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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

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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ΕΛΛΗΝΙΚΆ e
Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας
1. Δήλωση συμμόρφωσης
2. Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού
3. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
4. Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας
5. Επισκόπηση
6. Τοποθέτηση και μεταφορά
7. Το εργαλείο αναλυτικά
8. Θέση σε λειτουργία
9. Χειρισμός
10. Συντήρηση και φροντίδα
11. Συμβουλές και τεχνάσματα
12. Πρόσθετος εξοπλισμός
13. Επισκευή
14. Προστασία περιβάλλοντος
15. Προβλήματα και βλάβες
16. Τεχνικά στοιχεία

Δηλώνουμε με ιδία ευθύνη: Αυτά τα 
δισκοπρίονα αναδίπλωσης και λοξής κοπής, που 
αναγνωρίζονται μέσω τύπου και αριθμού σειράς 
*1), ανταποκρίνονται σε όλες τις σχετικές 
διατάξεις των οδηγιών *2) και των προτύπων 
*3). Τεχνικά έγγραφα στο *4) - βλέπε σελίδα 4.

Το δισκοπρίονο αναδίπλωσης και λοξής κοπής 
ενδείκνυται για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές, 
κοπές με κλίση, λοξές κοπές, καθώς και διπλές 
λοξές κοπές. Εκτός αυτού ενδείκνυται για την 
κατασκευή εγκοπών.
Επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο υλικών, για τα 
οποία ενδείκνυται ο αντίστοιχος πριονόδισκος 
(για επιτρεπόμενους πριονόδισκους βλέπε στο 
κεφάλαιο 12. Πρόσθετος εξοπλισμός). 
Πρέπει να τηρούνται οι επιτρεπόμενες 
διαστάσεις των τεμαχίων επεξεργασίας (βλέπε 
κεφάλαιο 16. Τεχνικά στοιχεία). 
Τεμάχια επεξεργασίας με στρογγυλή ή 
ακανόνιστη διατομή (π.χ. καυσόξυλα) δεν 
επιτρέπεται να πριονίζονται καθώς δεν μπορούν 
να συγκρατηθούν με ασφάλεια κατά το 
πριόνισμα. Κατά το πριόνισμα στις παρυφές 
επίπεδων τεμαχίων επεξεργασίας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος βοηθητικός 
αναστολέας για ασφαλή καθοδήγηση του 
εργαλείου. 
Κάθε άλλη χρήση είναι μη ενδεδειγμένη. Η μη 
προβλεπόμενη χρήση, οι μετατροπές του 
εργαλείου καθώς και η χρήση εξαρτημάτων τα 
οποία δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
απρόβλεπτες ζημίες! 

Προσέξτε για τη δική σας προστασία 
καθώς και για την προστασία του 
ηλεκτρικού σας εργαλείου εκείνα τα 

σημεία του κειμένου, που χαρακτηρίζονται με 
αυτό το σύμβολο!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για τη μείωση του 
κινδύνου τραυματισμού διαβάστε τις 
οδηγίες λειτουργίας.

Παραδώστε σε άλλους το ηλεκτρικό σας 
εργαλείο μόνο μαζί με αυτά τα έγγραφα.
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Διαβάστε όλες τις 
υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, 

εικονογραφήσεις και όλα τα τεχνικά 
στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το 
ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την 
τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή 
σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάγετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας 
και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση! Ο όρος 
"ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις 
υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται στα 
ηλεκτρικά εργαλεία (με καλώδιο σύνδεσης στο 
ρεύμα) και στα ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίας 
(χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα).
3.1 Ασφάλεια της θέσης εργασίας
α) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή 
και καλά φωτισμένη. Η αταξία και οι μη 
φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να 
οδηγήσουν σε ατυχήματα.
β) Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο 
σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα 
υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία 
μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος 
μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις 
αναθυμιάσεις.
γ) Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό 
εργαλείο, κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν 
πρόσωπα μακριά από το χώρο που 
εργάζεσθε. Σε περίπτωση που άλλα άτομα 
αποσπάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε 
τον έλεγχο του μηχανήματος.
3.2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α) Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού 
εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην 
αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με 
κανένα τρόπο η μετασκευή του φις. Μη 
χρησιμοποιείτε κανένα φις προσαρμογής 
μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. 
΄Αθικτα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας 
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, 
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες 
και ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο 
αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
γ) Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη 
βροχή ή στην υγρασία. Η διείσδυση νερού στο 
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σύνδεσης 
για να μεταφέρετε ή ν’ αναρτήσετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο ή για να βγάλετε το φις 
από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο 
σύνδεσης μακριά από υψηλές 
θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές η 
κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή 
μπερδεμένα καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό 
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, 
χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια 
επέκτασης (μπαλαντέζες) που είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Η χρήση καλωδίων επέκτασης που 
είναι εγκεκριμένα για εργασία σε εξωτερικούς 
χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Όταν η λειτουργία του ηλεκτρικού 
εργαλείου σε υγρό περιβάλλον δεν μπορεί 
να αποφευχθεί, χρησιμοποιείτε έναν 
διακόπτη ασφαλείας έναντι διαρροής 
ρεύματος. Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας 
έναντι διαρροής ρεύματος μειώνει τον κίνδυνο 
μιας ηλεκτροπληξίας.
3.3 Ασφάλεια προσώπων
α) Να είσθε πάντοτε προσεκτικός, να δίνετε 
προσοχή στην εργασία που κάνετε και να 
χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο με 
περίσκεψη. Μην κάνετε χρήση του 
ηλεκτρικού εργαλείου όταν είστε 
κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν 
βρίσκεσθε υπό την επιρροή ναρκωτικών, 
οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία 
απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού 
εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς 
τραυματισμούς.
β) Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας 
και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν 
χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας, 
ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρικό εργαλείο, 
όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, 
αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνη ή 
ωτασπίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
γ) Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε 
λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. 
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο 

είναι απενεργοποιημένο, προτού το 
συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή 
στην μπαταρία, προτού το σηκώσετε ή το 
μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο έχοντας το δάκτυλό σας στο διακόπτη 
ON/OFF ή αν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο 
με την πηγή ρεύματος όταν ο διακόπτης ON/OFF 
βρίσκεται στη θέση "Ein" ["ΟΝ"], αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
δ) Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία, 
πριν τα θέσετε σε λειτουργία, τυχόν 
εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά. Ένα εργαλείο ή 
κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρεφόμενο 
εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμούς.
ε) Αποφεύγετε μια αφύσικη στάση του 
σώματος. Φροντίζετε για την ασφαλή 
στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε 
πάντοτε την ισορροπία σας.
Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο το 
ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις 
απροσδόκητων καταστάσεων.
στ) Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. 
Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. 
Κρατάτε τα μαλλιά σας και τα ενδύματά σας 
μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. 
Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα και μακριά 
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα 
εξαρτήματα.
ζ) Όταν υπάρχει η δυνατότητα 
συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης 
ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι οι 
διατάξεις αυτές είναι συνδεδεμένες καθώς 
και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση 
μιας διάταξης αναρρόφησης της σκόνης μπορεί 
να μειώσει τον κίνδυνο που προέρχεται από τη 
σκόνη.
η) Μην ρισκάρετε την ασφάλειά σας και μην 
παραβιάζετε τους κανόνες ασφαλείας για 
τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη κι όταν μετά 
από πολλές χρήσεις έχετε εξοικειωθεί με το 
ηλεκτρικό εργαλείο. Οι απρόσεχτες ενέργειες 
μπορεί να προξενήσουν σοβαρούς 
τραυματισμούς σε δέκατα του δευτερολέπτου.
3.4 Χρήση και μεταχείριση του 

ηλεκτρικού εργαλείου
α) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε 
εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που 
προορίζεται γι΄ αυτήν. Με το κατάλληλο 
ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και 
ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή 
ισχύος.
β) Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF 
είναι χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το 
οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή 
εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να 
επισκευαστεί.
γ) Τραβήξτε το φις από την πρίζα και/ή 
αφαιρέστε την αφαιρούμενη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν κάνετε 
ρυθμίσεις στο εργαλείο, αλλάξετε μέρη του 
πρόσθετου εξοπλισμού ή φυλάξετε το 
εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα 
ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο, να τεθεί το 
εργαλείο αθέλητα σε λειτουργία.
δ) Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε 
χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην 
αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα 
με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν 
διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το 
χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι 
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα 
πρόσωπα.
ε) Φροντίζετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τον 
πρόσθετο εξοπλισμό επιμελώς. Ελέγξτε αν 
τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και 
δεν μαγκώνουν, αν υπάρχουν σπασμένα 
εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά, 
ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Αναθέστε την 
επισκευή των χαλασμένων εξαρτημάτων 
του ηλεκτρικού εργαλείου ,πριν το 
χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής 
συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί 
αιτία πολλών ατυχημάτων.
στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία 
κοφτερά και καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που 
συντηρούνται με προσοχή μπορούν να 
οδηγηθούν εύκολα και να ελεγχθούν καλύτερα.

Περιεχόμενα

1. Δήλωση συμμόρφωσης 

2. Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού 

3. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, 
τον πρόσθετο εξοπλισμό, τα εξαρτήματα 
κτλ. σύμφωνα με αυτές τις υποδείξεις. 
Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψιν σας τις 
συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση 
εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για 
άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες 
καταστάσεις.
η) Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες 
λαβής στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και 
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες 
λαβής δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και 
έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις.
3.5 Χρήση και μεταχείριση των 

εργαλείων με 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

α) Φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες μόνο με φορτιστές που συνιστά ο 
κατασκευαστής. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, 
όταν ένας φορτιστής φορτίζει 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν 
αντιστοιχούν σε αυτές που μπορεί να φορτίσει.
β) Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά εργαλεία 
πάντοτε τις προβλεπόμενες γι’ αυτό 
μπαταρίες. Η χρήση διαφορετικών μπαταριών 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή 
πυρκαγιά.
γ) Φυλάγετε τις μπαταρίες που δε 
χρησιμοποιείτε μακριά από μεταλλικά 
αντικείμενα, π.χ. από συνδετήρες χαρτιών, 
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα 
παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα 
μπορούσαν να γεφυρώσουν τις επαφές. 
Ένα βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις επαφές της 
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει 
βραχυκύκλωμα, σπινθηρισμό ή πυρκαγιά.
δ) Σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής, 
μπορεί να διαρρεύσουν υγρά από την 
μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή με μια 
μη στεγανή μπαταρία. Σε περίπτωση 
ακούσιας επαφής με τα υγρά, ξεπλύνετε 
αμέσως με νερό την αντίστοιχη θέση 
επαφής. Εκτός από αυτό, αν τα υγρά 
διεισδύσουν στα μάτια σας, επισκεφτείτε 
χωρίς καθυστέρηση ένα γιατρό. Τα 
διαρρέοντα υγρά των μπαταριών μπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισμούς ή και εγκαύματα.
ε) Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες ή 
τροποποιημένες επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Χαλασμένες ή τροποποιημένες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να 
λειτουργήσουν μη αναμενόμενα και να 
προξενήσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο 
τραυματισμού.
στ) Μην εκθέτετε τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες σε φλόγες ή υψηλές 
θερμοκρασίες. Οι φλόγες ή θερμοκρασίες 
πάνω από 130 °C μπορεί να προξενήσουν 
έκρηξη.
ζ) Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες για τη 
φόρτιση και μην φορτίζετε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το εργαλείο 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ποτέ εκτός 
του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται 
στις οδηγίες λειτουργίας. Λανθασμένη 
φόρτιση ή φόρτιση εκτός του επιτρεπόμενου 
εύρους θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψουν 
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυξάνοντας 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
3.6 Service
α) Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού 
σας εργαλείου μόνο σε άριστα ειδικευμένο 
προσωπικό και μόνο με γνήσια 
ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται η 
διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού 
εργαλείου.
β) Μην συντηρείτε ποτέ χαλασμένες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Κάθε 
εργασία συντήρησης σε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες θα πρέπει να γίνεται μόνο από τον 
κατασκευαστή ή τις εξουσιοδοτημένες 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
3.7 Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας
– Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας απευθύνονται σε 
άτομα που έχουν βασικές τεχνικές γνώσεις 
αναφορικά με τη χρήση εργαλείων όπως τα 
εδώ περιγραφόμενα. Αν δεν έχετε εμπειρία 
στη χρήση τέτοιων εργαλείων, θα πρέπει να 
ζητήσετε άμεσα βοήθεια έμπειρων ατόμων. 

