben an den Führungsschienen (Tischverbreiterung)
37 Werkstückspannvorrichtung: hintere Bohrung
38 Werkstückspannvorrichtung: vordere Bohrung
39 Neigungseinstellung (Erklärung der Winkel)
40 Zuschnittlaser justieren: mittlere Schraube
41 Zuschnittlaser justieren: linke Schraube
42 Zuschnittlaser justieren: rechte Schraube
43 Spannschraube mit Scheibe (Sägeblattbefestigung)
44 Außenflansch
45 Sägeblatt
46 Pfeilrichtung auf der Sägeblattabdeckung
47 Innenflansch
48 Sägeblattwelle
49 Innensechskantschrauben zum justieren des Werkstückanschlags
50 Schnitttiefenbegrenzung
51 Anschlag der Schnitttiefenbegrenzung
52 Sägen eines gewölbten (verzogenen) Brettes 
* ausstattungsabhängig
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b x h

KGS 254 M KGS 216 KGS 216 M KGS 305 M KGSV 216 M KGS 18 LTX 216

*1) Serial Number 02540.. 19263.. 19260.. 19305.. 19261.. 19001..

U V
230-240 

(1~ 50/60 Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
230-240 

(1~ 50/60 Hz)
18

I A 6.8 11.6 5.5 11.6 5.5 15.6 7.6 6.3  -
F A T 10 A T 16 A T 10 A T 16 A T 10 A T 16 A T 10 A T 10 A  -

P1 kW
1,45 kW (S1)

1,8 kW (S6 20% 
5 min)

1,2 kW (S1)
1,5 kW (S6 20% 

5 min)
1,2 kW (S1)

1,5 kW (S6 20% 
5 min)

1,6 kW (S1)
2,0 kW (S6 20% 

5 min)
1,35 kW (S1)

1,7 kW (S6 20% 
5 min)

 -

IP - IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20  -
n0 /min, rpm 4500 5000 5000 3700 2500-5500 4200
v0 m/s 60 57 57 60 62 57
D mm 254 216 216 305 216 216
d mm 30 30 30 30 30 30
b mm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
A mm 790 x 515 x 515 760 x 465 x 340 760 x 465 x 340 850 x 515 x 615 760 x 465 x 340 760 x 465 x 340
m kg 16.3 13.5 13.5 19.6 13.5 13.8

D1-i mm 35 35 35 35 35 35
D1-a mm 41 41 41 41 41 41
D2 m3/h 460 460 460 460 460 460

D3 Pa 530 530 530 530 530 530
D4 m/s 20 20 20 20 20 20

LpA/KpA dB(A) 99 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3
LWA/KWA dB(A) 106 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3

13.

KGS 216, KGS 216 M, KGSV 216 M, KGS 18 LTX 216
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 65 mm 295 mm x 65 mm 280 mm x 65 mm 260 mm x 65 mm 215 mm x 65 mm
45° 305 mm x 36 mm 295 mm x 36 mm 280 mm x 36 mm 260 mm x 36 mm 215 mm x 36 mm

KGS 254 M
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 90 mm 295 mm x 90 mm 280 mm x 90 mm 260 mm x 90 mm 215 mm x 90 mm
45° 305 mm x 47 mm 295 mm x 47 mm 280 mm x 47 mm 260 mm x 47 mm 215 mm x 47 mm

KGS 305 M
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 105 mm 295 mm x 105 mm 280 mm x 105 mm 260 mm x 105 mm 215 mm x 105 mm
45° 305 mm x 62 mm 295 mm x 62 mm 280 mm x 62 mm 260 mm x 62 mm 215 mm x 62 mm

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2015, EN 50581:2012 (KGS 18 LTX 216: EN 61029-1:2009+A11:2010, 

EN 61029-2-9:2012+A11:2013)

2019-04-18, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH  -  Metabo-Allee 1  -  72622 Nuertingen, Germany
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БЪЛГАРСКИ b
Оригинална инструкция

1. Декларация за съответствие
2. Правилна употреба
3. Общи инструкции за безопасност
4. Специални инструкции за безопасност
5. Схема
6. Монтаж и транспорт
7. Уредът в подробности
8. Пускане в експлоатация
9. Обслужване
10. Ремонт и поддръжка
11. Съвети и трикове
12. Принадлежности
13. Ремонт
14. Защита на околната среда
15. Проблеми и неизправности
16. Технически данни

Декларираме на собствена отговорност: 
Циркулярите за рязане под ъгъл, 
идентифицирани чрез тип и сериен номер *1), 
отговарят на всички действащи разпоредби 
на директивите *2) и стандартите *3). 
Техническа документация при *4) - Вижте 
страница 5.

Циркулярът за рязане по ъгъл е подходящ за 
надлъжни и напречни разрези, разрези под 
наклон, разрези под ъгъл и разрези под ъгъл 
с наклон на двете страни. Освен това могат 
да се правят и канали.
Могат да се обработват само материали, за 
които е подходящ съответният трион 
(разрешени триони вижте глава 12. 
Принадлежности). 
Трябва да се спазват разрешените размери 
на детайлите (вижте глава16. Технически 
данни). 
Не трябва да се режат детайли с обло или 
неправилно сечение (като например дърва за 
огрев), тъй като при рязане те не се държат 
сигурно. При рязането на изправени плоски 
детайли за по-сигурно водене трябва да се 
използва подходящ помощен ограничител. 
Всяка друга употреба е неправилна. При 
неправилна употреба, промени на уреда или 
използване на части, които не са проверени и 
одобрени от производителя могат да 
възникнат непредвидими щети! 

Обърнете внимание на местата в 
текста, обозначени с този символ за 
Вашата лична защита и за защитата на 

Вашия електрически инструмент!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да се намали 
рискът от нараняване, прочетете 
ръководството за експлоатация.

Предавайте Вашия електрически инструмент 
на други само заедно с тези документи.
Общи инструкции за безопасност за 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прочетете 
всички инструкции за безопасност, 

указания, фигури и технически данни, 
придружаващи електрическия инструмент. 
Пропуските при спазването на следващите 
указания могат да причинят токов удар, пожар 
и/или тежки наранявания.
Пазете всички инструкции за безопасност 
за бъдеща употреба! Понятието 
"електрически инструмент", използвано в 
инструкциите за безопасност, се отнася за 
електрически инструменти, работещи на ток 

(със захранващ кабел) или за електрически 
инструменти, работещи на акумулаторни 
батерии (без захранващ кабел).

3.1 Безопасност на работното място
a) Поддържайте Вашата работна зона чиста 
и добре осветена. Безпорядъкът или 
неосветените работни зони могат да 
предизвикат злополуки.
б) Не работете с електрическия инструмент 
във взривоопасна среда, в която има 
запалими течности, газове или прах. 
Електрическите инструменти създават искри, 
които могат да запалят праха или парите.
в) Дръжте децата и други хора далече, 
докато използвате електрическия 
инструмент. При разсейване можете да 
загубите контрол над уреда.

3.2 Електрическа безопасност
a) Щепселът на електрическия инструмент 
трябва да пасва в контакта. Щепселът не 
трябва по никакъв начин да се променя. Не 
използвайте щепсели с адаптер заедно със 
защитно заземени електрически 
инструменти. Непроменените щепсели и 
точните контакти намаляват риска от токов 
удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със 
заземени повърхности като тези на тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. 
Съществува повишен риск от токов удар, ако 
Вашето тяло е заземено.
в) Пазете електрическите инструменти от 
дъжд или намокряне. Проникването на вода 
в електрическия инструмент повишава риска 
от токов удар.
г) Не променяйте предназначението на 
захранващия кабел като го използвате, за 
да носите, закачвате електрическия 
инструмент или за да дърпате щепсела от 
контакта. Пазете захранващия кабел от 
горещина, масло, остри ръбове или 
движещи се части на уреда. Повредените 
или усукани захранващи кабели повишават 
риска от токов удар.
д) Когато работите с електрически 
инструмент на открито, използвайте само 
удължители, които са подходящи за 
употреба навън. Употребата на удължител, 
подходящ за употреба на открито, намалява 
риска от токов удар.
е) Ако употребата на електрическия 
инструмент във влажна среда е неизбежна, 
използвайте дефектнотокова защита. 
Употребата на дефектнотокова защита 
намалява риска от токов удар.

