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ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША 
ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ЕСКЕРТУ Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, 
нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқып шығыңыз. 
Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау салдарынан электр тогының 

соғуы, өрт шығуы және/немесе ауыр жарақат орын алуы мүмкін.
Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.
Ескертулердегі "электр құралы" термині электр желісінен жұмыс істейтін (сымды) немесе 
батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

1)  Жұмыс орнының қауіпсіздігі
a)  Жұмыс орны таза әрі жарық болуы қажет. Жұмыс орнының лас немесе қараңғы болуы 

оқыс оқиғалардың пайда болуына себеп болады.
b)  Электр құралдарын тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң сияқты заттар 

болатын жарылыс қаупі бар орталарда пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды 
немесе түтінді тұтандыруы мүмкін ұшқындар шығарады.

c)  Электр құралын пайдаланған кезде, балалар мен бөгде адамдар алшақ тұруы қажет. 
Басқа нәрсеге алаңдау салдарынан құралды басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

2)  Электр жүйелерін пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы
a)  Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі қажет. Ашаны еш уақытта 

өзгертпеңіз. Ешқандай адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр 
құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес келетін 
розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

b)  Құбырлар, радиаторлар, газ плиталары және тоңазытқыштар сияқты жерге 
тұйықталған заттарға денеңізді тигізбеңіз. Денеңіз жерге тұйықталған заттармен 
жанасса, электр тогының соғу қаупі артады.

c)  Электр құралдарын жаңбырдан және ылғалдан сақтаңыз. Электр құралына су кірсе, 
электр тогының соғу қаупі артады.

d)  Сымды тек орнымен пайдаланыңыз. Электр құралының сымын оны тасымалдау, 
тарту немесе қуат көзінен ажырату үшін пайдаланбаңыз. Сымды жоғары 
температурадан, майдан, өткір шеттерден немесе жылжымалы бөлшектерден 
алшақ ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасқан сымдар электр тогының соғу қаупін 
арттырады.

e)  Электр құралын далада пайдаланған кезде, далада пайдалануға жарамды ұзартқыш 
сымды пайдаланыңыз. Далада пайдалануға арналған сымды пайдаланғанда, электр 
тогының соғу қаупі азаяды.

f)  Ылғал жерде электр құралын пайдалануға тура келсе, қорғанысты өшіру 
құрылғысымен (ҚӨҚ) қорғалған жабдықты пайдаланыңыз. ҚӨҚ құрылғысын 
пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды. 

3)  Жеке қауіпсіздік
a)  Электр құралын пайдаланған кезде абай болыңыз, іс-әрекетіңізге байыптылықпен 

қарап, зейін қойыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік не дәрі-дәрмек 
қабылдаған болсаңыз, электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын 
пайдаланған кезде зейін қоймау салдарынан жеке ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b)  Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Қорғаныс көзілдірігін үнемі тағып 
жүріңіз. Шаңнан қорғайтын маска, сырғанамайтын арнайы аяқ-киім, берік каска 
немесе есту мүшесін қорғайтын құрал сияқты қорғаныс жабдығын сәйкес жағдайларда 
пайдаланғанда жеке жарақат алу қаупі азаяды. 

Түпнұсқа нұсқаулар
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c)  Электр құралының абайсызда іске қосылуына жол бермеңіз. Қуат көзіне және/

немесе батареяға қоспас бұрын, құралды жинамай не тасымалдамай тұрып, 
ауыстырып-қосқыштың өшірулі күйде болуына көз жеткізіңіз. Электр құралдарын 
ауыстырып-қосқышынан ұстап тасымалдау немесе ауыстырып-қосқыш қосулы күйде 
қуаттандыру салдарынан оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. 

d)  Электр құралын іске қоспас бұрын, реттегіш кілттер мен сомынды бұрайтын 
кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігінде бекітулі күйде 
қалған реттегіш кілт немесе сомынды бұрайтын кілт дене жарақатына әкелуі мүмкін.

e)  Қатты күш жұмсамаңыз. Үнемі тұрақты қалыпта тұрыңыз және тепе-теңдік сақтаңыз. 
Бұл кездейсоқ жағдайларда электр құралын дұрыс басқаруға мүмкіндік береді. 

f)  Тиісті түрде киініңіз. Кең киім кимеңіз немесе әшекей тақпаңыз. Шашыңыз бен 
киіміңізді жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Кең киім, әшекей немесе ұзын 
шаш жылжымалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін.

g)  Құралдармен бірге шаң сору және шаң жинау жүйесі қамтамасыз етілсе, олардың 
дұрыс жалғанып, пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Шаңсорғыштарды пайдалану 
шаңға қатысты қауіптерді азайтады.

h)  Құралды жиі пайдалану нәтижесінде босаңсып, қауіпсіздік қағидаларын елеусіз 
қалдырмаңыз. Салғырттық таныту бір мезетте ауыр жарақатқа әкеп соқтыруы 
мүмкін. 

4)  Электр құралын пайдалану және оған күтім көрсету 
a)  Электр құралына артық жүктеме түсірмеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс электр 

құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы өзінің арнайы жылдамдығында 
жұмысты едәуір тиімді әрі қауіпсіз түрде орындайды. 

b)  Ауыстырып-қосқышы қосылмайтын және өшпейтін электр құралын пайдаланбаңыз. 
Ауыстырып-қосқыш арқылы басқарылмайтын кез келген электр құралы қауіпті және 
оны жөндеу қажет.

c)  Кез келген реттеулер жасамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе 
электр құралдарын ұзақ уақытқа сақтамас бұрын, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз 
және/немесе батареясы бар болса, оны шығарып алыңыз. Мұндай сақтық шаралары 
электр құралының кездейсоқ іске қосылу қаупін азайтады. 

d)  Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз. Электр құралымен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға 
құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын жаттықтырылмаған 
пайдаланушылар қолданса, қауіп төнеді. 