– Για ζημίες που προκύπτουν επειδή δεν 
τηρήθηκαν οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας, 
ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη. 

Οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες 
λειτουργίας ομαδοποιούνται υπό τις εξής 
σημάνσεις: 

Κίνδυνος! 
Προειδοποίηση για σωματικές βλά-
βες ή ζημίες στο περιβάλλον. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Προειδοποίηση για σωματικές βλά-
βες από ηλεκτρισμό.
Κίνδυνος μαγκώματος! 
Προειδοποίηση για τραυματισμούς 
από μάγκωμα μελών του σώματος 
και ενδυμάτων.
Προσοχή! 
Προειδοποίηση για υλικές ζημίες.

Υπόδειξη: 
Συμπληρωματικές πληροφορίες.

α) Τα δισκοπρίονα αναδίπλωσης και λοξής 
κοπής προβλέπονται για κοπή ξύλου ή 
παρόμοιων προϊόντων, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την κοπή υλικών 
κατασκευής από σίδηρο όπως ράβδοι, 
μπάρες, βίδες κτλ. Η σκόνη λείανσης προξενεί 
μπλοκάρισμα κινούμενων μερών όπως το κάτω 
κάλυμμα προστασίας. Οι σπινθήρες κοπής 
προξενούν αύξηση της θερμοκρασίας στο κάτω 
κάλυμμα προστασίας, στην πλάκα ένθεσης και 
σε άλλα πλαστικά τμήματα.
β) Στερεώνετε το τεμάχιο επεξεργασίας αν 
είναι εφικτό σε μέγγενη. Αν συγκρατήσετε 
το τεμάχιο επεξεργασίας με το χέρι, το 
χέρι σας πρέπει να έχει πάντα τουλάχιστον 
100 mm απόσταση από κάθε πλευρά του 
πριονόδισκου. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το 
πριόνι για κοπή τεμαχίων, τα οποία είναι 
υπερβολικά μικρά, ώστε να μπορείτε να τα 
στερεώσετε ή δεν θα μπορείτε να τα 
συγκρατήσετε ούτε με το χέρι. Αν το χέρι 
σας βρίσκεται πολύ κοντά στον πριονόδισκο 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού από 
επαφή με τον πριονόδισκο.
γ) Το τεμάχιο επεξεργασίας πρέπει να είναι 
ακίνητο και ή να σφίγγεται ή να πιέζεται 
κόντρα στον αναστολέα και στον πάγκο. 
Μην ωθείτε το τεμάχιο επεξεργασίας προς 
τον πριονόδισκο και μην κόβετε ποτέ με 
ελεύθερα χέρια. Χαλαρά ή κινούμενα τεμάχια 
επεξεργασίας θα μπορούσαν να 
εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα 
προξενώντας τραυματισμούς.
δ) Ωθήστε το πριόνι προς το τεμάχιο 
επεξεργασίας. Αποφεύγετε το τράβηγμα 
του πριονιού μέσα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας. Για να ξεκινήσετε την κοπή 
σηκώστε την κεφαλή του πριονιού και 
τραβήξτε την πάνω από το τεμάχιο 
επεξεργασίας, χωρίς να το κόψετε. 
Κατόπιν ανάψτε τον κινητήρα, γυρίστε την 
κεφαλή του πριονιού προς τα κάτω και 
πιέστε το πριόνι μέσα στο τεμάχιο 
επεξεργασίας. Μην το τραβάτε επειδή 
υπάρχει κίνδυνος ο πριονόδισκος να 
ακολουθήσει ανοδική πορεία κοπής στο τεμάχιο 
επεξεργασίας και να εκτιναχτεί επάνω στον 
χρήστη.
ε) Μην περνάτε ποτέ το χέρι πάνω από την 
προβλεπόμενη γραμμή κοπής, ούτε 
μπροστά ούτε πίσω από τον πριονόδισκο. Η 
στήριξη του τεμαχίου επεξεργασίας "με 
σταυρωμένα χέρια", δηλαδή συγκράτηση του 
τεμαχίου επεξεργασίας δεξιά δίπλα στον 
πριονόδισκο με το αριστερό χέρι ή το αντίθετο, 
είναι πολύ επικίνδυνη.
στ) Μην βάζετε τα χέρια πίσω από τον 
αναστολέα όταν περιστρέφεται ο 
πριονόδισκος. Τηρείτε πάντα ελάχιστη 
απόσταση ασφαλείας 100 mm ανάμεσα στο 
χέρι και τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο 
(ισχύει και για τις δύο πλευρές του 
πριονόδισκου, π.χ. κατά την αφαίρεση 
πριονιδιών). Είναι πιθανό να μην μπορείτε να 

αντιληφθείτε πόσο κοντά είναι το χέρι σας στον 
πριονόδισκο κι έτσι να τραυματιστείτε σοβαρά.
ζ) Ελέγχετε το τεμάχιο επεξεργασίας πριν 
την κοπή. Αν το τεμάχιο επεξεργασίας 
είναι λυγισμένο ή παραμορφωμένο, σφίξτε 
το με την πλευρά που έχει την κύρτωση 
προς τα έξω να κοιτά τον αναστολέα. 
Διασφαλίζετε πάντα ότι κατά μήκος της 
γραμμής κοπής δεν προκύπτει διάκενο 
μεταξύ τεμαχίου επεξεργασίας, αναστολέα 
και πάγκου. Λυγισμένα ή παραμορφωμένα 
τεμάχια επεξεργασίας μπορεί να συστραφούν ή 
να μετατοπιστούν προξενώντας το μάγκωμα 
του περιστρεφόμενου πριονόδισκου κατά την 
κοπή. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καρφιά ή 
ξένα σώματα μέσα στο τεμάχιο επεξεργασίας.
η) Χρησιμοποιήστε το πριόνι, μόνο όταν ο 
πάγκος δεν έχει εργαλεία, πριονίδια κτλ. 
Μόνο το τεμάχιο επεξεργασίας επιτρέπεται 
να βρίσκεται πάνω στον πάγκο. Μικρά 
πριονίδια, χύδην τεμάχια ξύλου ή άλλα 
αντικείμενα, τα οποία ενδεχομένως 
ακουμπήσουν τον περιστρεφόμενο 
πριονόδισκο, μπορεί να εκσφενδονιστούν με 
υψηλή ταχύτητα.
θ) Κόβετε ένα τεμάχιο επεξεργασίας κάθε 
φορά. Πολλαπλά στοιβαγμένα τεμάχια 
επεξεργασίας δεν μπορούν να σφιχθούν ή να 
συγκρατηθούν σωστά και μπορεί να 
προξενήσουν μάγκωμα του πριονόδισκου κατά 
το πριόνισμα ή να γλιστρήσουν.
ι) Φροντίστε το δισκοπρίονο αναδίπλωσης 
και λοξής κοπής να βρίσκεται σε μία 
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια εργασίας πριν 
τη χρήση. Η επίπεδη και σταθερή επιφάνεια 
χρήσης μειώνει τον κίνδυνο αστάθειας του 
δισκοπρίονου αναδίπλωσης και λοξής κοπής.
ια) Σχεδιάστε την εργασία σας. Προσέχετε 
σε κάθε αλλαγή της κλίσης του 
πριονόδισκου ή της γωνίας λοξής κοπής 
ώστε να είναι σωστά ρυθμισμένος ο 
ρυθμιζόμενος αναστολέας και το τεμάχιο 
επεξεργασίας να στηρίζεται, χωρίς να 
ακουμπά στον πριονόδισκο ή στο κάλυμμα 
προστασίας.  Χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει το 
μηχάνημα και χωρίς τεμάχιο επεξεργασίας 
πάνω στον πάγκο πρέπει να κάνετε την 
προσομοίωση μίας πλήρους κίνησης κοπής του 
πριονόδισκου για να διασφαλιστεί ότι δε θα 
υπάρξουν εμπόδια ή κίνδυνος κοπής όταν το 
τεμάχιο είναι στον αναστολέα.
ιβ) Φροντίστε για κατάλληλη στήριξη, όταν 
τα τεμάχια επεξεργασίας είναι φαρδύτερα 
ή μακρύτερα από την πάνω πλευρά του 
πάγκου, π.χ. με επεκτάσεις πάγκου ή 
βάσεις πριονίσματος. Τεμάχια επεξεργασίας, 
τα οποία είναι μακρύτερα ή φαρδύτερα από τον 
πάγκο του δισκοπρίονου αναδίπλωσης και 
λοξής κοπής μπορεί να πέσουν αν δεν έχουν 
στερεωθεί γερά. Αν πέσει ένα κομμένο κομμάτι 
ξύλου ή το τεμάχιο επεξεργασίας, μπορεί να 
σηκώσει το κάτω κάλυμμα προστασίας ή να 
εκσφενδονιστεί ανεξέλεγκτα από τον 
περιστρεφόμενο πριονόδισκο.
ιγ) Μην ζητάτε βοήθεια από άλλα άτομα αν 
δεν έχετε κατάλληλη επέκταση πάγκου ή 
για πρόσθετη στήριξη. Ασταθής στήριξη του 
τεμαχίου επεξεργασίας μπορεί να προξενήσει 
το μάγκωμα του πριονόδισκου. Επίσης, το 
τεμάχιο επεξεργασίας μπορεί να μετατοπιστεί 
στη διάρκεια της κοπής τραβώντας εσάς και τον 
βοηθό μέσα στον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.
ιδ) Το κομμένο τεμάχιο δεν επιτρέπεται να 
πιέζεται κόντρα στον περιστρεφόμενο 
πριονόδισκο. Αν υπάρχει περιορισμένος 
χώρος, π.χ. κατά τη χρήση διαμήκων 
αναστολέων, μπορεί να σφηνώσει το κομμένο 
τεμάχιο στον πριονόδισκο και να 
εκσφενδονιστεί βίαια.
ιε) Χρησιμοποιείτε πάντα μέγγενη ή 
κατάλληλη διάταξη για να στηρίζετε σωστά 
υλικό κυκλικής διατομής όπως ράβδοι ή 
σωλήνες. Οι ράβδοι έχουν την τάση να 
φεύγουν κυλώντας όταν κόβονται, με 
αποτέλεσμα ο πριονόδισκος να "δαγκώνει" το 
τεμάχιο επεξεργασίας τραβώντας κι εσάς.
ιστ) Αφήστε τον πριονόδισκο να φθάσει 
στον μέγιστο αριθμό στροφών, πριν 
κόψετε το τεμάχιο επεξεργασίας. Αυτό 
μειώνει τον κίνδυνο να εκσφενδονιστεί προς τα 
εμπρός το τεμάχιο επεξεργασίας.
ιζ) Αν το τεμάχιο επεξεργασίας μαγκώσει ή 
μπλοκάρει ο πριονόδισκος, 
απενεργοποιήστε το δισκοπρίονο 
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αναδίπλωσης και λοξής κοπής. Περιμένετε 
να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα 
μέρη, αποσυνδέστε το φις ηλεκτρικού 
δικτύου και/ή αφαιρέστε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αφαιρέστε 
στη συνέχεια το μαγκωμένο αντικείμενο. 
Αν συνεχίσετε να πριονίζετε σε ένα τέτοιο 
μπλοκάρισμα, μπορεί να προκύψει απώλεια του 
ελέγχου ή ζημιές του δισκοπρίονου 
αναδίπλωσης και λοξής κοπής.
ιη) Αφήστε τον διακόπτη όταν τερματιστεί 
η κοπή, κρατήστε την κεφαλή του πριονιού 
κάτω και περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο 
πριονόδισκος, πριν αφαιρέσετε το κομμένο 
τεμάχιο. Είναι πολύ επικίνδυνο να πλησιάζετε 
με το χέρι τον πριονόδισκο που περιστρέφεται 
για να σταματήσει.
4.1 Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας
 Τηρείτε τις ειδικές υποδείξεις ασφαλείας στα 
εκάστοτε κεφάλαια. 