3.3 Безопасност на хората
a) Бъдете бдителни, внимавайте какво 
правите и подхождайте разумно към 
работата с електрически инструмент. Не 
използвайте електрически инструмент, ако 
сте уморени или под влиянието на 
наркотици, алкохол или медикаменти. Един 
момент невнимание при използването на 
електрически инструмент може да доведе до 
сериозни наранявания.
б) Носете лични предпазни средства и 
винаги защитни очила. Носенето на лични 
предпазни средства като респиратор, 
неплъзгащи се предпазни обувки, защитна 
каска или антифони според вида и употребата 
на електрическия инструмент намалява риска 
от наранявания.
в) Избягвайте нежелан пуск. Уверете се, че 
електрическият инструмент е изключен 
преди да го включите към 
електрозахранването и/или 
акумулаторната батерия, да го вземете или 
носите. Ако при носене на електрическия 
инструмент пръстът Ви е на превключвателя 
или ако свържете уреда към 
електрозахранването включен, това може да 
предизвика злополуки.
г) Махнете регулиращите инструменти или 
гаечните ключове преди да включите 
електрическия инструмент. Инструментът 
или ключът, които се намират във въртяща се 
част на уреда, могат да предизвикат 
наранявания.

д) Избягвайте необичайните положения на 
тялото. Осигурете сигурна стойка и 
поддържайте равновесие по всяко време. 
Така можете по-добре да контролирате 
електрическия инструмент в неочаквани 
ситуации.
е) Носете подходящо облекло. Не носете 
широки дрехи или украшения. Пазете 
косата и дрехите от движещи се части. 
Широките дрехи, украшенията или дългите 
коси могат да бъдат захванати от движещите 
се части.
ж) Ако могат да бъдат монтирани 
прахосмучещи и прахоаспириращи 
устройства, се уверете, че те са включени и 
се използват правилно. Използването на 
прахосмучеща инсталация може да намали 
опасностите от прах.
з) Не разчитайте на грешна безопасност и 
не пренебрегвайте правилата за 
безопасност за електрическите 
инструменти, дори ако след многократна 
употреба сте запознати с електрическия 
инструмент. Невнимателното действие за 
части от секундата може да предизвика тежки 
наранявания.

3.4 Употреба и третиране на 
електрическия инструмент

a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за 
Вашата работа предназначения за нея 
електрически инструмент. С подходящия 
електрически инструмент ще работите по-
добре и по-безопасно в посочения диапазон на 
мощността.
б) Не използвайте електрически 
инструмент с дефектен ключ. Електрически 
инструмент, който не може да се включва или 
изключва, е опасен и трябва да се ремонтира.
в) Издърпайте щепсела от контакта и/или 
махнете изваждащата се акумулаторна 
батерия преди да правите настройки на 
уреда, да сменяте принадлежности или да 
оставите уреда. Тази предпазна мярка 
възпрепятства неволния старт на 
електрическия инструмент.
г) Съхранявайте електрическите 
инструменти, които не се използват, 
недостъпни за деца. Не разрешавайте 
уредът да се използва от лица, които не са 
запознати с него или не са прочели тези 
указания. Електрическите инструменти са 
опасни, ако се използват от неопитни лица.
д) Поддържайте грижливо електрическите 
инструменти и принадлежности. 
Проверявайте, дали движещите се части 
функционират безупречно и не заяждат, 
дали части са счупени или повредени, така 
че да е нарушено функционирането на 
електрическия инструмент. Преди употреба 
на уреда дайте повредените части да се 
ремонтират. Редица злополуки се дължат на 
лоша поддръжка на електрическите 
инструменти.
е) Поддържайте режещите инструменти 
заточени и чисти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с остри режещи ръбове 
заяждат по-малко и се водят по-лесно.
ж) Използвайте електрическите 
инструменти, принадлежности, работни 
инструменти и т. н. според настоящите 
указания. При това вземайте предвид 
работните условия и дейността, която 
трябва да бъде извършена. Употребата на 
електрическите инструменти за цели, 
различни от предвидените, може да 
предизвика опасни ситуации.
з) Поддържайте ръкохватките и 
повърхностите на ръкохватките сухи, 
чисти и почистени от масло и грес. 
Плъзгащите се ръкохватки и повърхности на 
ръкохватките не позволяват сигурно 
обслужване и контрол на електрическия 
инструмент в непредвидени ситуации.

3.5 Употреба и третиране на 
акумулаторните инструменти

a) Зареждайте акумулаторните батерии 
само в зарядните устройства, които се 
препоръчват от производителя. От зарядно 
устройство, което е подходящо за определен 
вид акумулаторни батерии, произтича 

Съдържание

1. Декларация за съответствие 

2. Правилна употреба 

3. Общи инструкции за 
безопасност



bg

6

БЪЛГАРСКИ
опасност от пожар, ако то се използва с други 
акумулаторни батерии.
б) В електрическите инструменти 
използвайте само предвидените за тях 
акумулаторни батерии. Употребата на други 
акумулаторни батерии може да причини 
наранявания и опасност от пожар.
в) Дръжте акумулаторната батерия, която 
не се използва, далече от канцеларски 
кламери, монети, ключове, пирони, 
винтове или други дребни метални 
предмети, които биха могли да предизвикат 
късо съединение на контактите. Късото 
съединение между контактите на 
акумулаторните батерии може да предизвика 
изгаряния или пожар.
г) При неправилна употреба от 
акумулаторната батерия може да излезе 
течност. Избягвайте контакта с нея. При 
случаен контакт изплакнете с вода. Ако 
течността попадне в очите, потърсете 
допълнително лекарска помощ. Излизащата 
акумулаторна течност може да причини кожни 
раздразнения или изгаряния.
д) Не използвайте повредени или 
променени акумулатори батерии. 
Повредените или променените акумулаторни 
батерии могат да се държат непредвидимо и 
да причинят пожар, експлозия или опасност от 
нараняване.
е) Не излагайте акумулаторните батерии на 
огън или твърде високи температури. 
Огънят или температурите над 130 °C могат да 
предизвикат експлозия.
ж) Следвайте всички указания за зареждане 
и никога не зареждайте акумулаторните 
батерии или акумулаторните инструменти 
извън температурния диапазон, посочен в 
ръководството за експлоатация. 
Неправилното зареждане или зареждането 
извън разрешения температурен диапазон 
може да разруши акумулаторната батерия и да 
повиши опасността от пожар.

3.6 Сервиз
a) Давайте Вашия електрически 
инструмент за ремонт само от 
квалифицирани специалисти и само с 
оригинални резервни части. Така се 
гарантира запазване на безопасността на 
електрическия инструмент.
б) Никога не ремонтирайте повредени 
акумулаторни батерии. Цялата техническа 
поддръжка на акумулаторните батерии трябва 
да се извършва само от производителя или от 
упълномощени сервизи.

3.7 Други инструкции за безопасност
– Настоящото ръководство за експлоатация е 

предназначено за лица с основни 
технически познания за работа с уреди като 
тук описания. Ако нямате никакъв опит с 
такива уреди, първо трябва да използвате 
помощта на опитни хора. 

– Производителят не носи отговорност за 
повреди в резултат на неспазването на 
настоящото ръководство за експлоатация. 

Информацията в настоящото ръководство за 
експлоатация е обозначена по следния начин: 

Опасност! 
Предупреждение за нараняване на 
хора или щети на околната среда. 
Опасност от токов удар! 
Предупреждение за нараняване на 
хора от електричество.
Опасност от придърпване! 
Опасност от нараняване на хора 
поради захващане на части от тя-
лото или дрехи.
Внимание! 
Предупреждение за материални 
щети.
Указание: 
Допълнителна информация.