e)  Электр құралдарына және керек-жарақтарға техникалық қызмет көрсетіңіз. 
Жылжымалы бөлшектердің қисаюын немесе кептелуін, бөлшектердің бұзылуын 
және электр құралының жұмысына әсер етуі мүмкін басқа барлық жағдайдың бар-
жоғын тексеріңіз. Электр құралы зақымдалса, оны пайдаланар алдында жөндеңіз. 
Көптеген оқыс оқиғалар электр құралдарына тиісті түрде техникалық қызмет 
көрсетпеу салдарынан орын алады. 

f)  Кескіш құралдарды өткір және таза күйде ұстаңыз. Тиісті түрде техникалық қызмет 
көрсетілген шеттері өткір кескіш құралдар бүгіліп қалмайды және оларды басқару оңай 
болады. 

g)  Жұмыс жағдайларын және орындау қажет жұмысты назарға ала отырып, электр 
құралын, керек-жарақтарды, құрал ұштықтарын және т. б. осы нұсқауларға сәйкес 
пайдаланыңыз. Электр құралын тағайындалған мақсатынан басқа мақсаттарда 
пайдалану әсерінен қауіпті жағдай орын алуы мүмкін. 

h)  Тұтқалардың және қолмен ұстайтын беттердің құрғақ, таза болуын қадағалап, май 
мен шырыштан тазалап тұрыңыз. Тұтқалар және қолмен ұстайтын беттер тайғақ 
болса, күтпеген жағдай орын алғанда, құралды пайдалану және оған ие болу мүмкін 
болмайды. 
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5)  Батарея құралын пайдалану және оған күтім көрсету 
a)  Тек өндіруші ұсынған зарядтағыш құрал арқылы зарядтаңыз. Батарея блогының 

белгілі бір түріне арналған зарядтағыш құралды басқа түрдегі батарея блогымен 
пайдалану өрт қаупін тудыруы мүмкін. 

b)  Электр құралдарын тек арнайы жасалған батарея блоктарымен пайдаланыңыз. Кез 
келген басқа батарея блоктарын пайдалану жарақат немесе өрт қаупін тудыру мүмкін. 

c)  Батарея блогын пайдаланбаған кезде, оны бір клеммадан басқасына қосылуына 
себеп болуы мүмкін қағаз қыстырғыштар, тиындар, кілттер, шегелер, бұрандалар 
сияқты басқа да ұсақ металл заттардан алшақ ұстаңыз. Батарея клеммаларының 
бірге тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін.

d)  Қолайсыз жағдайларда батареядан сұйықтық ағып кетуі мүмкін, оны денеңізге 
тигізбеңіз. Егер абайсызда тиіп кетсе, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге 
тиіп кетсе, қосымша медициналық көмек алыңыз. Батареядан шыққан сұйықтық 
тітіркенуге немесе күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. 

e)  Зақымдалған немесе өзгертілген батарея блогын немесе құралды пайдаланбаңыз. 
Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупі 
бар күтпеген әрекетке әкелуі мүмкін. 

f)  Батарея блогын немесе құралды отқа немесе шамадан тыс температура әсеріне 
ұшыратпаңыз. Отқа немесе 130°C шамасынан жоғары температура әсеріне ұшырату 
жарылыс туғызуы мүмкін. 

g)  Барлық зарядтау нұсқауларын орындаңыз және батарея блогын немесе құралды 
нұсқауларда көрсетілген температура ауқымынан тыс зарядтамаңыз. Батареяны 
дұрыс емес немесе көрсетілген температура ауқымынан тыс зарядтау оны зақымдап, 
өрттің пайда болу қаупін арттыруы мүмкін. 

6)  Қызмет көрсету 
a)  Электр құралына қызмет көрсету жұмысын білікті маман тек түпнұсқа бөлшектерді 

пайдаланып жасауы тиіс. Бұл электр құралы қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз 
етеді.

b)  Зақымдалған батарея блоктарына ешқашан қызмет көрсетпеңіз. Батарея 
блоктарына қызмет көрсетуді тек өндіруші немесе өкілетті қызмет көрсету 
жеткізушісі орындауы тиіс.

БАРЛЫҚ АРАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК 
НҰСҚАУЛАРЫ
Кесу процедуралары
a)   ҚАУІП: Қолыңызды кесу аймағынан және ара жүзінен алшақ ұстаңыз. Екінші 

қолыңызды қосымша тұтқаға немесе мотор корпусына қойыңыз. Егер екі қолыңыз да 
араны ұстап тұрса, олар ара жүзімен кесілмейді.

b)   Өңделетін бұйымның астына қолыңызды салмаңыз. Сақтандырғыш құрал өңделетін 
бұйым астындағы жүзден қорғамайды.

c)   Кесу тереңдігін өңделетін бұйымның қалыңдығына сәйкес реттеңіз. Өңделетін 
бұйымның астыңғы жағынан ара тісінің жартысынан аз бөлігі ғана көрініп тұруы керек.

d)   Кесу кезінде өңделетін бұйымды ешқашан қолыңызда немесе аяқтарыңыздың 
арасында ұстап тұрмаңыз. Өңделетін бұйымды тұрақты платформаға бекітіңіз. 
Денеге әсер етуді азайту және ара жүзінің кептеліп қалуын не басқаруды жоғалтуды 
болдырмау үшін жұмысты дұрыс орындау маңызды.

e)   Кескіш құрал жасырын сымға тиіп кетуі мүмкін жұмысты орындаған кезде электр 
құралын оқшауланған қармау беттерінен ұстаңыз. Кернеулі сымға жанасу электр 
құралының ашық металл бөлшектерінде кернеулі етеді және операторға электр 
тогының соғуына әкелуі мүмкін.
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f)   Өңдеген кезде әрдайым бағыттауыш тақтайшаны немесе тік шеткі бағыттауышты 

пайдаланыңыз. Бұл кесу дәлдігін арттырады және ара жүзінің кептеліп қалу 
ықтималдылығын азайтады.

g)   Әрдайым жақтау саңылауларының өлшемі және пішіні (алмаз немесе дөңгелек) дұрыс 
жүздерді пайдаланыңыз. Араның бекіту жабдығына сәйкес келмейтін ара жүздері 
ортадан ауытқиды және басқаруды жоғалтуға әкеп соғады.

h)   Ешқашан зақымдалған немесе дұрыс емес ара жүзінің шайбаларын немесе 
бұрандамасын пайдаланбаңыз. Ара жүзінің шайбалары мен бұрандасы оңтайлы өнімділік 
пен қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету мақсатында осы ара үшін арнайы жасалған.