 Τηρείτε ενδεχομένως νομικές προδιαγραφές 
ή τις προδιαγραφές περί πρόληψης 
ατυχημάτων. 

Γενικοί κίνδυνοι! 
 Λάβετε υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιδράσεις.

 Χρησιμοποιείτε κατάλληλες υποδοχές όταν τα 
τεμάχια επεξεργασίας έχουν μεγάλο μήκος. 

 Αυτό το μηχάνημα επιτρέπεται να τίθεται σε 
λειτουργία και να χρησιμοποιείται μόνο από 
άτομα που έχουν εξοικείωση με παρόμοια 
μηχανήματα και γνωρίζουν τους κινδύνους 
που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή 
κατά τον χειρισμό του. 
Άτομα κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο μόνο στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσής 
τους υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή. 

Μην επιτρέπετε σε αναρμόδιους, ειδικά τα 
παιδιά, να πλησιάζουν στην περιοχή κινδύνου. 
Μην αφήνετε στη διάρκεια της λειτουργίας να 
αγγίζουν άλλα άτομα το εργαλείο ή το 
καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου. 

 Αποφύγετε υπερθέρμανση των δοντιών του 
πριονόδισκου.

 Αποφύγετε κατά το πριόνισμα πλαστικών να 
λιώσει το πλαστικό.

Κίνδυνος τραυματισμού και 
σύνθλιψης σε κινούμενα μέρη! 
Μην θέτετε σε λειτουργία το εργαλείο αν δεν 
έχουν τοποθετηθεί οι διατάξεις προστασίας. 

 Κρατάτε πάντα επαρκή απόσταση από τον 
πριονόδισκο. Χρησιμοποιείτε ενδεχομένως 
κατάλληλα μέσα τροφοδοσίας υλικού. 
Κρατάτε πάντα επαρκή απόσταση από τα 
εξαρτήματα που λαμβάνουν κίνηση στη 
διάρκεια της λειτουργίας. 

 Περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο πριονόδισκος 
πριν αφαιρέσετε μικρά κομμάτια τεμαχίων 
επεξεργασίας, κατάλοιπα ξύλου κτλ. από την 
περιοχή εργασίας. 

 Πριονίζετε μόνο τεμάχια επεξεργασίας με 
διαστάσεις που επιτρέπουν την ασφαλή στάση 
του σώματος κατά το πριόνισμα. 

 Χρησιμοποιείτε διατάξεις σύσφιγξης ή μία 
μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου 
επεξεργασίας. Έτσι συγκρατείται 
ασφαλέστερα από ό,τι με το χέρι σας.

Μην φρενάρετε τον πριονόδισκο που πάει να 
σταματήσει ασκώντας πλευρική πίεση. 

 Προτού πραγματοποιηθεί μία οποιαδήποτε 
ρύθμιση, συντήρηση ή επισκευή τραβήξτε το 
φις από την πρίζα του ρεύματος ή αφαιρέστε 
την αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία από το εργαλείο.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, 
τραβήξτε το φις από την πρίζα του ρεύματος ή 
αφαιρέστε την αφαιρούμενη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το εργαλείο.

Κίνδυνος κοπής ακόμη και με 
ακινητοποιημένο εργαλείο κοπής! 
 Φοράτε γάντια κατά την αλλαγή εργαλείων 
κοπής. 

 Φυλάσσετε έτσι τους πριονόδισκους, ώστε να 
μην υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστεί 
κανείς από αυτούς. 

Κίνδυνος από ανάκρουση της 
κεφαλής του πριονιού (ο πριονόδισκος 
πιάνεται στο τεμάχιο επεξεργασίας και η 
κεφαλή του πριονιού εκτινάσσεται ξαφνικά 
προς τα πάνω)! 
 Επιλέξτε έναν πριονόδισκο που είναι 
κατάλληλος για το προς κοπή τεμάχιο 
επεξεργασίας.

 Κρατήστε γερά τη χειρολαβή. Τη στιγμή, στην 
οποία βυθίζεται ο πριονόδισκος μέσα στο 
τεμάχιο επεξεργασίας, ο κίνδυνος 
ανάκρουσης είναι ιδιαίτερα υψηλός. 

 Πριονίζετε τα λεπτά ή με λεπτό τοίχωμα 
τεμάχια επεξεργασίας μόνο με πριονόδισκους 
με μικρά δόντια. 

 Χρησιμοποιείτε πάντα ακονισμένους 
πριονόδισκους. Αντικαθιστάτε αμέσως τους 
στομωμένους πριονόδισκους. Υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος ανάκρουσης, αν ένα 
στομωμένο δόντι πριονιού πιαστεί στην 
επιφάνεια του τεμαχίου επεξεργασίας. 

Μην μαγκώνετε τα τεμάχια επεξεργασίας. 
 Σε περίπτωση αμφιβολίας, εξετάστε τα 
τεμάχια επεξεργασίας για ξένα σώματα (π.χ. 
καρφιά ή βίδες). 

Μην πριονίζετε ποτέ πολλά τεμάχια 
επεξεργασίας ταυτόχρονα – ούτε δεσμίδες 
που αποτελούνται από πολλά μεμονωμένα 
τεμάχια. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος αν 
πιαστούν μεμονωμένα τεμάχια ανεξέλεγκτα 
από τον πριονόδισκο.

 Αποφεύγετε να πιέζετε πλευρικά τον 
πριονόδισκο όταν δημιουργείτε εγκοπές – 
χρησιμοποιείτε μία μέγγενη.

Κίνδυνος μαγκώματος! 
 Προσέχετε ώστε κατά τη λειτουργία να μην 
υπάρχει πιθανότητα να πιαστούν μέλη του 
σώματος ή ενδύματα από τα περιστρεφόμενα 
εξαρτήματα και να παρασυρθούν από αυτά 
(όχι γραβάτες, όχι γάντια, όχι ρούχα με 
φαρδιά μανίκια, αν έχετε μακριά μαλλιά 
χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε ένα δίχτυ 
μαλλιών). 

Μην πριονίζετε ποτέ τεμάχια επεξεργασίας, 
στα οποία υπάρχουν σχοινιά, κορδόνια, 
ταινίες, καλώδια ή σύρματα ή περιέχουν 
τέτοια υλικά.

Κίνδυνος από ανεπαρκή ατομικό 
εξοπλισμό προστασίας! 
 Χρησιμοποιείτε προστασία ακοής. 
 Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά. 
 Χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από τη 
σκόνη. 

 Χρησιμοποιείτε κατάλληλη ενδυμασία 
εργασίας. 

 Χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά υποδήματα.
 Χρησιμοποιείτε γάντια κατά τον χειρισμό των 
πριονόδισκων και τραχειών εργαλείων. 
Μεταφέρετε τους πριονόδισκους σε δοχεία.

Κίνδυνος από ξυλόσκονη! 
 Εργάζεστε μόνο με σύστημα αναρρόφησης. 
Το σύστημα αναρρόφησης πρέπει να πληροί 
τις τιμές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 16.. 

Μείωση επιβάρυνσης από σκόνη:
 Σωματίδια, τα οποία δημιουργούνται κατά την 
εργασία με το παρόν εργαλείο, ενδέχεται να 
περιέχουν ουσίες, οι οποίες μπορεί να 
προξενήσουν καρκίνο, αλλεργικές 
αντιδράσεις, νοσήματα του αναπνευστικού 
συστήματος, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες 
βλάβες της αναπαραγωγής. Ορισμένα 
παραδείγματα αυτών των ουσιών είναι τα 
εξής: Μόλυβδος (σε μολυβδούχα 
επιχρίσματα), πρόσθετες ουσίες για την 
επεξεργασία ξυλείας (χρωμικό, μέσα 
προστασίας ξυλείας), ορισμένα είδη ξυλείας 
(όπως σκόνη δρυός ή οξιάς).

 Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη διάρκεια, στην 
οποία ο χρήστης ή άτομα που βρίσκονται 
κοντά εκτίθενται στην επιβάρυνση.

 Αυτά τα σωματίδια δεν πρέπει να 
εισχωρήσουν στο σώμα.

 Για να μειωθεί η επιβάρυνση από αυτές τις 
ουσίες: Φροντίστε για καλό αερισμό του 
χώρου εργασίας και φοράτε κατάλληλο 
εξοπλισμό προστασίας όπως μάσκες 
προστασίας της αναπνοής, οι οποίες μπορούν 
να φιλτράρουν μικροσκοπικά μικρά σωματίδια.

 Προσέξτε τις οδηγίες που ισχύουν για το 
υλικό, το προσωπικό, την περίπτωση 
εφαρμογής και το σημείο χρήσης (π.χ. 
κανονισμοί εργασιακής ασφάλειας, απόρριψη).

 Συλλέξτε τα σωματίδια που προκύπτουν στο 
σημείο της δημιουργίας τους, αποφύγετε τις 
συσσωρεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Χρησιμοποιείτε την παραδιδόμενη διάταξη 
συγκράτησης σκόνης και μία κατάλληλη 
διάταξη αναρρόφησης σκόνης. Έτσι φθάνουν 
λιγότερα σωματίδια ανεξέλεγκτα στο 
περιβάλλον.

Μειώστε την επιβάρυνση από τη σκόνη με 
τους εξής τρόπους:
– στρέφοντας τα εξερχόμενα σωματίδια και τη 
σκόνη απαερίων του εργαλείου όχι πάνω σας 
ή προς άτομα που βρίσκονται κοντά σας ή 
πάνω σε συσσωρευμένη σκόνη,

– χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση 
αναρρόφησης και/ή μία συσκευή καθαρισμού 
του αέρα,

– αερίζοντας καλά τον χώρο εργασίας και 
διατηρώντας τον καθαρό αναρροφώντας 
τους ρύπους. Το σκούπισμα ή το ξεφύσημα 
στροβιλίζει τη σκόνη.

– Αναρροφάτε ή πλένετε την ενδυμασία 
προστασίας. Μην ξεφυσάτε, χτυπάτε ή 
καθαρίζετε με βούρτσες.

Κίνδυνος από τεχνικές μετατροπές ή 
από τη χρήση μερών που δεν έχουν 
ελεγχθεί και εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή
 Συναρμολογήστε αυτό το εργαλείο ακριβώς 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν 
εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα εξής: 
–Πριονόδισκοι (αριθμοί παραγγελίας βλέπε 
κεφάλαιο 12. Πρόσθετος εξοπλισμός). 

– Διατάξεις ασφαλείας. 
– Λέιζερ κοπής
–Φωτισμός περιοχής κοπής

Μην κάνετε τροποποιήσεις στα εξαρτήματα. 
 Προσέχετε ώστε ο αριθμός στροφών που 
αναφέρεται στον πριονόδισκο να συμφωνεί με 
τον αριθμό στροφών που αναφέρεται στο 
πριόνι.