a) Циркулярите за рязане под ъгъл са 
предвидени за рязане на дърво или 
дървени продукти, те не могат да се 
използват за рязане на железни материали 
като пръти, щанги, болтове и т. н. 
Абразивният прах води до блокиране на 
движещи части и на долния защитен капак. 
Искрите при рязане изгарят долния защитен 
капак, постелката и други части от пластмаса.
б) По възможност фиксирайте детайла със 
стиски. Ако държите детайла с ръка, 
трябва да държите ръката си най-малко на 
разстояние 100 mm от всяка страна на 
триона. Не използвайте циркуляра за 
рязане на парчета, които са твърде малки, 
за да бъдат стегнати или да се държат с 
ръка. Ако ръката Ви е прекалено близо до 
триона, съществува повишен риск от 
нараняване поради контакт с триона.
в) Детайлът трябва да е неподвижен и или 
да е стегнат или да се натиска към 
ограничителя или плота. Не бутайте 
детайла в триона и никога не режете "с 
празни ръце". Незакрепените или движещи 
се детайли могат да бъдат изхвърлени с 
висока скорост и да причинят наранявания.
г) Плъзгайте циркуляра през детайла. 
Избягвайте да прекарвате циркуляра през 
детайла. За разрез вдигнете режещата 
глава и я прекарайте върху детайла, без да 
режете. След това включете мотора, 
завъртете режещата глава надолу и 
натиснете циркуляра през детайла. При 
дърпащ разрез съществува опасност трионът 
да заседне в детайла и силно да изхвърли 
модула на триона към оператора.
д) Никога не кръстосвайте ръце над 
предвидената линия за рязане, нито пред 
нито зад триона. Подпирането на детайла "с 
кръстосани ръце", т.е. държането на детайла 
вдясно до триона с лявата ръка или обратно е 
много опасно.
е) При въртящ се трион не пипайте зад 
ограничителя. Никога не падайте под 
безопасното разстояние от 100 mm между 
ръката и въртящия се трион (важи за двете 
страни на триона, например при 
отстраняване дървени отпадъци). Можете 
да не видите, че въртящият трион е близо до 
Вашата ръка и можете тежко да се нараните.
ж) Преди рязането проверете детайла. Ако 
детайлът е огънат или деформиран, го 
стегнете към ограничителя с кривата 
страна навън. Винаги се уверявайте, че по 
дължината на линията за рязане няма 
процеп между детайла, ограничителя и 
плота. Огънатите или деформирани детайли 
могат да се усучат или разместят и да 
причинят заяждане на въртящия се трион при 
рязане. В детайла не трябва да има пирони 
или чужди тела.
з) Използвайте циркуляра едва, когато на 
плота няма инструменти, дървени 
отпадъци и т. н.; само детайлът трябва да 
е на плота. Дребните отпадъци, 
незакрепените парчета дърво или други 
предмети, които влизат в контакт с въртящия 
се трион, могат да бъдат изхвърлени с висока 
скорост.
и) Режете само по един детайл. 
Поставените един върху друг няколко 
детайла не могат да се стегнат или захванат 
добре и при рязане могат да предизвикат 
заяждане на триона или да се изплъзнат.
й) Осигурете преди употреба циркулярът 
за рязане по ъгъл да стои върху равна, 
стабилна работна повърхност. Равната и 
стабилна работна повърхност намалява 
опасността от дестабилизиране на циркуляра 
за рязане под ъгъл.
к) Планирайте Вашата работа. При всяко 
регулиране на наклона на триона или на 
ъгъла на рязане внимавайте подвижният 
ограничител да е регулиран правилно и да 
подпира детайла, без да влиза в контакт с 
триона или защитния капак.  Без да 
включвате машината и без детайл на плота 
симулирайте пълно движение за рязане на 
триона, за да се уверите, че няма 

препятствия или опасност за рязането в 
ограничителя.
л) При детайли, които са по-широки или по-
дълги от горната страна на плота, 
осигурете подходяща подпора, например 
чрез удължители на плота или стойки за 
рязане. Детайли, които са по-дълги или по-
широки от плота на циркуляра за рязане под 
ъгъл, могат да се преобърнат, ако не са 
подпрени здраво. Ако отрязано парче дърво 
или детайлът се преобърне, той може да 
вдигне долния защитен капак или да бъде 
безконтролно изхвърлен от въртящия се 
трион.
м) Не викайте други хора като заместител 
на удължителите на плота или за 
допълнителна подпора. Нестабилната 
подпора на детайла може да доведе до 
заяждане на триона. Също така детайлът 
може да се размести по време на рязане и да 
придърпа Вас и помощника във въртящия се 
трион.
н) Отрязаното парче не трябва да се 
натиска към въртящия се трион. Ако 
мястото е малко, например при използване на 
надлъжни ограничители, отрязаното парче 
може да се вклини в триона и да бъде 
изхвърлено със сила.
о) Винаги използвайте стиска или 
подходящо приспособление, за да 
подпирате надлежно объл материал като 
пръти или тръби. При рязане щангите са 
склонни да се търкалят, при което “захапват” 
триона и детайлът с Вашата ръка може да 
бъде придърпан към триона.
п) Преди да режете детайла, оставете 
трионът да достигне пълните си обороти. 
Това намалява риска от изхвърляне на 
детайла.
р) Ако детайлът заяде или блокира триона, 
изключете циркуляра за рязане под ъгъл. 
Изчакайте всички движещи части да спрат, 
издърпайте щепсела и/или извадете 
акумулаторната батерия. След това 
отстранете заялия материал. Ако при такова 
блокиране продължите да режете, може да се 
стигне до загуба на контрол или да се получат 
повреди на циркуляра за рязане по ъгъл.
с) След като завършите разреза, отпуснете 
прекъсвача, дръжте режещата глава долу 
и изчакайте трионът да спре, преди да 
отстраните отрязаното парче. Много е 
опасно да посягате с ръка в близост до 
спиращия трион.

4.1 Други инструкции за безопасност
· Спазвайте специалните инструкции за 

безопасност в съответните глави. 
· При необходимост вземете предвид и 

законовите разпоредби или указанията за 
предотвратяване на злополуки. 

Общи опасности! 
· Внимавайте за влиянията на заобикалящата 

среда.
· При дълги детайли използвайте подходящи 

поставки за детайла. 
· Машината може да се пуска в действие и да 

се използва само от лица, които са 
запознати с такива машини и по всяко време 
са наясно с опасностите при работа. 
Лица под 18 години трябва да използват 
този уред само в рамките на 
професионалното обучение под контрола на 
обучаващия. 

· Дръжте лицата, които нямат работа, най-
вече децата, далече от опасната зона. По 
време на работа не разрешавайте допир на 
други лица до уреда или захранващия 
кабел. 

· Избягвайе прегряване на режещите зъби.
· При рязането на пластмаса избягвайте 

стопяване на пластмасата.

Опасност от нараняване и опасност 
от притискане на движещи части! 
· Не пускайте уреда в действие без 

монтирани защитни приспособления. 

4. Специални инструкции за 
безопасност
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· Винаги поддържайте достатъчна дистанция 

до триона. При необходимост използвайте 
подходящи приспособления за подаване. По 
време на работа поддържайте достатъчна 
дистанция до задвижените части. 

· Изчакайте трионът да спре, преди да 
отстраните от работната зона малките 
отрязъци от детайла, остатъците от дърво и 
др. 

· Режете само детайли с размери, които 
дават възможност за безопасно държане 
при рязане. 

· Използвайте затегателни приспособления 
или менгеме, за да захванете здраво 
детайла. Така той се държи по-сигурно, 
отколкото с Вашата ръка.

· Не намалявайте скоростта на спиращия 
трион чрез страничен натиск. 

· Преди всяка настройка, поддръжка или 
ремонт издърпвайте щепсела или 
отстранявайте свалящия се акумулаторен 
пакет.

· Когато не използвате уреда, издърпвайте 
щепсела или отстранявайте свалящия се 
акумулаторен пакет.

Опасност от порязване и при спрял 
режещ инструмент! 
· При смяната на режещи инструменти носете 

ръкавици. 
· Съхранявайте трионите така, че никой да не 

може да се пореже на тях. 

Опасност от откат на режещата 
глава (трионът се захваща в детайла и 
режещата глава внезапно изскача)! 
· Изберете трион, подходящ за материала, 

който трябва да се реже.
· Дръжте здраво ръкохватката. В момента, в 

който трионът потъва в детайла, опасността 
от откат е особено голяма. 

· Режете тънки или тънкостенни детайли само 
с триони с фини зъби. 

· Винаги използвайте остри триони. Веднага 
сменяйте затъпените триони. Съществува 
повишена опасност от откат, ако в 
повърхността на детайла заседне затъпен 
циркулярен зъб. 

· Не изкривявайте детайлите. 
· Ако се колебаете, проверете детайлите за 

чужди тела (например пирони или винтове). 
· Никога не режете няколко детайла 

едновременно – също не и снопове, 
съставени от няколко отделни детайла. 
Съществува опасност от злополука, ако 
трионът захване безконтролно отделни 
части.

· При направата на канали избягвайте 
страничен натиск върху триона – 
използвайте затегателно приспособление.

Опасност от придърпване! 
· Имайте предвид, че при работа части от 

тялото или дрехи могат да бъдат захванати 
и придърпани от въртящите части (не 
носете вратовръзки, не носете ръкавици, 
не носете дрехи с широки ръкави; при дълги 
коси непременно носете мрежичка за коса). 

· Никога не режете детайли, на които има 
въжета, шнурове, връзки, кабели или тел 
или които съдържат такива материали.