КЕЛЕСІ БАРЛЫҚ АРАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК 
НҰСҚАУЛАРЫ
Кері соққы себептері және оған қатысты ескертулер
-  кері соққы – ара жүзінің қысылып қалуының немесе қиғаш кесуінің әсерінен кенеттен 

туындайтын реакция, нәтижесінде басқарудан шығып кеткен ара өңделетін бұйымнан 
көтеріліп, операторға қарай бағытталады;

-  ойықты жапқанда ара жүзі қатты қысылып немесе қыстырылып қалған кезде, ара жүзі 
тоқтайды және мотор реакциясы құрылғыны жылдам артқа операторға қарай жүргізеді;

-  кесу кезінде ара жүзі бұралса немесе ауытқыса, ара жүзінің артқы шетіндегі тістер ара 
жүзінің ойықтан шығып, операторға қарай ыршып түсуіне себеп болатындай ағаштың 
жоғарғы бетіне кіруі мүмкін.

Кері соққы араны дұрыс пайдаланбау және/немесе қате жұмыс процедураларының 
нәтижесінде туындайды және төмендегі сақтық шараларын екі қолыңызбен орындау арқылы 
оның алдын алуға болады.
a)   Араны екі қолыңызбен кері соққыға қарсы тұра алатындай күйде мықтап ұстаңыз. 

Денеңізді ара жүзімен бір қатарда емес, оның бір жағында ұстаңыз. Кері соққы 
араның артқа қарай секіріп кетуін тудыруы мүмкін, бірақ сақтық шаралары тиісті 
түрде сақталатын болса, оператор кері соққы күштерін басқара алады.

b)   Ара жүзі кептеліп қалған кезде немесе кесу қандай да бір себепке байланысты 
тоқтап қалған кезде, қосқышты босатыңыз және ара жүзі толықтай тоқтағанша 
араны өнімде қозғалтпай ұстап тұрыңыз. Ара жүзі қозғалып тұрғанда ешқашан 
араның жұмысын тоқтатуға немесе араны артқа қарай тартуға әрекеттенбеңіз, 
әйтпесе серпіліс орын алуы мүмкін. Ара жүзінің қисаю себебін анықтап, оны жою үшін 
түзету әрекетін орындаңыз.

c)   Араны өңделетін бұйымда қайта іске қосқан кезде, араның тістері материалға ілініп 
қалмауы үшін ара жүзін ойықтың ортасына келтіріңіз. Араны өңделетін бұйымда 
қайта іске қосқан кезде, араның тістері материалға ілініп қалмауы үшін ара жүзін 
ойықтың ортасына келтіріңіз.

d)   Ара жүзінің қысылып қалу және кері соққы қаупін азайту үшін үлкен көлемді 
панельдерді тіреңіз. Үлкен панельдер өз салмағына байланысты иілуі мүмкін. 
Тіректерді панельдің астыңғы екі жағына, кесу сызығына және панельдің шетіне жақын 
қою қажет.

e)   Өтпейтін немесе зақымдалған ара жүздерін пайдаланбаңыз. Ара жүздерін 
өткірлемесе немесе тиісті түрде орнатпаса, шектен тыс үйкеліске, ара жүзінің 
кептелуіне және кері соғылуға себеп болатын тар ойықты тудырады.

f)   Кесуді орындамас бұрын, ара жүзінің тереңдігі және қиғаш кесуді реттеудің 
құлыптау иінтіректері тығыз және берік болуы керек. Ара жүзінің реттелген жинағы 
кесу кезінде жылжып кететін болса, ол кептелуге немесе кері соққыға әкелуі мүмкін.

g)   Қабырғаларды немесе басқа көрінбейтін беттерді аралаған кезде аса сақ болыңыз. 
Шығып тұрған ара жүзі кері соққыны тудыратын заттарды кесуі мүмкін.
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АРАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ 
(ІШКІ МАЯТНИКТІ ҚАЛҚАНЫ БАР ДӨҢГЕЛЕК АРА)
Төменгі сақтандырғыш жабдық функциясы
a)   Әр пайдалану алдында төменгі сақтандырғыш жабдықтың дұрыс жабылғандығын 

тексеріңіз. Төменгі сақтандырғышы еркін қозғалмаса және бірден жабылмаса, 
араны пайдаланбаңыз. Төменгі сақтандырғышты еш уақытта ашық күйде бекітпеңіз 
немесе байламаңыз. Егер ара кездейсоқ құлап кетсе, төменгі сақтандырғыш жабдығы 
майысуы мүмкін. Төменгі сақтандырғышты тартылатын тұтқасынан ұстап көтеріңіз 
және оның еркін қозғалатынын әрі барлық бұрыш пен кесу тереңдігінде ара жүзімен 
жанаспайтынын тексеріңіз.

b)   Төменгі сақтандырғыш серіппесінің жұмысын тексеріңіз. Сақтандырғыш пен 
серіппесі дұрыс жұмыс істемесе, оларға пайдалану алдында қызмет көрсету 
қажет. Бөлшектерінің зақымдалуынан, жабысқақ қабаттың пайда болуынан немесе 
қоқыстардың жиналуынан төменгі сақтандырғыш ақырын жұмыс істеуі мүмкін.

c)   Төменгі сақтандырғыш жабдықты "ойып кесу" және "кірекесу" сияқты арнайы кесу 
түрлері үшін ғана қолмен алынуы керек. Төменгі сақтандырғышты тұтқасынан 
тартып көтеріңіз, ара жүзі материалға енгеннен кейін, төменгі сақтандырғышты 
босатыңыз. Басқа кесу техникалары үшін төменгі сақтандырғыш автоматты түрде 
жұмыс істеуі тиіс.

d)   Араны орындыққа немесе еденге қоймас бұрын, төменгі сақтандырғыш жабдығы 
ара жүзін жауып тұрғандығын әрдайым қадағалаңыз. Жабылмаған ара жүзі 
инерциямен қозғалып, араның артқа қарай жүруін және жолындағы нысандарды кесуін 
тудырады. Ауыстырып-қосқыш босатылған соң, ара жүзінің тоқтауы белгілі бір уақыт 
алатынын ескеріңіз.