Κίνδυνος από ελαττώματα στο 
εργαλείο! 
 Ελέγξτε το εργαλείο πριν από κάθε χρήση για 
τυχόν ζημιές: Πριν την περαιτέρω χρήση του 
εργαλείου πρέπει να ελεγχθεί η άψογη και η 
ενδεδειγμένη λειτουργία των διατάξεων 
ασφαλείας, των διατάξεων προστασίας και 
των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν τυχόν 
ελαφρές ζημιές. Ελέγξτε, εάν τα κινούμενα 
μέρη λειτουργούν άψογα και δε μαγκώνουν. 
Όλα τα μέρη πρέπει να είναι σωστά 
συναρμολογημένα και να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις, για την εξασφάλιση της 
άψογης λειτουργίας του εργαλείου. 

Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένους ή 
παραμορφωμένους πριονόδισκους. 

Κίνδυνος από θόρυβο! 
 Χρησιμοποιείτε προστασία ακοής. 

Κίνδυνος από τεμάχια ή τμήματα 
τεμαχίων επεξεργασίας που μπλοκάρουν 
το εργαλείο! 
Αν προκύψει ένα μπλοκάρισμα:
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο,
2. Τραβήξτε το φις από την πρίζα του ρεύματος 

ή αφαιρέστε την αφαιρούμενη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το 
εργαλείο,

3. Χρησιμοποιείτε γάντια,
4. Εξαλείψτε το μπλοκάρισμα με κατάλληλο 

εργαλείο.
4.2 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για 

εργαλεία μπαταρίας:
Προτού πραγματοποιήσετε μία οποιαδήποτε 
ρύθμιση, αλλαγή εξοπλισμού, συντήρηση ή 
καθαρισμό τραβήξτε την μπαταρία από το 
εργαλείο.

Προστατέψτε τις μπαταρίες από την 
υγρασία!
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή 
παραμορφωμένες μπαταρίες!
Μην ανοίγετε τις μπαταρίες!
Μην ακουμπάτε ή βραχυκυκλώνετε τις επαφές 
των μπαταριών!

Από τις ελαττωματικές 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων 
λιθίου (Li-Ion) μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο 

υγρό! 
Σε περίπτωση που χυθεί το υγρό της 
μπαταρίας και έρθει σε επαφή με το δέρμα 
σας, ξεπλύνετε το δέρμα σας αμέσως με 

πολύ νερό. Σε περίπτωση που πέσει υγρό της 
μπαταρίας στα μάτια σας, πλύνετε τα μάτια σας 
με καθαρό νερό και πηγαίνετε χωρίς 
καθυστέρηση στο γιατρό!
4.3 Σύμβολα πάνω στο εργαλείο 

(αναλόγως του μοντέλου)
Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας. 

Μην βάζετε τα χέρια μέσα στον 
πριονόδισκο. 

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά 
και προστασία ακοής. 

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρό 
ή βρεγμένο περιβάλλον. 

Ακτινοβολία λέιζερ - Μην 
κοιτάτε στην ακτίνα.
ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

4.4 Διατάξεις ασφαλείας
Κάλυμμα προστασίας αιώρησης (6) 
Το κάλυμμα προστασίας αιώρησης προστατεύει 
από μη ηθελημένη επαφή με τον πριονόδισκο 
και από εκτοξευόμενα πριονίδια.
Κλείδωμα ασφαλείας (26)
Συσκευές με επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 
Μόνο όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα 
ασφαλείας, μπορεί να ενεργοποιηθεί το 
μηχάνημα.
Συσκευές με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο: 
Μόνο όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα 
ασφαλείας, ανοίγει το κάλυμμα προστασίας 
αιώρησης και μπορεί να χαμηλώσει το πριόνι.
Αναστολέας τεμαχίων επεξεργασίας (25) 
Ο αναστολέας τεμαχίων επεξεργασίας δεν 
επιτρέπει την κίνηση του τεμαχίου 
επεξεργασίας στη διάρκεια του πριονίσματος. Ο 
αναστολέας τεμαχίων επεξεργασίας πρέπει να 
είναι πάντα τοποθετημένος κατά τη λειτουργία.
Προσέχετε να είναι σωστά ρυθμισμένο το 
πρόσθετο προφίλ (34) και να στηρίζει όσο το 
δυνατόν καλύτερα το τεμάχιο επεξεργασίας, 
χωρίς να ακουμπά στον πριονόδισκο ή στο 
προστατευτικό κάλυμμα. Ασφαλίστε με βίδα 
σταθεροποίησης (35).
Ένα λάθος ρυθμισμένο πρόσθετο προφίλ (34) 
μπορεί, σε κοπές με κλίση και σε διπλές λοξές 
κοπές, να έλθει σε επαφή με τον πριονόδισκο 
και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
Το πρόσθετο προφίλ (34) στον αναστολέα 
τεμαχίων επεξεργασίας πρέπει να μετατοπιστεί 
για κοπές με κλίση μετά την ελευθέρωση της 
βίδας σταθεροποίησης (35).

Βλέπε στη σελίδα 2.
Οι εικόνες αποτελούν παραδείγματα για όλες τις 
συσκευές. Ο εξοπλισμός του εργαλείου σας 
μπορεί επομένως να αποκλίνει από τις εικόνες.

1 Σφράγισμα του σάκου πριονιδιών
2 Σάκος πριονιδιών
3 Στόμιο αναρρόφησης πριονιδιών
4 Έξοδος λέιζερ
5 Φωτισμός περιοχής κοπής *
6 Κάλυμμα προστασίας αιώρησης
7 Διαμήκης αναστολέας *
8 Πάγκος
9 Περιστρεφόμενος πάγκος

10 Ένθετο πάγκου
11 Λαβή σταθεροποίησης για περιστρεφόμενο 

πάγκο
12 Μοχλός φραγής για θέσεις κλειδώματος 

περιστρεφόμενου πάγκου*
13 Βίδα στερέωσης για διάταξη έλξης *
14 Κλειδί άλλεν / υποδοχή εργαλείου για κλειδί 

άλλεν
15 Διάταξη σύσφιγξης τεμαχίου επεξεργασίας
16 Επέκταση πάγκου
17 Βίδα ασφάλισης για επέκταση πάγκου
18 Ασφάλιση πριονόδισκου
19 Λαβή πριονιού
20 Λαβή μεταφοράς *
21 Άγκιστρο για τύλιγμα καλωδίου
22 Μοχλός σταθεροποίησης για ρύθμιση κλίσης
23 Κουμπί φραγής (για διεύρυνση της γωνίας 

κλίσης κατά +/- 2 °)
24 Ασφάλιση μεταφοράς
25 Αναστολέας τεμαχίων επεξεργασίας
26 Κλείδωμα ασφαλείας 
27 Διακόπτης ON/OFF του πριονιού
28 Διακόπτης ON/OFF του λέιζερ κοπής
29 Διακόπτης ON/OFF του φωτισμού περιοχής 

κοπής *
30 Πλήκτρο για την απασφάλιση της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας *
31 Πλήκτρο ένδειξης της χωρητικότητας *
32 Ένδειξη χωρητικότητας και σήμανσης *
33 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία *
* αναλόγως του μοντέλου / εξοπλισμού

Ενδεχ. συναρμολογήστε τη λαβή 
μεταφοράς (20) (αναλόγως του μοντέλου)
 Βιδώστε τη λαβή μεταφοράς (20) όπως 
φαίνεται. 

Ενδεχ. συναρμολογήστε την επέκταση 
πάγκου (16) (αναλόγως του μοντέλου)
1. Πάρτε τη δεξιά και αριστερή επέκταση 

πάγκου από τη συσκευασία μεταφοράς.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες (36) στις ράγες 

οδήγησης της δεξιάς και αριστερής 
επέκτασης πάγκου.

3. Ωθήστε τις ράγες οδήγησης των 
επεκτάσεων πάγκου εντελώς μέσα στις 
υποδοχές. Ανάλογα με τον εξοπλισμό: 
Τοποθετήστε την επέκταση πάγκου με 
αναδιπλούμενο προς τα πάνω διαμήκη 
αναστολέα (7) στη δεξιά πλευρά.

4. Σηκώστε το εργαλείο από τα μπροστινά 
πόδια, γείρτε το προσεκτικά προς τα πίσω 
και αποθέστε το ασφαλισμένο ώστε να μην 
πέσει.

5. Βιδώστε τις βίδες (36) στις ράγες οδήγησης 
πάλι.

6. Πιάστε το εργαλείο από τα μπροστινά πόδια, 
γείρτε το προσεκτικά προς τα εμπρός και 
αποθέστε το.

7. Ρυθμίστε το επιθυμητό πλάτος πάγκου και 
ασφαλίστε τις επεκτάσεις πάγκου με τις 
βίδες ασφάλισης (17).

Τοποθέτηση
Για την ασφαλή εργασία, το εργαλείο πρέπει να 
στερεώνεται σε μία σταθερή επιφάνεια. 
–Ως επιφάνεια μπορεί να χρησιμεύει μία 
σταθερά συναρμολογημένη επιφάνεια 
εργασίας ή ένας πάγκος εργασίας.

– Το εργαλείο πρέπει να παραμένει σταθερό με 
ασφάλεια ακόμη και κατά την επεξεργασία 
μεγάλων τεμαχίων επεξεργασίας. 

– Τα μεγάλου μήκους τεμάχια επεξεργασίας 
πρέπει να υποστηρίζονται επιπρόσθετα με 
κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισμό.

Υπόδειξη: 
Για τη φορητή χρήση, το εργαλείο μπορεί να 
βιδώνεται σε μία πλάκα κόντρα πλακέ ή 
αντεπικολλητής ξυλείας (500 mm × 500 mm, 
πάχος τουλάχιστον 19 mm). Κατά τη χρήση, η 
πλάκα πρέπει να στερεώνεται με μέγγενη σε 
έναν πάγκο εργασίας.
1. Βιδώστε το εργαλείο στην επιφάνεια. 
2. Λύσιμο ασφάλισης μεταφοράς (24): Πιέστε 

την κεφαλή πριονιού λίγο προς τα κάτω και 
συγκρατήστε την. Αφαιρέστε την ασφάλιση 
μεταφοράς (24).

3. Στρέψτε αργά την κεφαλή πριονιού προς τα 
πάνω.

Μεταφορά
1. Στρέψτε την κεφαλή πριονιού προς τα κάτω 

και πιέστε μέσα την ασφάλιση μεταφοράς 
(24). 

2. Ασφαλίστε τη διάταξη έλξης με τη βίδα 
στερέωσης (13) στην μπροστινή θέση.

Προσοχή! 
Μην μεταφέρετε το πριόνι από τις διατάξεις 
προστασίας.
3. Σηκώστε το εργαλείο από τη λαβή 

μεταφοράς (20) (ανάλογα με τον εξοπλισμό) 
για να το μεταφέρετε.
Σε εργαλεία χωρίς λαβή μεταφοράς: Ωθήστε 
και τις δύο επεκτάσεις πάγκου (16) μέχρι 
τέρμα και ασφαλίστε με τις βίδες ασφάλισης 
(17). Σηκώστε το εργαλείο από τις δύο 
επεκτάσεις πάγκου (16) για να το 
μεταφέρετε.

7.1 Διακόπτης ON/OFF κινητήρα (27)
Ενεργοποίηση κινητήρα:
 Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF και κρατήστε 
τον πιεσμένο.

Απενεργοποίηση κινητήρα:
 Αφήστε τον διακόπτη ON/OFF.
7.2 Διακόπτης ON/OFF φωτισμού 

περιοχής κοπής (29) 
(ανάλογα με τον εξοπλισμό)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
φωτισμού της περιοχής κοπής.