Опасност поради недостатъчни 
лични предпазни средства! 
· Носете антифони. 
· Носете защитни очила. 
· Носете противопрахова маска. 
· Носете подходящо работно облекло. 
· Носете неплъзгащи се обувки.
· При работа с триони и груби инструменти 

носете ръкавици. Носете трионите в съд.

Опасност поради дървесен прах! 
· Работете само с аспирационна инсталация. 

Аспирационната инсталация трябва да 
отговаря на стойностите, посочени в глава 
16.. 

Намаляване на запрашаването:
· Частиците, които се образуват при работа с 

тази машина, могат да съдържат вещества, 
които могат да причинят рак, алергични 
реакции, заболявания на дихателните 
пътища, вродени малформации или други 
увреждания на репродуктивната система. 
Някои примерни вещества са: олово (при 
интериорни бои, съдържащи олово), 
допълнителни вещества за обработка на 
дърво (хромат, защитни средства за дърво), 
някои видове дърво (като дъбов или буков 
прах).

· Рискът зависи от това колко дълго 
потребителят или намиращите се в близост 
лица са изложени на въздействието.

· Не допускайте частиците да попаднат в 
организма.

· За да се намали излагането на тези 
вещества: Осигурете добра вентилация на 
работното място и носете подходящи 
предпазни средства, като например маски за 
дихателна защита, които са в състояние да 
филтрират микроскопично малките частици.

· Спазвайте валидните за Вашия материал, 
персонал, случай на употреба и място на 
работа разпоредби (например разпоредби 
за защита на труда, изхвърляне на 
отпадъците).

· Улавяйте образуващите се частици на 
мястото на възникване, избягвайте отлагане 
в заобикалящата среда. 

· Използвайте доставеното прахоуловително 
оборудване и подходяща прахосмучеща 
инсталация. Така по-малко частици попадат 
неконтролирано в околната среда.

· Намалете запрашаването като:
– насочите излизащите частици и потока 

отработен въздух на машината не към 
себе си или към намиращите се в близост 
хора или към отложен прах,

– използвате аспирационна инсталация и/
или пречиствател за въздуха,

– добре проветрявате работното място и 
поддържате чисто чрез аспирация. 
Метенето или издухването завихря праха.

– Аспирирайте или изперете защитното 
облекло. Не издухвайте, изтупвайте или 
четкайте.

Опасност поради технически 
промени или използване на части, които 
не са проверени и одобрени от 
производителя
· Монтирайте уреда точно според настоящото 

ръководство. 
· Използвайте само одобрени от 

производителя части. Това се отнася най-
вече за: 
– Трионите (арт. номера вижте глава 12. 

Принадлежности). 
– Предпазните устройства. 
– Разкрояващите лазери.
– Осветлението на зоната за рязане.

· Не правете промени по частите. 
· Внимавайте оборотите, посочени върху 

триона, да са поне толкова високи, колкото 
оборотите, посочени върху циркуляра.

Опасност поради дефекти на уреда! 
· Преди всяка работа проверявайте уреда за 

евентуални повреди: Преди по-нататъшната 
употреба на уреда предпазните устройства, 
защитните приспособления и лесно 
повреждащите се части трябва внимателно 
да се проверят за тяхната безупречна 
работа и работа по предназначение. 
Проверете, дали движещите части работят 
безупречно и не заяждат. Всички части 

трябва да са монтирани правилно и да 
отговарят на всички изисквания, за да се 
гарантира безупречната експлоатация на 
уреда. 

· Не използвайте повредени или 
деформирани триони. 

Опасност поради шум! 
· Носете антифони. 

Опасност поради блокиращи 
детайли или части на детайли! 
Ако възникне блокада:
1. Изключете уреда,
2. издърпайте щепсела или отстранете 

свалящия се акумулаторен пакет,
3. носете ръкавици,
4. отстранете блокадата с подходящ 

инструмент.

4.2 Специални инструкции за 
безопасност за машини с 
акумулаторни батерии:

Преди някаква настройка, преоборудване, 
поддръжка или почистване акумулаторният 
пакет да се извади от машината.

Акумулаторните батерии да се пазят от 
намокряне!

Акумулаторните батерии да не се 
излагат на огън!

Да не се използват дефектни или 
деформирани акумулаторни батерии!
Акумулаторните батерии да не се отварят!
Контактите на акумулаторните батерии да не 
се пипат или свързват накъсо!

От дефектна Li-Ion-акумулаторна 
батерия може да излезе леко кисела, 
запалима течност! 
Ако излезе акумулаторна течност и 
влезе в контакт с кожата, веднага 
изплакнете обилно с вода. Ако 

акумулаторна течност попадне в очите Ви, ги 
измийте с чиста вода и незабавно потърсете 
лекар!

4.3 Символи върху уреда (в 
зависимост от модела)

Прочетете ръководството за 
експлоатация. 

Не пипайте триона. 

Носете защитни очила и антифони. 

Не използвайте уреда в запалима или 
мокра среда. 

Лазерно лъчение - не 
гледайте в лъча. 
ЛАЗЕР КЛАС 2

4.4 Предпазни устройства
Люлеещ защитен капак (6) 
Люлеещият защитен капак защитава от допир 
по невнимание до триона и от летящи 
наоколо стърготини.
Предпазна блокировка (26)
Акумулаторни уреди: Машината може да се 
включи, само когато се задейства 
предпазната блокировка.
Мрежови уреди: Само когато се задейства 
предпазната блокировка, люлеещият защитен 
капак се отваря и циркулярът може да се 
спусне.
Ограничител за детайла (25) 
Ограничителят за детайла възпрепятства 
движението на детайла при рязане. При 
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работа ограничителят за детайла трябва 
постоянно да е монтиран.
Внимавайте допълнителният профил (34) да е 
регулиран правилно и да подпира детайла 
възможно най-добре, без да влиза в контакт с 
триона или защитния капак. Фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт.
При разрези под наклон и разрези под ъгъл с 
наклон на двете страни неправилно 
регулираният допълнителен профил (34) 
може да влезе в контакт с триона и така да 
причини тежки наранявания.
За разрези под наклон допълнителният 
профил (34) на ограничителя за детайла 
трябва да се премести след развиване на 
фиксиращия болт (35).

Вижте страница 2.
Фигурите са примерни за всички устройства. 
Затова оборудването на Вашия уред може да 
се различава от фигурите.
1 Закопчалка на торбата за стърготини
2 Торба за стърготини
3 Накрайник за изсмукване на стърготини
4 Лазерен изход
5 Осветление на зоната за рязане *
6 Люлеещ защитен капак
7 Ограничител на дължината *
8 Плот
9 Въртящ се плот

10 Вложка на плота
11 Фиксираща ръчка за въртящия се плот
12 Блокираща ръчка за закрепени положения 

на въртящия се плот
13 Фиксиращ болт за изтеглящо 

приспособление *
14 Имбусен ключ / инструментално депо за 

имбусни ключове
15 Затегателно приспособление за детайл
16 Разширител за плот
17 Фиксиращ болт на разширителя за плот
18 Фиксатор на триона
19 Дръжка на циркуляра
20 Дръжка за носене *
21 Кука за навиване на кабел
22 Фиксираща ръчка за регулиране на 

наклона
23 Блокиращо копче (за разширяване на 

ъгъла на наклона с +/-  2 °)
24 Транспортен фиксатор
25 Ограничител за детайла
26 Предпазна блокировка 
27 Превключвател Вкл/ Изкл на циркуляра
28 Превключвател Вкл/ Изкл на разкрояващия 

лазер
29 Превключвател Вкл/ Изкл на осветлението 

на зоната за рязане *
30 Бутон за освобождаване на акумулаторния 

пакет *
31 Бутон на индикатора на капацитета *
32 Индикатор на капацитета и сигнален 

индикатор *
33 Акумулаторен пакет *
* в зависимост от модела / оборудването

При необходимост да се монтира дръжка 
за (20) носене (в зависимост от модела)
· Дръжката (20) за носене да се затегне, както 

е показано. 
При необходимост да се монтира 
разширител (16) на плота (в зависимост от 
модела)
1. Извадете десния и левия разширител на 

плота от транспортната опаковка.
2. Развийте болтовете (36) на 

направляващите релси на десния и левия 
разширител на плота.

3. Вкарайте направляващите релси на 
разширителите на плота в държачите 
изцяло. 
В зависимост от оборудването: Поставете 
разширителя на плота с вдигнат 
ограничител на дължината (7) от дясната 
страна.

4. Вдигнете уреда на предните крака, 
внимателно наклонете назад и поставете 
без опасност от преобръщане.