ДӨҢГЕЛЕК АРАҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК 
ЕРЕЖЕЛЕРІ
1.   Ағаш пен соған ұқсас материалдарға арналған болса EN 847-1 стандартына сәйкес 

келетін, тек өндіруші ұсынған ара жүздерін пайдаланыңыз.
2.   Абразивті дөңгелектерді пайдаланбаңыз.
3.   Таңбаламаға сәйкес ара жүзі диаметр(лер)ін пайдаланыңыз.
4.   Кесілетін материалға жарамды дұрыс ара жүзін таңдаңыз.
5.   Құралда белгіленген жылдамдыққа тең немесе одан жоғары жылдамдықты ара жүздерін 

пайдаланыңыз.
6.   Шаңнан қорғайтын масканы киіңіз

БАТАРЕЯ БЛОГЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША 
ЕСКЕРТУЛЕР
a)  Батарея блогын немесе ұяшықтарды бөлшектеуге, ашуға немесе бөліктеуге болмайды. 
b)  Батарея блогын қысқа тұйықтамаңыз. Батарея блоктарын қорапта немесе жәшікте қалай 

болса солай сақтамаңыз, себебі олар бір-бірін қысқа тұйықтауы мүмкін немесе өткізгіш 
материалдармен қысқа тұйықталады. Батарея блогын пайдаланбаған кезде, оны бір 
клеммадан басқасына қосылуына себеп болуы мүмкін қағаз қыстырғыштар, тиындар, 
кілттер, шегелер, бұрандалар сияқты басқа да ұсақ металл заттардан алшақ ұстаңыз. 
Батарея клеммаларының бірге тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына себеп болуы 
мүмкін.



9

KZ
c)  Батарея блогын жылуға немесе отқа жақындатпаңыз. Күн сәулесі тікелей түсетін жерде 

сақтамаңыз.
d)  Батарея блогының механикалық соққыға ұшырауын болдырмаңыз.
e)  Батарея ағып кеткен жағдайда, сұйықтықтың теріге немесе көзге тиюіне жол бермеңіз. 

Тиіп кеткен жағдайда, зардап шеккен аймақты көп мөлшердегі сумен жуып, медициналық 
көмекке жүгініңіз.

f)  Егер ұяшық немесе батарея блогын жұтып қойсаңыз, тез арада медициналық көмекке 
жүгініңіз.

g)  Батарея блогын таза және құрғақ күйде ұстаңыз.
h)  Батарея блогының клеммасы кірленген болса, құрғақ таза шүберекпен сүртіңіз.
i)  Батарея блогын пайдаланудан бұрын зарядтау керек. Әрқашан осы нұсқаулықты қарап, 

дұрыс зарядтау процедурасын пайдаланыңыз.
j)  Пайдаланылмаған кезде батарея блогын зарядтауға болмайды.
k)  Ұзақ уақыт сақталғаннан кейін максималды түрде өнімді болуы үшін, батарея блогын 

бірнеше рет зарядтап, зарядын тауысу қажет болуы мүмкін.
l)  Батарея блогы қалыпты бөлме температурасында (20°C ± 5°C) жұмыс істесе, жақсы 

жұмыс өнімділігін береді.
m)  Батарея блоктарын қоқысқа тастаған кезде әртүрлі электрохимиялық жүйелердің батарея 

блоктарын бір-бірінен бөлек ұстаңыз.
n)  Тек өндіруші ұсынған зарядтағыш құрал арқылы зарядтаңыз. Жабдықпен бірге 

пайдалануға арнайы берілген зарядтағыш құралдан басқа зарядтағыш құралды 
пайдаланбаңыз. Батарея блогының белгілі бір түріне арналған зарядтағыш құралды басқа 
түрдегі батарея блогымен пайдалану өрт қаупін тудыруы мүмкін. 

o)  Жабдықпен пайдалануға арналмаған кез келген батарея блогын пайдалануға болмайды.
p)  Батарея блогын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
q)  Түпнұсқалық өнімнің әдебиетін болашақта анықтама ретінде пайдалану үшін сақтап 

қойыңыз.
r)  Пайдаланылмаған кезде батареяны жабдықтан алып қойыңыз.
s)  Тиісті түрде қоқысқа тастаңыз.
t)  Құрылғы ішінде өндірісі, сыйымдылығы, өлшемі немесе түрі әртүрлі ұяшықтарды 

араластырмаңыз.
u)  Пайдалану қажет болғанға дейін батарея блогын түпнұсқа қаптамасынан шығармаңыз.
v)  Батареядағы плюс (+) және минус (-) белгілерін байқап, дұрыс пайдаланылуын 

қамтамасыз етіңіз.

ЗАРЯДТАҒЫШ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША 
ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ЕСКЕРТУ  Барлық қауіпсіздік ескертулері мен 
нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескертулер мен 

нұсқауларды орындамау салдарынан ток соғуы, өрт шығуы 
және/немесе ауыр жарақат алу жағдайлары туындауы 
мүмкін.
Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарау 
үшін сақтап қойыңыз.
8 жастан асқан балалар мен дене, сезім мен ақыл-ой 
қабілеттері шектеулі немесе пайдалану бойынша тәжірибесі 
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мен білімі жеткіліксіз тұлғалар осы құрылғыны ересектердің 
бақылауында болған жағдайда және құрылғыны қауіпсіз 
жолмен пайдалану жөнінде нұсқаулар алып, ықтимал 
қауіптерді түсінетін жағдайда пайдалана алады. Балалардың 
осы құрылғымен ойнауына жол бермеңіз. Тазалау және 
пайдаланушы тарапынан техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын балаларға ересектердің бақылауынсыз 
орындауға болмайды.
Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны 
өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе сәйкес біліктілігі бар 
адамдар ауыстыруы керек.