Κίνδυνος! 
Μην κατευθύνετε τη φωτεινή δέσμη στα μάτια 
ανθρώπων ή ζώων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κοιτάτε την αναμμένη 
φωτοδίοδο.

Υπόδειξη: 
Σε εργαλεία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: Αν 
διακοπεί για λίγο η εργασία, σβήνει ο φωτισμός 
περιοχής κοπής (λειτουργία παύσης) και 
ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη συνέχιση της 
εργασίας. Σε μεγαλύτερη παύση της εργασίας, 
απενεργοποιείται ο φωτισμός περιοχής κοπής. 
Για την επανενεργοποίηση: Ενεργοποιήστε τον 
διακόπτη (29).
7.3 Διακόπτης ON/OFF λέιζερ κοπής 

(28)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λέιζερ 
κοπής. 
Το λέιζερ κοπής μαρκάρει μία γραμμή αριστερά 
της κοπής. Κάντε μία δοκιμαστική κοπή για να 
εξοικειωθείτε με τη ρύθμιση θέσης.

Κίνδυνος! 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ
ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
EN 60825-1:2014

5. Επισκόπηση

6. Τοποθέτηση και μεταφορά

7. Το εργαλείο αναλυτικά
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Υπόδειξη: 
Σε εργαλεία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: Αν 
διακοπεί για λίγο η εργασία, σβήνει το λέιζερ 
κοπής (λειτουργία παύσης) και ενεργοποιείται 
αυτόματα κατά τη συνέχιση της εργασίας. Σε 
μεγαλύτερη παύση της εργασίας, 
απενεργοποιείται το λέιζερ κοπής. Για την 
επανενεργοποίηση: Ενεργοποιήστε τον 
διακόπτη (28).
7.4 Ρύθμιση κλίσης
Μετά την ελευθέρωση του μοχλού 
σταθεροποίησης (22) το πριόνι μπορεί να τεθεί 
σε κλίση χωρίς διαβάθμιση μεταξύ 0° και 45° 
προς τα αριστερά ως προς την κάθετο (39). 
Πιέστε στη διάρκεια της ρύθμισης το κουμπί 
φραγής (23), για να ρυθμίσετε και γωνία έως 
47° προς τα αριστερά ως προς την κάθετο ή έως 
2 ° προς τα δεξιά ως προς την κάθετο.

Κίνδυνος! 
Για να μην αλλάζει η γωνία κλίσης κατά το 
πριόνισμα, πρέπει να σφιχθεί ο μοχλός 
σταθεροποίησης (22) του βραχίονα ανατροπής.
Μπορείτε να προσαρμόστε τη θέση του μοχλού 
σταθεροποίησης στις ανάγκες σας: Τραβήξτε 
τον μοχλό προς τα έξω, περιστρέψτε τον και 
πιέστε τον στην επιθυμητή θέση για να 
ασφαλίσει.
7.5 Περιστρεφόμενος πάγκος
Για λοξές κοπές ο περιστρεφόμενος πάγκος 
μπορεί να περιστρέφεται μετά το λύσιμο της 
λαβής σταθεροποίησης (11) και ενεργοποίησης 
του μοχλού φραγής (12) κατά 47° προς τα 
αριστερά ή κατά 47° προς τα δεξιά. Με αυτό τον 
τρόπο ρυθμίζεται η γωνία κοπής ως προς την 
ακμή επαφής/τοποθέτησης του τεμαχίου 
επεξεργασίας.

Κίνδυνος! 
Για να μην αλλάζει η γωνία λοξής κοπής κατά το 
πριόνισμα, πρέπει να βιδωθεί η λαβή 
σταθεροποίησης (11) του περιστρεφόμενου 
πάγκου (και στις θέσεις ασφάλισης!).
7.6 Διάταξη έλξης
Με τη διάταξη έλξης μπορούν να κοπούν και 
τεμάχια επεξεργασίας μεγαλύτερης διατομής. Η 
διάταξη έλξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα 
τα είδη κοπής (ίσιες κοπές, κοπές με κλίση, 
διπλές λοξές κοπές και κοπές εγκοπών).
Όταν δεν χρειάζεται η διάταξη έλξης, 
ασφαλίστε τη διάταξη έλξης με τη βίδα 
στερέωσης (13) στην πίσω θέση. 
7.7 Περιορισμός βάθους κοπής
Ο περιορισμός βάθους κοπής (50) μαζί με τη 
διάταξη έλξης κάνει εφικτή την εκτέλεση 
εγκοπών. 
Γυρίστε τη βίδα στερέωσης και στερεώστε την 
με το κόντρα παξιμάδι. Ο περιορισμός βάθους 
κοπής μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν ο 
αναστολέας (51) μετακινηθεί προς τα πίσω.

8.1 Σάκος πριονιδιών / σύνδεση 
συστήματος αναρρόφησης 
πριονιδιών

Κίνδυνος! 
Ορισμένα είδη ξυλόσκονης (π.χ. δρυς, οξιά, 
μελιά) μπορεί να προξενήσουν καρκίνο σε 
περίπτωση εισπνοής.
– Εργάζεστε μόνο με συναρμολογημένο σάκο 
πριονιδιών ή κατάλληλο σύστημα 
αναρρόφησης πριονιδιών. 

– Χρησιμοποιείτε επιπλέον μία μάσκα 
προστασίας της αναπνοής, καθώς δεν μπορεί 
να συλλεχθεί ή να αναρροφηθεί όλη η σκόνη 
πριονίσματος. 

– Αδειάζετε τακτικά τον σάκο πριονιδιών. 
Χρησιμοποιείτε μία μάσκα προστασίας της 
αναπνοής κατά το άδειασμα. 

Όταν θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία με τον 
παραδιδόμενο σάκο πριονιδιών: 
 Τοποθετήστε τον σάκο πριονιδιών (2) στο 
στόμιο αναρρόφησης πριονιδιών (3). 
Προσέξτε ώστε το σφράγισμα (1) του σάκου 
πριονιδιών να είναι κλειστό.

Όταν συνδέετε το εργαλείο σε ένα σύστημα 
αναρρόφησης πριονιδιών: 
 Χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στο στόμιο 
αναρρόφησης πριονιδιών έναν κατάλληλο 
προσαρμογέα (βλέπε κεφάλαιο 12. 
"Πρόσθετος εξοπλισμός").

 Προσέξτε ώστε το σύστημα αναρρόφησης 
πριονιδιών να πληροί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 16. "Τεχνικά 
στοιχεία".

 Προσέξτε επίσης τις οδηγίες χειρισμού του 
συστήματος αναρρόφησης πριονιδιών!

8.2 Συναρμολόγηση της διάταξης 
σύσφιγξης τεμαχίου 
επεξεργασίας

Η διάταξη σύσφιγξης τεμαχίου επεξεργασίας 
(15) μπορεί να συναρμολογηθεί σε δύο θέσεις:
– Για φαρδιά τεμάχια επεξεργασίας:
Ωθήστε τη διάταξη σύσφιγξης τεμαχίων 
επεξεργασίας μέσα στην πίσω οπή (37) του 
πάγκου.

– Για στενά τεμάχια επεξεργασίας:
Ωθήστε τη διάταξη σύσφιγξης τεμαχίων 
επεξεργασίας μέσα στην μπροστινή οπή (38) 
του πάγκου.

8.3 Ειδικά για ηλεκτρικά εργαλεία

Κίνδυνος! Ηλεκτρική τάση 
Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο σε μία πηγή 
ρεύματος, η οποία πληροί τις εξής απαιτήσεις 
(βλέπε και κεφάλαιο 16. "Τεχνικά στοιχεία"):
–Η τάση και η συχνότητα δικτύου πρέπει να 
συμφωνούν με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην πινακίδα τύπου του εργαλείου. 

– Ασφάλιση με έναν διακόπτη ασφαλείας έναντι 
διαρροής ρεύματος 30 mA. 

–Οι πρίζες έχουν εγκατασταθεί, γειωθεί και 
ελεγχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 Τοποθετήστε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου 
έτσι ώστε κατά την εργασία να μην εμποδίζει 
ούτε να μπορεί να πάθει ζημιά. 

 Χρησιμοποιείτε ως καλώδιο επέκτασης μόνο 
καλώδια ελαστικού με επαρκή διατομή 
(3 × 1,5 mm2).

 Χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης για 
εργασία σε εξωτερικούς χώρους. 
Χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους μόνο 
για αυτό εγκεκριμένα και αντίστοιχα 
επισημασμένα καλώδια επέκτασης.

 Αποφύγετε τη μη ηθελημένη θέση σε 
λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι 
απενεργοποιημένος κατά την τοποθέτηση του 
φις στην πρίζα.

8.4 Ειδικά για εργαλεία 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

 Αποφύγετε τη μη ηθελημένη θέση σε 
λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι έχει 
απενεργοποιηθεί ο διακόπτης κατά την 
τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας.

 Εάν το εργαλείο χαλάσει αφαιρέστε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από αυτό.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση (33).
Φορτίστε ξανά την μπαταρία σε περίπτωση 
πτώσης της ισχύος.
Οδηγίες για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας 
του Metabo-φορτιστή.
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου "Li-Power” έχουν μια 
ένδειξη χωρητικότητας και σήμανσης (32):
- Πατήστε το πλήκτρο (31) και η κατάσταση 
φόρτισης εμφανίζεται μέσω των φωτοδιόδων 
LED.

- Όταν μια φωτοδίοδος (LED) αναβοσβήνει, η 
μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και πρέπει να 
επαναφορτιστεί.)

Μεταφορά των μπαταριών ιόντων λιθίου:
Η αποστολή των μπαταριών ιόντων λιθίου 
υπόκειται στη νομοθεσία περί επικινδύνων 
εμπορευμάτων (UN 3480 και UN 3481). Κατά την 
αποστολή των μπαταριών ιόντων λιθίου 
προσέξτε τους τρέχοντες ισχύοντες 
κανονισμούς. Πληροφορηθείτε σχετικά 
ενδεχομένως από την εταιρεία μεταφορών. 
Πιστοποιημένη συσκευασία είναι διαθέσιμη στη 
Metabo. 
Η αποστολή των μπαταριών μπορεί να γίνει 
μόνον εφόσον το περίβλημα ευρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και δεν διαρρέει υγρό. Για την 
αποστολή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 
αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο. 
Ασφαλίστε τις επαφές από τυχόν 
βραχυκύκλωμα (π.χ. μονώστε τις με 
αυτοκόλλητη ταινία).
Αφαίρεση, τοποθέτηση της μπαταρίας
Αφαίρεση: Πιέστε το πλήκτρο για απασφάλιση 
της μπαταρίας (30) και τραβήξτε την μπαταρία 
(33) προς τα πίσω.
Τοποθέτηση:Σπρώξτε μέσα την μπαταρία (33) 
μέχρι να ασφαλίσει.

 Ελέγχετε πριν την εργασία την άριστη 
κατάσταση των διατάξεων ασφαλείας. 

 Λάβετε σωστή θέση εργασίας κατά το 
πριόνισμα: 
– εμπρός στην πλευρά χειριστή, 
– μετωπικά ως προς το πριόνι, 
– δίπλα στη γραμμή ευθυγράμμισης του 
πριονόδισκου.

Κίνδυνος! 
Στερεώνετε το τεμάχιο επεξεργασίας αν είναι 
εφικτό με τη διάταξη σύσφιγξης τεμαχίων 
επεξεργασίας (15). 

Κίνδυνος σύνθλιψης!
Μην βάζετε τα χέρια μέσα στην περιοχή 
άρθρωσης ή κάτω από το εργαλείο κατά την 
κλίση ή την περιστροφή της κεφαλής του 
πριονιού!
 Συγκρατήστε την κεφαλή του πριονιού κατά 
την κλίση.