5. Отново затегнете болтовете (36) на 
направляващите релси на десния и левия 
разширител на плота.

6. Хванете уреда за предните крака, 
внимателно наклонете напред и оставете.

7. Регулирайте желаната ширина на плота и 
фиксирайте разширителите на плота с 
фиксиращите (17) болтове.

Монтаж
За сигурна работа уредът трябва да се 
закрепи върху стабилна основа. 
– Като работна основа може да послужи 

неподвижно монтиран работен плот или 
работна маса.

– Уредът трябва да стои сигурно също и при 
обработката на по-големи детайли. 

– Дългите детайли трябва да бъдат подпрени 
допълнително с подходящи 
принадлежности.

Указание: 
За мобилна употреба уредът може да се 
завинти върху плоскост от шперплат или 
дърводелска плоскост (500 mm × 500 mm, 
дебелина най-малко 19 mm). При работа 
плоскостта трябва да се закрепи със стиски 
върху тезгях.
1. Завинтете уреда върху основата. 
2. Развийте транспортния (24) фиксатор: 

натиснете режещата глава малко надолу и 
дръжте здраво. Издърпайте транспортния 
(24) фиксатор.

3. Бавно завъртете режещата глава нагоре.
Транспортиране
1. Завъртете режещата глава надолу и 

натиснете транспортния фиксатор (24) 
навътре. 

2. Фиксирайте изтеглящото приспособление с 
фиксиращия инт (13) в предна позиция.

Внимание! 
Не транспортирайте циркуляра за защитните 
устройства.
3. Вдигнете и носете уреда за дръжката за 

носене (20) (в зависимост от 
оборудването).
При уреди без дръжка за носене: Вкарайте 
двата разширителя за плота (16) изцяло и 
фиксирайте с фиксиращи (17) болтове. 
Вдигнете и носете машината за двата 
разширителя (16) за плота.

7.1 Превключвател Вкл/ Изкл мотор 
(27)

Включване на мотора:
· Натиснете превключвателя Вкл/ Изкл и 

задръжте натиснат.
Изключване на мотора:
· Отпуснете превключвателя Вкл/ Изкл.

7.2 Превключвател Вкл/ Изкл 
осветление зона за рязане (29)
(в зависимост от оборудването)

Включете и изключете осветлението на 
зоната за рязане.

Опасност! 
Не насочвайте осветителния лъч към очите 
на хора или животни.

ВНИМАНИЕ Не се взирайте в 
запалената лампа.

Указание: 
При акумулаторни уреди: При кратка работна 
пауза осветлението в зоната за рязане 
изгасва (режим почивка) и при продължаване 
на работа се активира автоматично. При 

продължителна работна пауза осветлението в 
зоната за рязане прекъсва. За повторно 
включване: Задействайте (29) 
превключвателя.

7.3 Превключвател Вкл/ Изкл 
разкрояващ лазер (28)

Включете и изключете разкрояващия лазер. 
Разкрояващият лазер маркира линия вляво от 
циркулярния разрез. Направете пробен 
разрез, за да се запознаете с 
позиционирането.

Опасност! 
ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛЪЧА
ЛАЗЕР КЛАС 2
EN 60825-1:2014
P<1mW, λ=650nm

Указание: 
При акумулаторни уреди: При кратка работна 
пауза разкрояващият лазер изгасва (режим 
почивка) и при продължаване на работата се 
активира автоматично. При продължителна 
работна пауза разкрояващият лазер 
прекъсва. За повторно включване: 
Задействайте (28) превключвателя.

7.4 Регулиране на наклона
След освобождаване на фиксиращата ръчка 
(22) циркулярът може да се наклони плавно 
между 0° и 45° наляво спрямо вертикалата 
(39). 
По време на преместването натиснете 
блокиращото (23) копче, за да настроите ъгъл 
до 47° наляво спрямо вертикалата или до 2 ° 
надясно спрямо вертикалата.

Опасност! 
За да не може ъгълът на рязане да се 
променя при рязане, фиксиращата ръчка (22) 
на наклоняващото рамо трябва да се затегне.
Можете да съобразите позицията на 
фиксиращата ръчка с Вашите потребности: 
издърпайте фиксиращата ръчка, превъртете 
и натиснете в желаното положение и оставете 
да се фиксира.

7.5 Въртящ се плот
За разрези под ъгъл след освобождаването 
на фиксиращата ръчка (11) и задействането 
на блокиращата ръчка (12) въртящият се плот 
може да се завърти на 47° наляво или на 47° 
надясно. По такъв начин ъгълът на разреза се 
премества спрямо ръба на детайла.

Опасност! 
За да не може ъгълът на рязане да се променя 
при рязане, фиксиращата ръчка (11) на 
въртящия се плот (също и в закрепените 
положения!) трябва да се затегне.

7.6 Изтеглящо приспособление
С изтеглящото приспособление могат да се 
режат също детайли с по-голямо сечение. 
Изтеглящото приспособление може да се 
използва за всички видове разрези (прави 
разрези, разрези под ъгъл, разрези под 
наклон и разрези под ъгъл с наклон на двете 
страни и рязане на канали).
Когато изтеглящото приспособление не се 
използва, фиксирайте изтеглящото 
приспособление с фиксиращия болт (13) в 
задно положение. 

7.7 Ограничител на дълбочината на 
разреза

Ограничителят на дълбочината на разреза 
(50) заедно с изтеглящото приспособление 
дава възможност за направата на канали. 
Завъртете регулиращия болт и фиксирайте 
със законтрящата гайка. Ограничителят на 
дълбочината на разреза може да бъде 
деактивиран, ако ограничителят (51) се 
премести назад.

5. Схема

6. Монтаж и транспорт

7. Уредът в подробности
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8.1 Присъединяване на торба за 
стърготини / инсталация за 
изсмукване на стърготини

Опасност! 
При вдишване някои дървесни видове 
(например бук, дъб и ясен) могат да причинят 
рак.
– Работете само с монтирана торба за 

стърготини или с подходяща инсталация за 
изсмукване на стърготини. 

– Допълнително използвайте противопрахова 
маска, тъй като не всичкият прах от 
рязането се улавя или засмуква. 

– Редовно изпразвайте торбата за стърготини. 
При изпразването носете противопрахова 
маска. 

Когато пускате уреда в действие с 
доставената торба за стърготини: 
· Поставете торбата за стърготини (2) на 

накрайника за изсмукване на стърготини (3). 
Внимавайте затварачката (1) на торбата за 
стърготини да е затворена.

Когато присъединявате уреда към инсталация 
за изсмукване на стърготини: 
· За присъединяване към накрайника за 

изсмукване на стърготини използвайте 
подходящ адаптер (вижте глава 12. 
„Принадлежности").

· Внимавайте инсталацията за изсмукване на 
стърготини да отговоря на изискванията, 
посочени в главата 16. „Технически данни".

· Спазвайте ръководството за експлоатация 
на инсталацията за изсмукване на 
стърготини!

8.2 Монтиране на затегателното 
приспособление за детайла

Затегателното приспособление за детайла 
(15) може да се монтира в две положения:
– За широки детайли:

Вкарайте затегателното приспособление за 
детайла в задния отвор (37) на плота.

– За тесни детайли:
Вкарайте затегателното приспособление за 
детайла в предния отвор (38) на плота.

8.3 Специално за машини, които 
работят на ток

Опасност! Електрическо напрежение 
Използвайте уреда само на източник на ток, 
който отговаря на следните изисквания 
(вижте също глава 16. "Технически данни"):
– Мрежовото напрежение и мрежовата 

честота трябва да съвпадат с данните, 
посочени върху фабричната табелка на 
уреда; 

– Предпазител с дефектнотокова защита с 
утечен ток от 30 mA; 

– Контактите са инсталирани според 
изискванията, заземени и проверени.

· Положете мрежовия кабел така, че при 
работа да не пречи и да не може да бъде 
повреден. 

· Като удължител използвайте само гумени 
кабели с достатъчно сечение (3 × 1,5 mm2).

· Използвайте удължители за навън. На 
открито използвайте само разрешени за 
целта удължители със съответната 
маркировка.

· Избягвайте нежелано тръгване. Уверете се, 
че при включване на щепсела 
превключвателят е изключен.

8.4 Специално за акумулаторни 
машини

· Избягвайте нежелано тръгване. Уверете се, 
че при поставянето на акумулаторния пакет 
превключвателят е изключен.

· При дефектна машина акумулаторният пакет 
да се извади от машината.