БАТАРЕЯ ЗАРЯДТАҒЫШ ҚҰРАЛЫНА АРНАЛҒАН 
ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
1. Зарядтау алдында нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.
2. Ағып кеткен батареяны зарядтамаңыз.
3. Зарядтағыш құралдарды тағайындалмаған жұмысынан басқа 

қосымша жұмыстар үшін пайдаланбаңыз.
4. Зарядтау алдында зарядтағыш құралдың жергілікті ауыспалы 

ток көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Бөлме ішінде пайдалануға арналған немесе жаңбыр астына 

қоймаңыз.
6. Зарядтағыш құралды ылғалданудан қорғау керек.
7. Зарядтағыш құралды ашық күйде пайдаланбаңыз.
8. Батарея немесе зарядтағыш құралдың байланыстарын 

қысқартпаңыз.
9. Зарядтау кезінде «+/-» полярлықтарын ескеріңіз.
10. Құрылғыны ашпай, балалардың қолы жетпейтін жерде 

сақтаңыз. 
11. Басқа өндірушілердің батареяларын немесе сәйкес келмейтін 

үлгілерді зарядтамаңыз.
12. Зарядтағыш құрал мен батареяның арасындағы байланыс 

дұрыс орнатылғандығына және басқа денелердің кедергі 
жасамайтынына көз жеткізіңіз.

13. Батарея зарядтағыш құралының саңылауларында бөгде 
заттардың болмауын және кірден және ылғалдан таза болуын 
қадағалаңыз. Құрғақ және аязсыз жерде сақтаңыз.

14. Батареяларды зарядтаған кезде, батарея зарядтағыш 
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құралының жақсы желдетілген жерде және тұтанғыш 
материалдардан алшақ тұрғанына көз жеткізіңіз. Зарядтау 
кезінде батареялар қызып кетуі мүмкін. Батареяларды 
шамадан артық зарядтамаңыз. Зарядтау кезінде батареялар 
мен зарядтағыш құралдардың қараусыз қалдырылмағанына 
көз жеткізіңіз. 

15. Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз, себебі 
олар қызып кетуі және бұзылуы мүмкін.

16. Батарея блогын ауа температурасы 18°C - 24°C аралығында 
зарядтау арқылы қызмет ету мерзімін ұзартып және 
өнімділіктің артуына қол жеткізуге болады. Батарея блогын 
0°C шамасынан төмен немесе 40°C шамасынан жоғары ауа 
температурасында зарядтамаңыз. Бұл өте маңызды, себебі ол 
батарея блогының қатты зақымдалуын болдырмайды.

17. Тек өндіруші қамтамасыз еткен және өндіруші ұсынған 
үлгілердегі батарея блогын зарядтаңыз.

18. Зарядтағаннан кейін, батарея зарядтағыш құралын қуат 
көзінен ажыратыңыз. Шасси қосылымдарын, содан кейін 
батарея қосылымдарын алыңыз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Түрі  CSC18LD1.9 (CSC-құрылғының белгісі, аккумуляторлы дөңгелек араның бір түрі)

Кернеу 18 В

Зарядтағыш құрал үлгісі   ACG1815D

Батарея блогының үлгісі ABP1820SD/ABP1830SD

Батарея ұяшықтарының саны 5/10

Батарея қуаттылығы 2,0 Aсағ литий-ионды / 3,0 Aсағ литий-ионды

Зарядтау уақыты 80 мин/2 сағ

Жүктемесіз жылдамдығы 3600 айн/мин

Ара жүзінің өлшемі 150 мм

Кесу қуаты

45° бұрышындағы кесу тереңдігі 30 мм

90° бұрышындағы кесу тереңдігі      45 мм

Көлбеу сыйымдылығы 0-50°

Құрылғы салмағы 2,37 кг

Ұсынылатын материалдың максималды 
қалыңдығы

Ағаш 45

ПВХ құбыры (радиус) 20

Рұқсат етілген дөңгелектер TCT дөңгелегі 150*16*1,8 24 тісті
Келесі материалдар үшін жарамды: ағаш, 

пластмасса, композит

ШУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Өлшенген дауыс қысымы  LpA  82,6 дБ(A)
KpA   3 дБ(A) 
Өлшенген дауыс қуаты   LwA  93,6 дБ(A) 
KwA 3 дБ(A)
Құлаққа арналған қорғаныш құралын тағып жүріңіз.

ДІРІЛ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Дірілдің жалпы мәндері (сынақ вектордың саны) EN 62841 стандартына сәйкес анықталған:

Діріл шығысының мәні
Ағаш кесу: Асағ,а=   6,152 м/с²

Дәлсіздігі (К)  =   1,5 м/с²

Мәлімделген дірілдің жалпы мәні мен мәлімделген шу шығысының мәні стандартты сынақ 
әдісі бойынша өлшенді және оны құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдалануға 
болады.
Мәлімделген дірілдің жалпы мәні мен мәлімделген шу шығысының мәнін діріл әсерінде болу 
шамасын алдын ала бағалау үшін де пайдалануға болады. 



13

KZ
ЕСКЕРТУ: Электр құралының нақты қолданысы кезіндегі діріл және шу шығысы 
құралды пайдалану әдістеріне, әсіресе келесі мысалдарға байланысты өңделетін 
бұйымның түріне және құралдың басқа пайдаланылу нұсқаларына байланысты 

мәлімделген жалпы мәннен өзгеше болуы мүмкін:
Құрал қалай пайдаланылады және материалдар кесіледі немесе бұрғыланады.
Құрал жақсы күйде және дұрыс күтілген. 
Құралдың дұрыс керек-жарағын қолданып, оның өткір және жақсы күйде болуын қамтамасыз 
ету.
Тұтқаларды берік ұстап және дірілге және шуға қарсы керек-жарақтар пайдаланылса.
Сонымен қатар құрал жобаланған мақсатына және осы нұсқауларға сәйкес қолданылады. 
Діріл және шу қаупін азайту үшін:
-Дірілге қарсы қолғапты киіңіз
-Іске қосуды қысқартыңыз 
-Құлаққа арналған қорғаныш құралын тағыңыз