 Χρησιμοποιήστε κατά την εργασία: 
– Υποδοχή τεμαχίου επεξεργασίας – σε 
τεμάχια επεξεργασίας, όταν αυτά μετά τον 
διαχωρισμό πέφτουν από τον πάγκο 

– Σάκος πριονιδιών ή σύστημα αναρρόφησης 
πριονιδιών. 

 Πριονίζετε μόνο τεμάχια επεξεργασίας με 
διαστάσεις που επιτρέπουν την ασφαλή στάση 
του σώματος κατά το πριόνισμα. 

 Πιέζετε το τεμάχιο επεξεργασίας κατά το 
πριόνισμα σταθερά στον πάγκο και μην το 
μαγκώνετε. Μην φρενάρετε τον πριονόδισκο 
επίσης με πλευρική πίεση. Υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήματος αν μπλοκαριστεί ο πριονόδισκος. 

9.1 Ίσιες κοπές
Αρχική θέση: 
– Ασφάλιση μεταφοράς (24) έχει αφαιρεθεί. 
– Κεφαλή πριονιού στραμμένη προς τα πάνω.
– Περιορισμός βάθους κοπής (51) 
απενεργοποιημένος.

–Ο πάγκος περιστροφής βρίσκεται στη θέση 0°, 
η λαβή σταθεροποίησης (11) για 
περιστρεφόμενο πάγκο έχει σφιχθεί. 

–Η κλίση του βραχίονα ανατροπής ως προς την 
κάθετο είναι 0°, ο μοχλός σταθεροποίησης 
(22) για ρύθμιση κλίσης έχει σφιχθεί.

– Διάταξη έλξης τελείως πίσω. 
–Η βίδα στερέωσης (13) της διάταξης έλξης 
έχει λυθεί. 

– Ρύθμιση αναστολέα τεμαχίου επεξεργασίας 
(25):
Χαλαρώστε τη βίδα σταθεροποίησης (35). 
Μετακινήστε το πρόσθετο προφίλ (34) , έτσι 

8. Θέση σε λειτουργία 

9. Χειρισμός 
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ώστε να στηρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το 
τεμάχιο επεξεργασίας, χωρίς να ακουμπά 
στον πριονόδισκο ή στο προστατευτικό 
κάλυμμα. Ασφαλίστε με βίδα σταθεροποίησης 
(35).

Πριόνισμα τεμαχίου επεξεργασίας: 
1. Πιέστε το τεμάχιο επεξεργασίας κόντρα 

στον αναστολέα τεμαχίων επεξεργασίας και 
σφίξτε το με τη διάταξη σύσφιγξης τεμαχίων 
επεξεργασίας (15).

2. Σε τεμάχια επεξεργασίας μεγαλύτερου 
πλάτους: Τραβήξτε την κεφαλή του πριονιού 
προς τα εμπρός (προς τον χειριστή) (διάταξη 
έλξης).

3. Ενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας (26) 
και πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη ON/
OFF (27).

4. Κατεβάστε αργά την κεφαλή του πριονιού με 
τη χειρολαβή και ενδεχομένως προς τα πίσω 
(μακριά από τον χειριστή). Κατά το 
πριόνισμα πιέζετε την κεφαλή πριονιού πάνω 
στο τεμάχιο επεξεργασίας, μόνο όσο 
χρειάζεται ώστε να μην μειωθεί υπερβολικά 
ο αριθμός στροφών κινητήρα. 

5. Πριονίζετε το τεμάχιο επεξεργασίας σε μία 
κίνηση εργασίας. 

6. Αφήστε τον διακόπτη ON/OFF (27) και 
αφήστε την κεφαλή πριονιού να 
επαναφερθεί αργά στην πάνω αρχική θέση. 

9.2 Λοξές κοπές
Αρχική θέση: 
– Ασφάλιση μεταφοράς (24) έχει αφαιρεθεί. 
– Κεφαλή πριονιού στραμμένη προς τα πάνω.
– Περιορισμός βάθους κοπής (51) 
απενεργοποιημένος.

–Η κλίση του βραχίονα ανατροπής ως προς την 
κάθετο είναι 0°, ο μοχλός σταθεροποίησης 
(22) για ρύθμιση κλίσης έχει σφιχθεί.

– Διάταξη έλξης τελείως πίσω. 
–Η βίδα στερέωσης (13) της διάταξης έλξης 
έχει λυθεί.

– Ρύθμιση αναστολέα τεμαχίου επεξεργασίας 
(25):
Χαλαρώστε τη βίδα σταθεροποίησης (35). 
Μετακινήστε το πρόσθετο προφίλ (34) , έτσι 
ώστε να στηρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το 
τεμάχιο επεξεργασίας, χωρίς να ακουμπά 
στον πριονόδισκο ή στο προστατευτικό 
κάλυμμα. Ασφαλίστε με βίδα σταθεροποίησης 
(35).

Πριόνισμα τεμαχίου επεξεργασίας: 
1. Περιστρέψτε τη λαβή σταθεροποίησης (11) 

του περιστρεφόμενου πάγκου και λύστε τον 
μοχλό φραγής (12).

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία.
3. Σφίξτε τη λαβή σταθεροποίησης (11) του 

περιστρεφόμενου πάγκου. 
4. Πριονίστε το τεμάχιο επεξεργασίας, όπως 

περιγράφεται στο "Ίσιες κοπές".
9.3 Κοπές με κλίση
Αρχική θέση: 
– Ασφάλιση μεταφοράς (24) έχει αφαιρεθεί. 
– Κεφαλή πριονιού στραμμένη προς τα πάνω.
– Περιορισμός βάθους κοπής (51) 
απενεργοποιημένος. 

–Ο πάγκος περιστροφής βρίσκεται στη θέση 0°, 
η λαβή σταθεροποίησης (11) για 
περιστρεφόμενο πάγκο έχει σφιχθεί.

–Η βίδα στερέωσης (13) της διάταξης έλξης 
έχει λυθεί. 

– Διάταξη έλξης τελείως πίσω. 
– Ρύθμιση αναστολέα τεμαχίου επεξεργασίας 

(25):
Χαλαρώστε τη βίδα σταθεροποίησης (35). 
Μετακινήστε το πρόσθετο προφίλ (34) , έτσι 
ώστε να στηρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το 
τεμάχιο επεξεργασίας, χωρίς να ακουμπά 
στον πριονόδισκο ή στο προστατευτικό 
κάλυμμα. Ασφαλίστε με βίδα σταθεροποίησης 
(35). 
Για ορισμένες γωνιακές θέσεις μπορεί να 
χρειαστεί να αφαιρέσετε τελείως το πρόσθετο 
προφίλ (34), μετά το λύσιμο της βίδας 
σταθεροποίησης (35). Σφίξτε ξανά τη βίδα 
σταθεροποίησης (35). (Μετά την κοπή 
ξανατοποθετήστε το πρόσθετο προφίλ (34) 

και στερεώστε το με βίδα σταθεροποίησης 
(35) για να μη χαθεί.)

Πριόνισμα τεμαχίου επεξεργασίας:
1. Λύστε τον μοχλό σταθεροποίησης (22) για 

ρύθμιση κλίσης στην πίσω πλευρά του 
πριονιού.

2. Κλίνετε αργά τον βραχίονα ανατροπής στην 
επιθυμητή θέση. 

3. Σφίξτε τον μοχλό σταθεροποίησης (22) για 
ρύθμιση κλίσης. 

4. Πριονίστε το τεμάχιο επεξεργασίας, όπως 
περιγράφεται στο "Ίσιες κοπές". 

9.4 Διπλές λοξές κοπές

Υπόδειξη: 
Η διπλή λοξή κοπή είναι ένας συνδυασμός 
λοξής κοπής και κοπής με κλίση. Αυτό σημαίνει 
ότι το τεμάχιο επεξεργασίας πριονίζεται λοξά 
ως προς την πίσω ακμή επαφής και λοξά ως 
προς την πάνω πλευρά.

Κίνδυνος! 
Στη διπλή λοξή κοπή, ο πριονόδισκος είναι 
ευκολότερα προσβάσιμος εξαιτίας της έντονης 
κλίσης – εξ αυτού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
τραυματισμού. Κρατάτε επαρκή απόσταση από 
τον πριονόδισκο!
Αρχική θέση:
– Ασφάλιση μεταφοράς (24) έχει αφαιρεθεί. 
– Κεφαλή πριονιού στραμμένη προς τα πάνω. 
– Περιορισμός βάθους κοπής (51) 
απενεργοποιημένος.

–Ο περιστρεφόμενος πάγκος είναι 
ασφαλισμένος στην επιθυμητή θέση. 

–Ο βραχίονας ανατροπής έχει τεθεί στην 
επιθυμητή γωνία κλίσης ως προς την 
επιφάνεια τεμαχίου επεξεργασίας και έχει 
ασφαλιστεί.

–Η βίδα στερέωσης (13) της διάταξης έλξης 
έχει λυθεί. 

– Διάταξη έλξης τελείως πίσω. 
– Ρύθμιση αναστολέα τεμαχίου επεξεργασίας 

(25):
Χαλαρώστε τη βίδα σταθεροποίησης (35). 
Μετακινήστε το πρόσθετο προφίλ (34) , έτσι 
ώστε να στηρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το 
τεμάχιο επεξεργασίας, χωρίς να ακουμπά 
στον πριονόδισκο ή στο προστατευτικό 
κάλυμμα. Ασφαλίστε με βίδα σταθεροποίησης 
(35). 
Για ορισμένες γωνιακές θέσεις μπορεί να 
χρειαστεί να αφαιρέσετε τελείως το πρόσθετο 
προφίλ (34), μετά το λύσιμο της βίδας 
σταθεροποίησης (35). Σφίξτε ξανά τη βίδα 
σταθεροποίησης (35). (Μετά την κοπή 
ξανατοποθετήστε το πρόσθετο προφίλ (34) 
και στερεώστε το με βίδα σταθεροποίησης 
(35) για να μη χαθεί.)

Πριόνισμα τεμαχίου επεξεργασίας: 
 Πριονίστε το τεμάχιο επεξεργασίας, όπως 
περιγράφεται στο "Ίσιες κοπές". 

9.5 Κοπή εγκοπών

Υπόδειξη: 
Ο περιορισμός βάθους κοπής μαζί με τη διάταξη 
έλξης κάνει εφικτή την εκτέλεση εγκοπών. 
Κατά την εργασία αυτή δεν κόβεται το τεμάχιο 
επεξεργασίας παρά μόνον πριονίζεται μέχρι ένα 
ορισμένο βάθος.
Κίνδυνος ανάκρουσης!
Είναι πολύ σημαντικό να μην πιέζετε πλευρικά 
τον πριονόδισκο όταν δημιουργείτε εγκοπές. 
Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση η κεφαλή του 
πριονιού να πεταχτεί ξαφνικά προς τα πάνω! 
Χρησιμοποιείτε κατά την εκτέλεση εγκοπών μία 
μέγγενη. Αποφεύγετε να πιέζετε πλευρικά την 
κεφαλή του πριονιού.
Αρχική θέση:
– Ασφάλιση μεταφοράς (24) έχει αφαιρεθεί.
– Κεφαλή πριονιού στραμμένη προς τα πάνω. 
–Ο βραχίονας ανατροπής έχει τεθεί στην 
επιθυμητή γωνία κλίσης ως προς την 

επιφάνεια τεμαχίου επεξεργασίας και έχει 
ασφαλιστεί. 

–Ο περιστρεφόμενος πάγκος είναι 
ασφαλισμένος στην επιθυμητή θέση. 

–Η βίδα στερέωσης (13) της διάταξης έλξης 
έχει λυθεί. 