Акумулаторен пакет
Преди употреба заредете акумулаторния (33) 
пакет.
При спадане на мощността отново заредете 
акумулаторния пакет.
Указания за зареждане на акумулаторния 
пакет ще намерите в ръководството за 
експлоатация на зарядното устройство 
Metabo.
Li-Ion-акумулаторни пакети „Li-Power, LiHD“ 
имат индикатор на капацитета и сигнален 
индикатор (32):
- Натиснете бутона (31) и състоянието на 

заряда се показва от LED-лампите.
- Ако някоя LED-лампа мига, акумулаторният 

пакет е почти изтощен и трябва отново да се 
зареди.

Транспортиране на Li-Ion-акумулаторни 
батерии:
Изпращането на Li-Ion акумулаторни батерии е 
предмет на правото за опасните товари (ООН 
3480 и ООН 3481). При изпращане на Li-Ion 
акумулаторни батерии изяснете действащите 
в момента разпоредби. При необходимост се 
информирайте от Вашата транспорта фирма. 
Сертифицирана опаковка може да бъде 
закупена от Metabo. 
Изпращайте акумулаторни батерии, само ако 
корпусът е неповреден и не излиза течност. За 
изпращане извадете акумулаторната батерия 
от машината. Осигурете контактите срещу 
късо съединение (например изолирайте с 
тиксо).
Изваждане, поставяне на акумулаторния 
пакет
Изваждане: Натиснете бутона за 
освобождаване на акумулаторния пакет (30) и 
издърпайте акумулаторния пакет (33) назад.
Поставяне: Поставете акумулаторния пакет 
(33), докато той се фиксира.

· Преди работата проверете безупречното 
състояние на предпазните устройства. 

· При рязане заемете правилна работна 
позиция: 
– отпред от страната за обслужване; 
– фронтално на циркуляра; 
– до линията на триона.

Опасност! 
По възможност фиксирайте детайла със 
затегателно приспособление за детайла (15). 

Опасност от притискане!
При наклоняване или завъртане на режещата 
глава не пипайте в зоната на шарнира или 
под уреда!
· При наклоняване дръжте здраво режещата 

глава.
· Използване при работа: 

– опора за детайл – при дълги детайли, ако 
след отрязването те биха паднали от 
плота; 

– Торба за стърготини или инсталация за 
изсмукване на стърготини. 

· Режете само детайли с размери, които 
дават възможност за безопасно държане 
при рязане. 

· При рязане винаги натискайте детайла 
върху плота и не го изкривявайте. Не 
намалявайте скоростта на триона чрез 
страничен натиск. Съществува опасност от 
злополука, ако трионът бъде блокиран. 

9.1 Прави разрези
Изходно положение: 
– Транспортен фиксатор (24) издърпан. 
– Режеща глава завъртяна нагоре.
– Ограничител на дълбочината на рязане (51) 

деактивиран.
– Въртящият се плот е в положение 0°, 

фиксиращата ръчка (11) за въртящия се 
плот е издърпана. 

– Наклонът на наклоняващото рамо спрямо 
вертикалата е 0°, фиксиращата ръчка (22) за 
регулиране на наклона е издърпана.

– Изтеглящо приспособление изцяло назад. 
– Фиксиращият болт (13) на изтеглящото 

приспособление е разхлабен. 
– Регулиране на ограничителя (25) на 

детайла:
Развийте фиксиращия (35) болт. 
Преместете допълнителния профил (34) 
така, че детайлът да е подпрян възможно 
най-добре, без да влиза в контакт с триона 
или защитния капак. Фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт.

Рязане на детайл: 
1. Натиснете детайла към ограничителя на 

детайла и фиксирайте със затегателното 
приспособление (15) за детайла.

2. При по-широки детайли: дръпнете 
режещата глава напред (към оператора) 
(изтеглящо приспособление).

3. Задействайте предпазната (26) блокировка 
и натиснете превключвателя Вкл/ Изкл (27) 
и задръжте натиснат.

4. Спуснете режещата глава изцяло надолу и 
при необходимост бутнете назад 
(отдалечено от оператора). При рязане 
натискайте режещата глава само толкова 
силно върху детайла, че оборотите на 
мотора да не паднат прекалено много. 

5. Разрежете детайла за един работен ход. 
6. Отпуснете превключвателя Вкл/ Изкл (27) 

и оставете режещата глава бавно да се 
завърти обратно в горно изходно 
положение. 

9.2 Разрези под ъгъл
Изходно положение: 
– Транспортен фиксатор (24) издърпан. 
– Режеща глава завъртяна нагоре.
– Ограничител на дълбочината на рязане (51) 

деактивиран.
– Наклонът на наклоняващото рамо спрямо 

вертикалата е 0°, фиксиращата ръчка (22) за 
регулиране на наклона е издърпана.

– Изтеглящо приспособление изцяло назад. 
– Фиксиращият болт (13) на изтеглящото 

приспособление е разхлабен.
– Регулиране на ограничителя (25) на 

детайла:
Развийте фиксиращия (35) болт. 
Преместете допълнителния профил (34) 
така, че детайлът да е подпрян възможно 
най-добре, без да влиза в контакт с триона 
или защитния капак. Фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт.

Рязане на детайл: 
1. Завъртете фиксиращата ръчка (11) на 

въртящия се плот и разхлабете 
блокиращата (12) ръчка.

2. Настройте желания ъгъл.
3. Затегнете фиксиращата ръчка (11) на 

въртящия се плот. 
4. Режете детайла, както е описано в „Прави 

разрези“.

9.3 Наклонени разрези
Изходно положение: 
– Транспортен фиксатор (24) издърпан. 
– Режеща глава завъртяна нагоре.
– Ограничител на дълбочината на рязане (51) 

деактивиран. 
– Въртящият се плот е в положение 0°, 

фиксиращата ръчка (11) за въртящия се 
плот е издърпана.

– Фиксиращият болт (13) на изтеглящото 
приспособление е разхлабен. 

– Изтеглящо приспособление изцяло назад.
– Регулиране на ограничителя (25) на 

детайла:
Развийте фиксиращия (35) болт. 
Преместете допълнителния профил (34) 
така, че детайлът да е подпрян възможно 
най-добре, без да влиза в контакт с триона 
или защитния капак. Фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт. 
За определени положения под ъгъл може да 

8. Пускане в експлоатация 

9. Обслужване 
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е необходимо допълнителният профил (34), 
след като бъде разхлабен фиксиращият 
болт (35), да бъде издърпан изцяло. 
Затегнете отново (35) фиксиращия болт. 
(След разреза отново поставете 
допълнителния (34) профил и фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт, за да не се загуби 
той.)

Рязане на детайл:
1. Разхлабете фиксиращата ръчка (22) за 

регулиране на наклона на обратната 
страна на циркуляра.

2. Бавно наклонете наклоняващото рамо в 
желаното положение. 

3. Затегнете фиксиращата ръчка (22) за 
регулиране на наклона. 

4. Режете детайла, както е описано в „Прави 
разрези“. 

9.4 Разрези под ъгъл с наклон на 
двете страни

Указание: 
Разрезът под ъгъл с наклон на двете страни е 
комбинация от разрез под ъгъл и наклонен 
разрез. Това означава, че детайлът се реже 
под ъгъл спрямо задния ръб и под ъгъл 
спрямо горната страна.

Опасност! 
При разреза под ъгъл с наклон на двете 
страни трионът е по-достъпен поради силния 
наклон – поради това повишена опасност от 
нараняване. Винаги поддържайте достатъчна 
дистанция до триона!
Изходно положение:
– Транспортен фиксатор (24) издърпан. 
– Режеща глава завъртяна нагоре. 
– Ограничител на дълбочината на рязане (51) 

деактивиран.
– Въртящият се плот е фиксиран в желаното 

положение. 
– Наклоняващото рамо е наклонено и 

фиксирано под желания ъгъл спрямо 
повърхността на детайла.

– Фиксиращият болт (13) на изтеглящото 
приспособление е разхлабен. 

– Изтеглящо приспособление изцяло назад. 
– Регулиране на ограничителя (25) на 

детайла:
Развийте фиксиращия (35) болт. 
Преместете допълнителния профил (34) 
така, че детайлът да е подпрян възможно 
най-добре, без да влиза в контакт с триона 
или защитния капак. Фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт. 
За определени положения под ъгъл може да 
е необходимо допълнителният профил (34), 
след като бъде разхлабен фиксиращият 
болт (35), да бъде издърпан изцяло. 
Затегнете отново (35) фиксиращия болт. 
(След разреза отново поставете 
допълнителния (34) профил и фиксирайте с 
фиксиращия (35) болт, за да не се загуби 
той.)