Егер құрал дұрыс қолданылмаса, қолдың дірілдеу синдромын тудыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Дәлірек айтқанда, нақты пайдалану жағдайларында әсер ету деңгейін 
бағалау кезінде жұмыс циклінің барлық бөліктерін, мысалы, құралды өшірген және 
оның іс жүзінде істемейтін бос жүріс уақытын ескеру тиіс. Бұл жалпы жұмыс уақытында 

әсер ету деңгейін айтарлықтай төмендетуі мүмкін.
Дірілдің және шудың әсер етуінен туындайтын қауіпті барынша азайтуға көмектеседі.
Әрдайым өткір ұңғылағыштар, бұрғылар мен жүздерді пайдаланыңыз.
Құралға осы нұсқауларға сәйкес күтім көрсетіп, қажет жерлерін майлаңыз.
Егер құрал үнемі пайдаланылса, онда дірілге және шуға қарсы керек-жарақтарды сатып 
алыңыз.
Жұмыс кестеңізді жоғары діріл құралын пайдалануды бірнеше күнге созу үшін жоспарлаңыз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Батарея блогы (бөлек сатылады)
Зарядтағыш құрал (бөлек сатылады)
Алтықырлы кілт 1
Ара жүзі 1

Керек-жарақтарды құралды сатқан дүкеннен сатып алуға кеңес береміз. Толық мәліметтер 
алу үшін керек-жарақ қаптамасын қараңыз. Дүкен қызметкерлері көмек көрсетіп, кеңес бере 
алады.
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Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдаланушы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуы 
керек
 
Ьұл өнім қайта өңдеуге келеді. Оны әрі қолдануға болмайтын жағдайда, оны қайта 
өңдейтін орталыққа тапсыруыңызды өтінеміз

Ескерту

Құлақ қорғанысын киіңіз

Қорғаныш көзілдірігін тағып жүріңіз

Шаңнан қорғайтын масканы киіңіз

Қорғағыш қолғапты киіңіз.

Батареялар тиісті түрде кәдеге жаратылмаған жағдайда су айналымына енуі 
мүмкін, бұл экожүйе үшін қауіпті. Пайдаланылған батареяларды сұрыпталмаған 
тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратпаңыз.

ҚҰРАМДАСТАР ТІЗІМІ
1. Құлыптан босату түймесі
2. Қосу/өшіру ауыстырып-қосқышы
3. Алдыңғы тұтқа
4. Шпиндельді құлыптау түймесі
5. Табан пластинасының бұрыштық шкаласы
6. Табан платинасын көлбеу құлыптау тұтқасы
7. Кесу белгісі, 45°
8. Кесу белгісі, 0°
9. Табан пластинасы
10. Төменгі сақтандырғыш тетігі
11. Төменгі жүз сақтандырғышы  
12. Бекітілген сақтандырғыш
13. Шаң  адаптері
14. Ішкі фланец (B3-суретін қараңыз)
15. Ара жүзі (В3-суретін қараңыз)
16. Сыртқы фланец (В3-суретін қараңыз)
17. Ара жүзінің бұрандамасы (В3-суретін қараңыз)
18. Кесу тереңдігінің шкаласы (С-суретін қараңыз)
19. Кесу тереңдігін құлыптау тұтқасы (С-суретін қараңыз)

* Сипатталған немесе көрсетілген керек- жабдықтардың барлығы бірдей стандартты 
жеткізілім жинағына кірмейді. 

БЕЛГІЛЕР
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Отқа жақпаңыз

Құралдарды/аккумуляторларды қоқысқа тастамаңыз, тозған батареяларды немесе 
құралдарды жинайтын немесе кәдеге жарататын жергілікті орындарға қайтарыңыз.

Литий-ионды батарея Бұл өнім барлық батарея блоктары мен батарея 
блогына қатысты "бөлек жинау" белгісімен белгіленген. Оны қоршаған 
ортаға кері әсерін тигізбеу үшін қайта өңдейді немесе бөлшектейді. Батарея 
блоктарының құрамында қауіпті заттар болатындықтан, олар қоршаған орта 
мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

Тек ғимарат ішінде пайдалануға арналған

Қос қабатты оқшаулау

Балқитын сақтандырғыш

Оң клемма

Теріс клемма

Түрі Белгісі CSC18LD1.9(CSC-құрылғының белгісі, дөңгелек араның бір түрі)

Жоғарыдағы тізімде берілген керек-жарақтарды батарея зарядтағыш құралды сатқан дүкеннен 
сатып алуға кеңес береміз. Толық мәліметтер алу үшін керек-жарақ қаптамасын қараңыз. 
Дүкен қызметкерлері көмек көрсетіп, кеңес бере алады. 

T 2A
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ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ЕСКЕРТПЕ: Құралды қолдану алдында пайдалану кітапшасын мұқият оқып шығыңыз.

Мақсатты пайдалану
Құрылғы ағашты тікелей кесу сызықтарымен, сонымен қатар өңделетін бұйымға нық кіргізіп 
тұрып 45° көлбеу бұрышта бойлық және көлденең кесуге арналған.

БАТАРЕЯ БЛОГЫН ОРНАТУ/АЛЫП ТАСТАУ (А1, А2-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Батарея блогын орнату үшін, толығымен зарядталған батарея блогын құрылғыға орнына сырт 
етіп түскенше жеткілікті күшпен сырғытыңыз (A1-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ). 
Батарея блогын алып тастау үшін, алдымен батарея блогының босату түймесін мықтап басып, 
содан кейін батарея блогын құралдан алып тастаңыз (А2-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ).
 
РЕТТЕУ
1. АРА ЖҮЗІН АУЫСТЫРУ ( B1, B2, В3-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)

ЕСКЕРТУ! Құрылғыда кез келген жұмысты бастамас бұрын, батареяны алып тастаңыз. 
Ара жүзін орнатқан кезде қорғаныс қолғабын киіңіз. Ара жүзін ұстаған кезде жарақат алу 
қаупі бар.