– Διάταξη έλξης τελείως πίσω.
Πριόνισμα τεμαχίου επεξεργασίας: 
1. Ρυθμίστε τον περιορισμό βάθους κοπής (50) 

στο επιθυμητό βάθος και ασφαλίστε τον με 
το κόντρα παξιμάδι.

2. Λύστε το κλείδωμα ασφαλείας (26) και 
ωθήστε την κεφαλή πριονιού προς τα κάτω 
για να ελέγξτε το ρυθμισμένο βάθος κοπής:

3. Εκτελέστε ένα δείγμα.
4. Ενδεχομένως επαναλάβετε τα βήματα 1 και 

3  έως ότου ρυθμιστεί το επιθυμητό βάθος 
κοπής.

5. Πριονίστε το τεμάχιο επεξεργασίας, όπως 
περιγράφεται στο "Ίσιες κοπές".

Κίνδυνος! 
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και 
καθαρισμού, αποσυνδέστε το φις ηλεκτρικού 
δικτύου από την πρίζα ή βγάλτε την 
αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (33).
–Περαιτέρω εργασίες συντήρησης ή επισκευής, 
πέραν των εδώ περιγραφέντων, επιτρέπεται 
να διεξαχθούν μόνο από εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό. 

– Αντικαθιστάτε τα χαλασμένα εξαρτήματα, 
ιδιαίτερα τις διατάξεις ασφαλείας μόνο με 
γνήσια ανταλλακτικά. Εξαρτήματα, τα οποία 
δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή ενδέχεται να προξενήσουν 
απρόβλεπτες ζημιές.

–Μετά από εργασίες συντήρησης και 
καθαρισμού, θέστε όλες τις διατάξεις 
ασφαλείας πάλι σε λειτουργία και ελέγξτε τις.

10.1 Αλλαγή πριονόδισκου

Κίνδυνος εγκαύματος!
Λίγο μετά το πριόνισμα, ο πριονόδισκος μπορεί 
να είναι πολύ καυτός. Αφήστε έναν καυτό 
πριονόδισκο να κρυώσει. Μην καθαρίζετε έναν 
καυτό πριονόδισκο με εύφλεκτα υγρά.

Κίνδυνος κοπής ακόμη και με 
ακινητοποιημένο πριονόδισκο!
Κατά το λύσιμο και σφίξιμο της βίδας σύσφιγξης 
(43), το κάλυμμα προστασίας αιώρησης (6) 
πρέπει να είναι στραμμένο πάνω από τον 
πριονόδισκο. Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την 
αλλαγή του πριονόδισκου. 
1. Τραβήξτε το φις από την πρίζα του ρεύματος 

ή αφαιρέστε την αφαιρούμενη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία (33) από το 
εργαλείο.

2. Θέστε την κεφαλή πριονιού στην πάνω θέση.
3. Ασφάλιση πριονόδισκου: πιέστε το κουμπί 

ασφάλισης (18) και ταυτόχρονα 
περιστρέψτε τον πριονόδισκο με το άλλο 
χέρι, μέχρι να ασφαλίσει το κουμπί 
ασφάλισης. Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί 
ασφάλισης.

4. Ξεβιδώστε δεξιόστροφα τη βίδα σύσφιγξης 
με ροδέλα (43) στον άξονα πριονόδισκου με 
το κλειδί άλλεν (14) (αριστερόστροφο 
σπείρωμα!).

5. Λύστε το κλείδωμα ασφαλείας (26) (μόνο σε 
εργαλεία ηλεκτρικού δικτύου) και ωθήστε το 
κάλυμμα προστασίας αιώρησης (6) προς τα 
πάνω και κρατήστε το.

6. Πάρτε προσεκτικά τον εξωτερικό σύνδεσμο 
(44) και τον πριονόδισκο (45) από τον άξονα 
πριονόδισκου και κλείστε πάλι το κάλυμμα 
προστασίας αιώρησης.

10. Συντήρηση και φροντίδα 
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Κίνδυνος! 
Μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά μέσα (π.χ. 
για να αφαιρέσετε κατάλοιπα ρητίνης), τα οποία 
μπορεί να διαβρώσουν τα εξαρτήματα ελαφριών 
μετάλλων. Υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί 
αρνητικά η σταθερότητα του πριονιού.
7. Καθαρισμός επιφανειών σύσφιγξης:

– Άξονας πριονόδισκου (48),
– Πριονόδισκος (45),
– Εξωτερικός σύνδεσμος (44),
– Εσωτερικός σύνδεσμος (47).

Κίνδυνος! 
Τοποθετείτε σωστά τον εσωτερικό σύνδεσμο! 
Διαφορετικά μπορεί να μπλοκάρει το πριόνι ή να 
αφαιρεθεί ο πριονόδισκος! Ο εσωτερικός 
σύνδεσμος είναι σωστά τοποθετημένος, όταν η 
κυκλική εγκοπή προς τον πριονόδισκο και η 
επίπεδη πλευρά δείχνει προς τον κινητήρα.
8. Τοποθετήστε τον εσωτερικό σύνδεσμο (47).
9. Λύστε το κλείδωμα ασφαλείας (26) (μόνο σε 

εργαλεία ηλεκτρικού δικτύου) και ωθήστε το 
κάλυμμα προστασίας αιώρησης (6) προς τα 
πάνω και κρατήστε το.

10.Τοποθέτηση νέου πριονόδισκου – Προσέξτε 
τη φορά περιστροφής: Όπως κοιτάτε από 
την αριστερή (ανοιχτή) πλευρά, το βέλος 
πάνω στον πριονόδισκο πρέπει να 
αντιστοιχεί στην κατεύθυνση βέλους (46) 
πάνω στο κάλυμμα πριονόδισκου!

Κίνδυνος! 
Χρησιμοποιείτε μόνον πριονόδισκους, οι οποίοι 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους 
πριονόδισκους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί για 
το μέγιστο αριθμό στροφών (βλέπε "Τεχνικά 
στοιχεία") – σε περίπτωση ακατάλληλων ή 
χαλασμένων πριονόδισκων ενδέχεται να 
εκσφενδονιστούν βίαια εξαρτήματα μέσω της 
φυγόκεντρου δύναμης.
Οι πριονόδισκοι που προβλέπονται για κοπή 
ξυλείας ή παρόμοιων υλικών κατασκευής, 
πρέπει να αντιστοιχούν στο πρότυπο EN 847-1.
Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξής: 
–Πριονόδισκοι από υψηλής κραματοποίησης 
ταχυχάλυβα (HSS) 

– χαλασμένοι πριονόδισκοι 
– δίσκοι κοπής. 

Κίνδυνος! 
– Τοποθετείτε τον πριονόδισκο μόνο με γνήσια 
εξαρτήματα. 

–Μην χρησιμοποιείτε χαλαρούς δακτυλίους 
μείωσης, διαφορετικά ο πριονόδισκος μπορεί 
να αποκολληθεί. 

–Οι πριονόδισκοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι, 
ώστε να κινούνται χωρίς αζυγοσταθμία και 
τζόγο και να μην μπορούν να αφαιρεθούν στη 
διάρκεια της λειτουργίας.

11.Κλείστε πάλι το κάλυμμα προστασίας 
αιώρησης (6).

12.Τοποθέτηση εξωτερικού συνδέσμου (44) – Η 
επίπεδη πλευρά πρέπει να δείχνει προς τον 
κινητήρα!

13.Βιδώστε τη βίδα σύσφιγξης με ροδέλα (43) 
αριστερόστροφα (αριστερόστροφο 
σπείρωμα!) και σφίξτε τη με το χέρι.

14.Ασφάλιση πριονόδισκου: πιέστε το κουμπί 
ασφάλισης (18) και ταυτόχρονα 
περιστρέψτε τον πριονόδισκο με το άλλο 
χέρι, μέχρι να ασφαλίσει το κουμπί 
ασφάλισης. Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί 
ασφάλισης.

Κίνδυνος! 
–Μην επεκτείνετε το εξάγωνο κλειδί.
–Μην σφίγγετε τη βίδα σύσφιγξης με 
χτυπήματα πάνω στο εξάγωνο κλειδί. 

15.Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης (43) με το 
εξάγωνο κλειδί (14) γερά.

16.Ελέγξτε τη λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό 
λύστε το κλείδωμα ασφαλείας (26) (μόνο σε 
εργαλεία ηλεκτρικού δικτύου) και 
αναδιπλώστε το πριόνι προς τα κάτω:

– το κάλυμμα προστασίας αιώρησης πρέπει να 
ελευθερώνει τον πριονόδισκο κατά την 
κίνηση προς τα κάτω, χωρίς να αγγίζει άλλα 
εξαρτήματα. 

– Κατά την αναδίπλωση του πριονιού προς τα 
πάνω στην αρχική θέση, το κάλυμμα 
προστασίας αιώρησης πρέπει να καλύπτει 
αυτόματα τον πριονόδισκο. 

–Περιστρέψτε τον πριονόδισκο με το χέρι. Ο 
πριονόδισκος πρέπει να μπορεί να 
περιστρέφεται σε κάθε πιθανή θέση 
ρύθμισης, χωρίς να αγγίζει άλλα 
εξαρτήματα.

10.2 Αλλαγή ένθετου του πάγκου

Κίνδυνος! 
Αν το ένθετο του πάγκου (10) υποστεί ζημιά, 
υπάρχει κίνδυνος να μαγκωθούν μικρά 
αντικείμενα μεταξύ ένθετου του πάγκου και 
πριονόδισκου μπλοκάροντας τον πριονόδισκο. 
Αντικαθιστάτε αμέσως τα χαλασμένα ένθετα 
πάγκου!
1. Ξεβιδώστε τις βίδες στο ένθετο πάγκου. Αν 

απαιτείται, περιστρέψτε τον 
περιστρεφόμενο πάγκο και κλίνετε την 
κεφαλή πριονιού για να μπορέσετε να 
φθάσετε τις βίδες.

2. Αφαιρέστε το ένθετο πάγκου. 
3. Τοποθετήστε νέο ένθετο πάγκου. 
4. Σφίξτε τις βίδες στο ένθετο πάγκου. 
10.3 Ρύθμιση αναστολέα τεμαχίων 

επεξεργασίας
1. Λύστε τις βίδες άλλεν (49).
2. Ευθυγραμμίστε τον αναστολέα τεμαχίων 

επεξεργασίας (25), έτσι ώστε να είναι σε 
ακριβώς ορθή γωνία ως προς τον 
πριονόδισκο όταν ο περιστρεφόμενος 
πάγκος ασφαλίζει στη θέση 0°. 

3. Σφίξτε τις βίδες άλλεν (49). 
10.4 Ρύθμιση λέιζερ κοπής
Ευθυγράμμιση λέιζερ σε ορθή γωνία
– Λύστε τη μεσαία βίδα (40). Περιστρέψτε το 
λέιζερ. Σφίξτε τη μεσαία βίδα (40). 

Ευθυγράμμιση λέιζερ πλευρικά
– Λύστε τη δεξιά βίδα (42) και την αριστερή βίδα 

(41). Ευθυγραμμίστε το λέιζερ οριζόντια. 
Σφίξτε τη δεξιά βίδα (42) και την αριστερή 
βίδα (41).

10.5 Καθαρισμός εργαλείου
Αφαίρεση πριονιδιών και σκόνης με βούρτσα ή 
ηλεκτρική σκούπα από τα εξής:
– Διατάξεις ρύθμισης
– Στοιχεία χειρισμού
– Άνοιγμα ψύξης του κινητήρα
– Χώρος κάτω από το ένθετο πάγκου
– Λέιζερ κοπής
–Φωτισμός περιοχής κοπής
10.6 Αποθήκευση εργαλείου

Κίνδυνος! 
 Φυλάσσετε το εργαλείο έτσι ώστε να μην 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από αναρμόδια 
άτομα.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού από το ακινητοποιημένο 
εργαλείο. 