Рязане на детайл: 
· Режете детайла, както е описано в „Прави 

разрези“. 

9.5 Рязане на канали

Указание: 
Ограничителят на дълбочината на разреза 
заедно с изтеглящото приспособление дава 
възможност за направата на канали. При това 
не се извършва разделящ разрез, а в детайла 
се реже само до определена дълбочина.
Опасност от откат!
При направата на канали е особено важно 
върху триона да не се упражнява страничен 
натиск. В противен случай режещата глава 
може внезапно да изскочи нагоре! При 
направата на канали използвайте затегателно 
приспособление. Избягвайте страничния 
натиск върху режещата глава.

Изходно положение:
– Транспортен фиксатор (24) издърпан.
– Режеща глава завъртяна нагоре. 
– Наклоняващото рамо е наклонено и 

фиксирано под желания ъгъл спрямо 
повърхността на детайла. 

– Въртящият се плот е фиксиран в желаното 
положение. 

– Фиксиращият болт (13) на изтеглящото 
приспособление е разхлабен. 

– Изтеглящо приспособление изцяло назад.
Рязане на детайл: 
1. Регулирайте ограничителя на дълбочината 

на рязане (50) на желаната дълбочина на 
рязане и фиксирайте със законтряща 
гайка.

2. Освободете предпазната блокировка (26) и 
завъртете режещата глава надолу, за да 
проверите настроената дълбочина на 
рязане:

3. Направете пробен разрез.
4. При необходимост повторете стъпки 1 и 3, 

докато бъде настроена желаната 
дълбочина на рязане.

5. Режете детайла, както е описано в „Прави 
разрези“.

Опасност! 
Преди всички работи по ремонта и 
почистването издърпвайте щепсела или 
отстранявайте свалящия се акумулаторен 
(33) пакет.
– Допълнителни работи по ремонта и 

почистването, различни от описаните в 
настоящата глава, трябва да се извършват 
само от специалисти. 

– Повредените части, най-вече предпазните 
устройства, да се сменят само с оригинални 
части. Части, които не са проверени и 
одобрени от производителя, могат да 
причинят непредвидими щети!

– След работи по ремонта и почистването 
всички предпазни устройства отново да се 
пуснат в действие и да се проверят.

10.1 Смяна на триона

Опасност от изгаряне!
Малко след рязането трионът може да е 
много горещ. Оставете горещият трион да се 
охлади. Не почиствайте горещия трион със 
запалими течности.

Опасност от порязване също и при 
спрял трион!
При разхлабване и затягане на затегателния 
болт (43) люлеещият защитен капак трябва 
(6) да е завъртян над триона. При смяната на 
триона носете ръкавици. 
1. Издърпайте щепсела или отстранете 

свалящия се акумулаторен (33) пакет.
2. Поставете режещата глава в горно 

положение.
3. Фиксиране на триона: натискайте 

фиксиращото (18) копче и при това 
въртете триона с другата ръка, докато 
фиксиращото копче се застопори. 
Задръжте фиксиращото копче натиснато.

4. Развийте затегателния болт с шайба (43) 
върху вала на триона с имбусен ключ (14) 
в посока на чосовниковата стрелка (лява 
резба!).

5. Освободете предпазната (26) блокировка 
(само при мрежови уреди) и бутнете 
люлеещия защитен капак (6) нагоре и 
задръжте.

6. Свалете външния фланец (44) и триона 
(45) внимателно от вала на триона и 
отново затворете люлеещия защитен 
капак.

Опасност! 
Не използвайте почистващи препарати 
(например за да отстраните остатъци от 
смола), които могат да атакуват частите от 
лек метал; в противен случай здравината на 
циркуляра може да бъде нарушена.
7. Почистване на затегателните повърхности:

– вал на триона (48),
– трион (45),
– външен фланец (44),
– вътрешен фланец (47).

Опасност! 
Поставете правилно вътрешния фланец! В 
противен случай циркулярът може да блокира 
или трионът може да се отдели! Вътрешният 
фланец е разположен правилно, ако 
пръстеновидният канал сочи към триона, а 
плоската страна към мотора.
8. Поставете вътрешния (47) фланец.
9. Освободете предпазната (26) блокировка 

(само при мрежови уреди) и бутнете 
люлеещия защитен капак (6) нагоре и 
задръжте.

10.Поставете нов трион – внимавайте за 
посоката на въртене: гледано от лявата 
(отворена) страна, стрелката върху триона 
трябва да съответства на посоката на 
стрелката (46) върху капака на триона!

Опасност! 
Използвайте само триони, които отговарят на 
изискванията и параметрите, посочени в 
настоящото ръководство за експлоатация. 
Използвайте подходящи триони, които са 
изчислени за максималните обороти (вижте 
„Технически данни“) – при неподходящи или 
повредени триони поради центробежната 
сила части могат да бъдат изхвърлени 
експлозивно.
Трионите, които са предвидени за рязане на 
дърво или подобни материали, трябва да 
отговарят на EN 847-1.
Не трябва да се използват: 
– триони от високолегирана високоскоростна 

стомана (HSS); 
– повредени триони; 
– режещи дискове. 

Опасност! 
– Монтирайте триона само с оригинални 

части. 
– Не използвайте хлабави редуциращи 

пръстени; в противен случай трионът може 
да се отдели! 

– Трионите трябва да са монтирани така, че 
да работят без дисбаланс и биене и при 
работа да не могат да се отделят.

11.Затворете отново люлеещия (6) защитен 
капак.

12.Поставете външния (44) фланец – 
плоската страна трябва да сочи към 
мотора!

13.Завийте затегателния болт с шайба (43) 
обратно на часовниковата стрелка (лява 
резба!) и затегнете с ръка.

14.Фиксиране на триона: натискайте 
фиксиращото (18) копче и при това 
въртете триона с другата ръка, докато 
фиксиращото копче се застопори. 
Задръжте фиксиращото копче натиснато.

Опасност! 
– Не удължавайте шестостенния ключ.
– Не затягайте шестостенния болт с удари 

върху шестостенния ключ. 
15.Затегнете затегателния болт (43) с 

шестостенния (14) ключ.
16.Проверете функцията. За целта 

освободете предпазната (26) блокировка 

10. Ремонт и поддръжка 
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(само при мрежови уреди) и бутнете 
циркуляра надолу:

– При завъртането надолу люлеещият 
защитен капак трябва да активира триона, 
без да опира в други части. 

– При вдигането на циркуляра в изходно 
положение люлеещият защитен капак 
трябва автоматично да покрие триона. 

– Завъртете триона с ръка. Трионът трябва 
да може да се върти във всяко положение 
на преместване, без да опира в други 
части.

10.2 Смяна на вложката на плота

Опасност! 
При повредена вложка на плота (10) 
съществува опасност дребни предмети да 
заседнат между вложката на плота и триона и 
да блокират триона. Веднага сменяйте 
повредените вложки на плота!
1. Развийте болтовете на вложката на плота. 

При необходимост завъртете въртящия се 
плот и наклонете режещата глава, за да 
можете да достигнете до болтовете.

2. Свалете вложката на плота. 
3. Поставете нова вложка на плота. 
4. Затегнете болтовете на вложката на плота. 

10.3 Регулиране на ограничителя на 
детайла

1. Развийте болта с вътрешен (49) 
шестостен.

2. Регулирайте ограничителя на детайла (25) 
така, че да стои точно под формата на 
правоъгълник спрямо триона, щом 
въртящият се плот се фиксира в 
положение 0°. 

3. Затегнете болта с вътрешен (49) 
шестостен. 

10.4 Регулиране на разкрояващия 
лазер

Регулиране на лазера под формата на 
правоъгълник
– Развийте средния (40) болт. Завъртете 

лазера. Затегнете средния (40) болт. 
Странично регулиране на лазера
– Развийте десния болт (42) и левия болт (41). 

Преместете лазера хоризонтално. Затегнете 
десния болт (42) и левия болт (41).

10.5 Почистване на уреда
Стърготините и прахът да се отстранят с 
четка или прахосмукачка от:
– регулиращите устройства;
– елементите за обслужване;
– охлаждащия отвор на мотора;
– пространството под вложката на плота;
– разкрояващия лазер;
– осветлението в зоната за рязане

10.6 Съхраняване на уреда

Опасност! 
· Съхранявайте уреда така, че никой да не 

може да се нарани на стоящия уред.
· Уверете се, че никой не може да се нарани 

на стоящия уред. 

Внимание! 
· Не съхранявайте уреда без опора на 

открито или във влажна среда. 