Тек пайдалану нұсқауларында берілген техникалық деректерге сәйкес келетін ара жүздерін 
пайдаланыңыз.
Тегістеу дискілерін ешбір жағдайда кескіш құрал ретінде пайдаланбаңыз.

Кесу құралын ауыстыру үшін құрылғыны қозғалтқыш корпусының алдыңғы жағына қойған жөн.

АЛЫП ТАСТАУ
Шпиндельді құлыптау түймесін (4) басып ұстап тұрыңыз.
Шпиндельді құлыптау түймесі (4) тек ара жүзі тоқтаған кезде іске қосылады. 
Ара жүзінің бұрандамасын (17) алтықырлы кілтпен сағат тілі бағытында бұрау арқылы 
босатыңыз. Сыртқы фланецті (16) алып тастаңыз. Төменгі жүз сақтандырғышын (11) артқа 
қарай еңкейтіп, оны төменгі сақтандырғыш тетігімен (10) мықтап ұстаңыз. Ара жүзін (15) алып 
тастаңыз.

ОРНАТУ
Ара жүзін және жинау керек барлық қысқыш бөлшектерді тазалаңыз. Төменгі жүз 
сақтандырғышын (11) артқа қарай еңкейтіп, оны төменгі сақтандырғыш тетігімен (10) мықтап 
ұстаңыз. Ара жүзін (15) сыртқы фланецке (14) орналастырыңыз. Сыртқы фланецті (16) және 
ара жүзінің бұрандамасын (17) бекітіңіз. Ара жүзінің бұрандамасын (17) сағат тіліне қарсы 
бағытта қолмен бекіткенге қарағанда 1/4 айналыммен алтықырлы кілтпен бекітіңіз. 

ЕСКЕРТУ!
Ішкі және сыртқы фланецтердің орнату орындары дұрыс болуын қамтамасыз етіңіз. 
Орнатқан кезде: Тістің кесу бағыты (ара жүзіндегі көрсеткі бағыты) мен ара жүзінің 

сақтандырғышындағы айналу бағытының көрсеткісі сәйкес келетінін тексеріңіз. 

2. КЕСУ ТЕРЕҢДІГІН РЕТТЕУ (C-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Кесу тереңдігін құлыптау тұтқасын (19) көтеріңіз және ара корпусын табан пластинасынан 
жоғары көтеріңіз. Кесу тереңдігін шкаламен орнатыңыз және құлыптау үшін тетікті төмен қарай 
басыңыз. Ара жүзі материалды кесуі үшін әрдайым кесу тереңдігіне 3 мм қосыңыз.

3. ТАБАН ПЛАСТИНАСЫНЫҢ БҰРЫШЫН РЕТТЕУ ( D1, D2-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Бұрыш шкаласын босату үшін (5) табан пластинасының көлбеу құлыптау тұтқасын (6) сағат 
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тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Табан пластинасын құрылғыдан бұрыш шкаласында қажетті 
кесу бұрышы реттелгенше еңкейту арқылы алыстатыңыз. Көлбеу құлыптау тұтқасын(6) сағат 
тілі бағытында бұрау арқылы бекітіңіз. Ықтимал дәлсіздікке байланысты көлбеу кесу кезінде 
кесу шкаласының тереңдігін пайдаланбаңыз.
4. ШАҢДЫ/ЖОҢҚАНЫ ШЫҒАРУ ( E-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Шаң адаптерін (13) шаңды шығару саңылауына жабылғанға дейін бекітіңіз. Адаптерге тиісті 
вакуум шлангісін тікелей жалғаңыз.
Ескертпе: Адаптердің бетінде бекіту бағытын көрсететін көрсеткі бар.

ЕСКЕРТУ! Сыртқы шаңсорғыш құрылғысы қосылмаған кезде шаң адаптерін орнату 
мүмкін емес. Әйтпесе, шаң шығару жүйесінің бітеліп қалу қаупі бар. 
Оңтайлы шаң соруды қамтамасыз ету үшін шаң адаптерін жүйелі түрде тазалаңыз. 

Шаңсорғыш өңделетін материал үшін жарамды болуы тиіс. 

ПАЙДАЛАНУ
5. ТҰТҚА ОРНЫ ( F-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Жұмыс істеген кезде араны әрдайым екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

6. ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ ( G-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Кездейсоқ іске қосылуға жол бермеу үшін ауыстырып-қосқыш құлыпталған. Құлыптан босату 
түймесін (1) басыңыз, содан кейін қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын (2) басып, құлыптан 
босату түймесін (1) босатыңыз. Енді ауыстырып-қосқыш қосулы. Құралды өшіру үшін жай ғана 
қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын (2) босатыңыз. 
Құралды өшіргеннен кейін де ара жүзі айналуды жалғастыруы мүмкін. Жұмысқа кіріспес 
бұрын, құрылғының толықтай тоқтағанын күтіңіз.

7. КЕСУ БАҒЫТТАУЫШЫ ( H1, H2-СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Табан пластинасының алдыңғы жағында параллельді бағыттауышпен пайдалануға арналған 
кесу бағыттауышы бар. Тікелей кесу үшін, параллель бағыттауыш шкаласымен туралау 
мақсатында 0° кесу белгісін (8) пайдаланыңыз. 45º көлбеу кесу үшін, параллель бағыттауыш 
шкаласымен туралау мақсатында 45° кесу белгісін (7) пайдаланыңыз. Параллельді 
бағыттауышты мықтап қысып бекітіңіз. Параметрді тексеру үшін, әрдайым сынақ кесуін 
жасаңыз.

8. КӨЛБЕК КЕСУ 
Қажетті көлбеу бұрышын 0° - 45° аралығында орнатыңыз. Ықтимал дәлсіздікке байланысты 
көлбеу кесу кезінде кесу шкаласының тереңдігін пайдаланбаңыз.