Προσοχή! 
Μη φυλάσσετε το εργαλείο απροστάτευτο σε 
εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον. 

10.7 Συντήρηση
Πριν από κάθε χρήση 
 Αφαιρέστε τα πριονίδια με ηλεκτρική σκούπα ή 
πινέλο. 

 Ελέγξτε το καλώδιο και το φις ηλεκτρικού 
δικτύου ή την επαναφορτιζόμενη μπαταρία για 
ζημιές, ενδεχ. αναθέστε σε ηλεκτρολόγο να 
τα αντικαταστήσει. 

 Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη για το αν 
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε όλη την 
περιοχή κίνησης. 

Τακτικά, αναλόγως των συνθηκών χρήσης 
 Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις, ενδεχ. 
σφίξτε τις. 

 Ελέγξτε τη λειτουργία επαναφοράς της 
κεφαλής πριονιού (η κεφαλή πριονιού πρέπει 
να επανέρχεται στην αρχική θέση με 
ελατηριωτή δύναμη), ενδεχ. αναθέστε την 
αντικατάσταση του ελατηρίου. 

 Λαδώστε ελαφρά τα στοιχεία οδήγησης.

– Σε τεμάχια επεξεργασίας μεγάλου μήκους 
χρησιμοποιείτε κατάλληλες υποδοχές 
αριστερά και δεξιά. 

– Σε κοπές με κλίση, κρατάτε το τεμάχιο 
επεξεργασίας δεξιά στον πριονόδισκο. 

– Κατά το πριόνισμα μικρών τεμαχίων, 
χρησιμοποιήστε πρόσθετο αναστολέα (ως 
πρόσθετος αναστολέας μπορεί π.χ. να 
χρησιμεύσει μία κατάλληλη ξυλοσανίδα, η 
οποία βιδώνεται στον αναστολέα του 
εργαλείου).

– Κατά το πριόνισμα κυρτής (παραμορφωμένης) 
σανίδας (52), τοποθετήστε την πλευρά με την 
εξωτερική κύρτωση προς τον αναστολέα 
τεμαχίου επεξεργασίας.

–Μην πριονίζετε τα τεμάχια στις παρυφές, 
αλλά τοποθετήστε τα ξαπλωμένα πάνω στον 
περιστρεφόμενο πάγκο.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Metabo ή CAS- 
(Cordless Alliance System ) και εξοπλισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνον πρόσθετο εξοπλισμό, ο 
οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 
A Σπρέι συντήρησης και φροντίδας για 
αφαίρεση καταλοίπων ρητίνης και 
αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών 
επιφανειών. 0911018691
B Προσαρμογέας αναρρόφησης Multi για 
σύνδεση ελαστικών σωλήνων αναρρόφησης με 
τεμάχιο σύνδεσης 44, 58 ή 100 mm0910058010
C Αναρροφητήρας Metabo Allessauger (βλέπε 
κατάλογο)
D Κάτω πλαίσιο:
Γενικής χρήσης βάση μηχανήματος UMS

631317000
Τροχήλατο κάτω πλαίσιο KSU 251 Mobile 

629007000
Κάτω πλαίσιο KSU 251 629005000
Κάτω πλαίσιο KSU 401 629006000
E Βάση με τροχούς:
RS 420 G         0910053345
RS 420 W         0910053361
F Φορτιστές: ASC 145, κ.λπ.
G Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαφορετικής 
χωρητικότητας. Αγοράζετε μόνο 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με μια τάση 
κατάλληλη για το ηλεκτρικό σας εργαλείο. 
Αρ. παραγγ.: 625369000 (8,0 Ah, LiHD)
Αρ. παραγγ.: 625368000 (5,5 Ah, LiHD)
κ.λπ.
Πριονόδισκοι για KGS 216 / KGS 216 M / 
KGSV 216 M:
H Πριονόδισκος Power Cut 6.28009
216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg 
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε μασίφ 
ξύλο
I Πριονόδισκος Precision Cut Classic         
6.28060
216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε μασίφ 
ξύλο και μοριοσανίδα

11. Συμβουλές και τεχνάσματα

12. Πρόσθετος εξοπλισμός
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J Πριονόδισκος Multi Cut Classic 6.28066
216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε 
επιστρωμένα υλικά, λαμινέιτ, πλαστικά και 
προφίλ αλουμινίου
Πριονόδισκοι για KGS 254 M:
K Πριονόδισκος Precision Cut Classic 6.28061
254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε μασίφ 
ξύλο και μοριοσανίδα
L Πριονόδισκος Multi Cut  6.28223
254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε 
επιστρωμένα υλικά, λαμινέιτ, πλαστικά και 
προφίλ αλουμινίου
Πριονόδισκοι για KGS 305 M:
M Πριονόδισκος Precision Cut Classic 6.28064
305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε μασίφ 
ξύλο και μοριοσανίδα
N Πριονόδισκος Multi Cut  6.28091
305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg,
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε 
επιστρωμένα υλικά, λαμινέιτ, πλαστικά και 
προφίλ αλουμινίου
Πριονόδισκοι για KGS 18 LTX 216:
O Πριονόδισκος Precision Cut Classic6.28065
216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5°
για διαμήκεις και εγκάρσιες κοπές σε μασίφ 
ξύλο και μοριοσανίδα
Πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων, βλέπε 
www.metabo.com ή στον κατάλογο.

Κίνδυνος! 
Οι επισκευές σε ηλεκτρικά εργαλεία 
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 
ηλεκτρολόγους!
Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο δικτύου της 
συσκευής αυτής, πρέπει να το αντικαταστήσετε 
με αυθεντικό ανταλλακτικό καλώδιο της 
Metabo.
Για τα ηλεκτρικά εργαλεία Metabo που έχουν 
ανάγκη επισκευής απευθυνθείτε στην 
αντίστοιχη αντιπροσωπεία της Metabo. 
Διευθύνσεις βλέπε www.metabo.com.
Τους καταλόγους ανταλλακτικών μπορείτε να 
τους κατεβάσετε από τη διεύθυνση 
www.metabo.com.

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την 
απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος και για την 
ανακύκλωση των άχρηστων εργαλείων, 
συσκευασιών και πρόσθετου εξοπλισμού.

Μόνο για χώρες της ΕΕ: Μην πετάτε τα 
ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών 
απορριμμάτων! Σύμφωνα µε την 

ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕU περί ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών και την 
ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα 
ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται 
ξεχωριστά και να επιστρέφονται για 
ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον.

Στη συνέχεια περιγράφονται προβλήματα και 
βλάβες, τα οποία επιτρέπεται να αντιμετωπίζετε 
μόνοι σας. Αν δεν έχουν αποτέλεσμα οι 
ενέργειες επίλυσης που περιγράφονται εδώ, 
βλέπε κεφάλαιο 13. "Επισκευή".

Κίνδυνος! 
Σε συνδυασμό με προβλήματα και βλάβες, 
συμβαίνουν ιδιαίτερα συχνά ατυχήματα. Για 
αυτό τον λόγο προσέξτε: 
 Πριν από κάθε επιδιόρθωση βλάβης τραβήξτε 
το φις από την πρίζα του ρεύματος ή 
αφαιρέστε την αφαιρούμενη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία (33) από το 
εργαλείο. 

Μετά από κάθε επιδιόρθωση βλάβης, θέστε 
όλες τις διατάξεις ασφαλείας πάλι σε 
λειτουργία και ελέγξτε τις.

Δεν υπάρχει λειτουργία πριονίσματος 
Η ασφάλιση μεταφοράς έχει κλειδώσει: 
 Αφαιρέστε την ασφάλιση μεταφοράς. 
Το κλείδωμα ασφαλείας έχει κλειδώσει: 
 Λύστε το κλείδωμα ασφαλείας. 
Ισχύς πριονίσματος πολύ χαμηλή 
Στομωμένος πριονόδισκος (ο πριονόδισκος έχει 
ενδεχ. καψίματα στο πλάι) 
Ακατάλληλος πριονόδισκος για το υλικό (βλέπε 
κεφάλαιο 12."Πρόσθετος εξοπλισμός") 
Παραμορφωμένος πριονόδισκος: 
 Αλλάξτε τον πριονόδισκο (βλέπε κεφάλαιο 10. 

"Συντήρηση"). 
Το πριόνι δονείται έντονα 
Παραμορφωμένος πριονόδισκος: 
 Αλλάξτε τον πριονόδισκο (βλέπε κεφάλαιο 10. 

"Συντήρηση"). 
Πριονόδισκος όχι σωστά τοποθετημένος: 
 Τοποθετήστε σωστά τον πριονόδισκο (βλέπε 
κεφάλαιο 10. "Συντήρηση"). 

Περιστρεφόμενος πάγκος δυσκίνητος 
Υπάρχουν πριονίδια κάτω από τον 
περιστρεφόμενο πάγκο: 
 Αφαιρέστε τα πριονίδια. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία στη σελίδα 
3.
Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές, που 
εξυπηρετούν την τεχνική πρόοδο.
U =Τάση δικτύου / τάση της επαναφορτιζό-

μενης μπαταρίας
I =Ονομαστικό ρεύμα
F =Ελάχ. ασφάλιση
P1 =Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς
IP =Κατηγορία προστασίας
n0 =Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
v0 =Μέγ. ταχύτητα κοπής
D =Διάμετρος πριονόδισκου (εξωτερικά)
d =Οπή πριονόδισκου (εσωτερικά)
b = Μέγ. πλάτος δοντιού του πριονόδισκου
A =Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)
m =Βάρος
Απαιτήσεις για ένα σύστημα αναρρόφησης 
πριονιδιών:
D1 =Διάμετρος σύνδεσης του στομίου 

αναρρόφησης
D2 =Ελάχιστη παροχή ποσότητας αέρα
D3 =Ελάχιστη υποπίεση στο στόμιο 

αναρρόφησης
D4 =Ελάχιστη ταχύτητα αέρα στο στόμιο 

αναρρόφησης
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου επεξεργασίας 
βλέπε πίνακα στη σελίδα 4.
Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
κατά τη λειτουργία: -20 °C έως 50 °C 
(περιορισμένη απόδοση σε θερμοκρασίες κάτω 
από 0 °C). Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες κατά 
την αποθήκευση: 0 °C έως 30 °C
~ Εναλλασσόμενο ρεύμα

 Συνεχές ρεύμα
Εργαλείο της κατηγορίας βαθμού 
προστασίας II

Τα αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία εννοούνται με 
ανοχές (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές).

Τιμές εκπομπής
Αυτές οι τιμές καθιστούν δυνατή την 

εκτίμηση των εκπομπών του ηλεκτρικού 
εργαλείου και τη σύγκριση διαφόρων 
ηλεκτρικών εργαλείων. Ανάλογα με τις 
συνθήκες εργασίας, την κατάσταση του 
ηλεκτρικού εργαλείου ή των εξαρτημάτων 
εργασίας μπορεί το πραγματικό φορτίο να είναι 
υψηλότερο ή χαμηλότερο. Για την εκτίμηση 
λάβετε υπόψη τα διαλείμματα εργασίας και τις 
φάσεις μικρότερου φορτίου. Με βάση τις 
αντίστοιχες προσαρμοσμένες τιμές εκτίμησης 
καθορίστε μέτρα προστασίας για το χρήστη, π.χ. 
οργανωτικά μέτρα.
Τυπικές ηχητικές στάθμες Α:
LpA =Στάθμη ηχητικής πίεσης

LWA =Στάθμη ηχητικής ισχύος
KpA, KWA= Αβεβαιότητα

Φοράτε ωτοασπίδες!

13. Επισκευή

14. Προστασία περιβάλλοντος 

15. Προβλήματα και βλάβες

16. Τεχνικά στοιχεία 
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