10.7 Поддръжка
Преди всяка употреба 
· Отстранявайте стърготините с 

прахосмукачка или четка. 
· Проверявайте захранващия кабел и 

щепсела или акумулаторния пакет за 
повреди, при необходимост дайте да се 
сменят от електроспециалист. 

· Проверявайте всички движещи части, дали 
могат да се движат свободно през цялата 
зона на движение. 

Редовно, според условията на употреба 
· Проверявайте, при необходимост стягайте 

всички винтови/болтови съединения. 
· Проверявайте възвратната функция на 

режещата глава (поради пружинната сила 
режещата глава трябва да се връща в горно 
изходно положение), при необходимост 
дайте пружината да се смени. 

· Леко смазвайте водещите елементи.

– При дълги детайли използвайте подходящи 
опори отляво и отдясно. 

– При наклонени разрези дръжте детайла 
вдясно от триона. 

– При рязане на малки участъци използвайте 
допълнителен ограничител (като 
допълнителен ограничител може да послужи 
например подходяща дървена дъска, която 
се завинтва на ограничителя на уреда).

– При рязане на изметната (деформирана) 
дъска (52) поставете огънатата навън 
страна на ограничителя за детайла.

– Детайлите да не се режат изправени, а да 
се поставят легнали върху въртящия се 
плот.

Използвайте само оригинални акумулаторни 
пакети и принадлежности Metabo или CAS 
(Cordless Alliance System).
Използвайте само принадлежности, които 
отговарят на изискванията и параметрите, 
посочени в настоящото ръководство за 
експлоатация. 
A Спрей за ремонт и поддръжка за 
отстраняване на остатъци от смола и за 
консервиране на метални повърхности. 
0911018691
B Засмукващ адаптер Multi за 
присъединяване на засмукващи маркучи с 
конектор 44, 58 или 100 mm 0910058010
C Универсален аспириращ уред Metabo (виж 
каталога)
D Опори:
Универсална машинна стойка UMS631317000
Мобилна опора KSU 251 Mobile 629007000
Опора KSU 251 629005000
Опора KSU 401 629006000
E Стойки на ролки:
RS 420 G         0910053345
RS 420 W         0910053361
F Зарядни устройства: ASC 145, и т. н.
G Акумулаторни пакети с различен 
капацитет. Купувайте само акумулаторни 
пакети с напрежение, което е подходящо за 
Вашия електрически инструмент. 
Арт. №: 625369000 (8,0 Ah, LiHD)
Арт. №: 625368000 (5,5 Ah, LiHD)
и т. н.
Триони за KGS 216 / KGS 216 M / 
KGSV 216 M:
H Трион Power Cut 6.28009
216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg 
за надлъжни и напречни разрези в масивна 
дървесина
I Трион Precision Cut Classic         6.28060
216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg
за надлъжни и напречни разрези в масивна 
дървесина и талашитени плоскости
J Трион Multi Cut Classic 6.28066
216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg
за надлъжни и напречни разрези в материали 
с покритие, ламинат, пластмаси и алуминиеви 
профили
Триони за KGS 254 M:
K Трион Precision Cut Classic  6.28061
254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg
за надлъжни и напречни разрези в масивна 
дървесина и талашитени плоскости
L Трион Multi Cut  6.28223
254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg
за надлъжни и напречни разрези в материали 

с покритие, ламинат, пластмаси и алуминиеви 
профили
Триони за KGS 305 M:
M Трион Precision Cut Classic  6.28064
305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg
за надлъжни и напречни разрези в масивна 
дървесина и талашитени плоскости
N Трион Multi Cut  6.28091
305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg,
за надлъжни и напречни разрези в материали 
с покритие, ламинат, пластмаси и алуминиеви 
профили
Триони за KGS 18 LTX 216:
O Трион Precision Cut Classic 6.28065
216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5°
за надлъжни и напречни разрези в масивна 
дървесина и талашитени плоскости
Вижте пълната програма с принадлежности на 
www.metabo.com или в каталога.

Опасност! 
Ремонти на електрическите инструменти 
могат да се извършват само от 
електроспециалисти! 
Дефектен кабел за свързване към мрежата се 
сменя само със специален, оригинален кабел 
за свързване към мрежата на Metabo, който 
може да бъде закупен от сервиза на Metabo.
Ако захранващият кабел на уреда се повреди, 
той трябва да се смени с оригинален 
захранващ кабел Metabo.
За електрически инструменти Metabo, които 
се нуждаят от ремонт, се обръщайте към 
представителството на Metabo при Вас. 
Вижте адресите на www.metabo.com.
Списъци на резервните части можете да 
свалите на www.metabo.com.

Следвайте националните разпоредби за 
екологично изхвърляне на отпадъците и 
рециклиране на излезлите от употреба 
машини, опаковки и принадлежности.

Само за страните от ЕС: Не 
изхвърляйте електрическите 
инструменти в битовите отпадъци! 

Съгласно европейската директива 2012/19/ЕС 
за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване и прилагането на 
националното законодателство 
неизползваемите електрически инструменти 
трябва да се събират разделно и да се 
рециклират екологично.

По-надолу са описани проблеми и 
неизправности, които можете да отстраните 
сами. Ако тук описаните помощни мерки за 
отстраняване не Ви помагат, вижте глава 13. 
"Ремонт".

Опасност! 
Във връзка с проблеми и неизправности 
възникват особено много злополуки. Затова 
имайте предвид: 
· Преди всяко отстраняване на неизправност 

издърпвайте щепсела или отстранявайте 
свалящия се акумулаторен (33) пакет. 

· След всяко отстраняване на повреда отново 
пуснете в действие и проверете всички 
предпазни устройства.

Липсва функция за вертикално рязане 
спрямо детайла 
Транспортният фиксатор е фиксиран: 
· Издърпайте транспортния фиксатор. 
Предпазната блокировка е задействана: 
· Освободете предпазната блокировка. 
Мощността на циркуляра е прекалено 
малка 
Трионът е затъпен (трионът има евентуално 
петна от изгаряне отстрани); 

11. Съвети и трикове

12. Принадлежности

13. Ремонт

14. Защита на околната среда 

15. Проблеми и неизправности
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Трионът е неподходящ за материала (вижте 
глава 12."Принадлежности"); 
Трионът е деформиран: 
· Сменете триона (вижте глава 10. 

"Поддръжка"). 
Циркулярът вибрира силно 
Трионът е деформиран: 
· Сменете триона (вижте глава 10. 

"Поддръжка"). 
Трионът не е монтиран правилно: 
· Монтирайте триона правилно (вижте глава 

10. "Поддръжка"). 
Въртящият се плот е трудно подвижен 
Под въртящия се плот има стърготини: 
· Отстранете стърготините. 

Разяснения за данните на страница 3.
Запазваме си правото на промени в името на 
техническия прогрес.
U =мрежово напрежение / напрежение 

на акумулаторния пакет
I =номинален ток
F =мин. предпазител
P1 =номинална потребляема мощност
IP =вид защита
n0 =обороти на празен ход
v0 =макс. скорост на рязане
D =диаметър на триона (външен)
d =отвор на триона (вътре)
b = макс. ширина на зъба на триона
A =размери (ДxШxВ)
m =тегло
Изисквания към инсталацията за изсмукване 

на стърготини:
D1 =диаметър на присъединяване на 

засмукващия накрайник
D2 =минимален въздушен дебит
D3 =минимално подналягане на 

засмукващия накрайник
D4 =минимална скорост на въздуха на 

засмукващия накрайник
Максимално сечение на детайла вижте 
таблицата на страница 4.
Разрешена температура на околната среда 
при работа: 
-20 °C до 50 °C (ограничена мощност при 
температури под 0 °C). Разрешена 
температура на околната среда при 
съхранение: 0 °C до 30 °C.
~ променлив ток

 Постоянен ток
Машина със защитен клас II

Дадените технически данни са с включени 
допуски (според съответните действащи 
стандарти).

Емисионни стойности
Тези стойности дават възможност за 

оценка на емисиите на електрическия 
инструмент и за сравняване на различни 
електрически инструменти. В зависимост от 
работните условия, състоянието на 
електрическия инструмент или на 
електрическите инструменти действителното 
натоварване може да е по-голямо или по-
малко. За оценка вземете предвид работните 
почивки и фазите на по-малко натоварване. 
Въз основа на съобразените стойности за 
оценка определете защитни мерки за 
потребителите, например организационни 
мерки.
Типични акустични нива на шума:
LpA =ниво на шумово налягане
LWA =ниво на шумова мощност
KpA, KWA= неопределеност

Да се носят антифони!

16. Технически данни 
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