АККУМУЛЯТОРЛЫ ДӨҢГЕЛЕК АРАҒА АРНАЛҒАН 
ЖҰМЫС КЕҢЕСТЕРІ
Әрдайым кесілетін материалға және оның қалыңдығына сәйкес келетін ара жүзін 
пайдаланыңыз. Жүз тістері көбейген сайын кесу сапасы жақсарады. Қозғалысты болдырмау 
үшін өңделетін бұйымды әрдайым берік ұстаңыз немесе бекітіңіз. Кесу сызығына жақын 
тұрған ірі панельдерді тіреп қойыңыз. Материалдың кез-келген қозғалысы кесу сапасына әсер 
етуі мүмкін. Жүз жоғары қарай кеседі және кесу кезінде өңделетін бұйымның ең үстіңгі бетін 
немесе шеттерін кесіп кете алады, жұмысты аяқтағаннан кейін өңделетін бұйымның ең үстіңгі 
бетінің көрінбейтініне көз жеткізіңіз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Реттеу, қызмет көрсету немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас 
бұрын батарея блогын құралдан алыңыз.
Бұл электр құралы қосымша майлауды немесе техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
Бұл құралда пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Электр құралын 
тазалау үшін суды немесе химиялық тазартқыш құралдарын ешқашан пайдаланбаңыз. 
Құрғақ шүберекпен тазалап сүртіңіз. Электр құралын әрдайым құрғақ жерде сақтаңыз. 
Қозғалтқыштың желдеткіш саңылауларын таза ұстаңыз. Барлық жұмысты басқару 
элементтерін шаңнан сақтаңыз. Желдеткіш саңылаулардан ұшқындар шығуы мүмкін. Бұл 
қалыпты жағдай және электр құралын зақымдамайды.

Батарея арқылы жұмыс істейтін құралдар үшін
Құралды және батареяны пайдалану мен сақтауға арналған қоршаған орта температурасы 
0°C-45°C аралығы болып табылады.
Зарядтау кезіндегі зарядтау жүйесінің ұсынылған қоршаған орта температурасы 0°C-40°C 
аралығы болып табылады.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Электрлік өнімдердің қалдықтарын тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды. 
Кәдеге жаратуға арналған арнайы мекемелер болса, құралды кәдеге 
жаратыңыз. Кәдеге жарату бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті 
органдарға немесе сауда орнына хабарласыңыз.
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СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Біз
ADEO Services 

135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - Франция
 толығымен өз жауапкершілігімізбен  

 CSC18LD1.9   Аккумуляторлы дөңгелек ара
 келесі стандарттар немесе стандартталған құжаттармен сәйкес келетіндігін мәлімдейміз.

Келесі өнімнің
Сипаттамасы     Аккумуляторлы дөңгелек ара

Түрі      CSC18LD1.9 (CSC-құрылғының белгісі, аккумуляторлы дөңгелек араның бір түрі)
Функциясы    Айналатын тісті жүзімен әр түрлі материалдарды кесу

Топтама №:

келесі директиваларға сәйкес келетіндігін мәлімдейміз:
Машина құрастыру директивасы 2006/42/EC

2014/30/EU электрмагниттік үйлесімділік директивасы
RoHS директивасы (EU) 2015/863 өзгерістерімен 2011/65/EU

Келесі стандарттарға сай:
EN 62841-1: 2015

EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

CE белгісі қойылған жылдың соңғы екі саны: 19

Шанхай қаласында  04-30-2019 ж. қол қойылды
Richie PERMAL
Сапа жөніндегі басшы
Julien Ledin өкілетті тұлғасы, ADEO сапа жөніндегі басшысы
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – Франция
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КЕПІЛДІК

1.  Dexter өнімдері ең жоғары DIY сапа стандарттарына сай жасалған. Dexter компаниясы 
өнімдеріне сатып алған күннен бастап 24 айлық кепілдікті ұсынады. Осы кепілдік 
материалда және өндіру кезінде пайда болуы мүмкін барлық ақауларды қамтиды. 
Адамдарға және/немесе материалдарға қатысты ешбір сипаттағы, тікелей немесе жанама, 
талаптар жасау мүмкін емес. Dexter өнімдері кәсіби пайдалануға бағытталмаған.

2.  Мәселе немесе ақау туындаған жағдайда, әрқашан алдымен Dexter дилеріне хабарласу 
керек. Көп жағдайда Dexter дилері мәселені шеше алады немесе ақаулықты түзете алады.

3.  Бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру бастапқы кепілдік кезеңін ұзартпайды.
4.  Мақсатты емес пайдалану немесе тозу нәтижесінде пайда болған ақаулар кепілдік аясына 

кірмейді. Тозу жағдайындағы басқа нәрселермен қоса, бұл ауыстырып-қосқыштарға, 
қорғаныс тізбегінің ауыстырып-қосқыштарына және моторларға қатысты.

5.  Кепілдік бойынша талабыңыз мына шарттар орындалса ғана өңделеді:
 ●  Сатып алу күнін дәлелдейтін құжат ретінде түбіртекті көрсеткенде.
 ●  Үшінші тарап жөндеу және/немесе ауыстыру жұмыстарын жүргізбеген болса.
 ●  Құрал тиісті емес түрде пайдаланылмаған болса (артық жүктеме салу немесе 

бекітілмеген керек-жарақтарды орнату).
 ●  Құрал сыртқы әсерлер немесе құм не тас сияқты бөгде заттардың әсерінен 

зақымдалмаған болса.
 ●  Қауіпсіздік нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын сақтамаудан туындаған зақым жоқ 

болса.
 ●  Біздің тарапымыздан форс-мажорлық жағдайлар жоқ болса.
 ●  Шағым сипаттамасы қоса берілсе.
6.  Кепілдік міндеттемелері біздің сату және жеткізу шарттарымызбен бірге қолданылады.
7.  Өнім тиісті түрде оралған болса, Dexter компаниясына Dexter дилері арқылы қайтару керек 

ақаулы құралдарды Dexter алып кетеді. Тұтынушы ақаулы өнімдерді Dexter компаниясына 
тікелей жіберсе, Dexter компаниясы бұл өнімдерді тұтынушы тасымалдау шығындарын 
төлесе ғана өңдей алады.

8.  Dexter компаниясы нашар қапталған күйде жеткізілген өнімдерді қабылдамайды.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, 
иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. 
Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению 

электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент 
с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от 
аккумулятора (без кабеля).

1)  Безопасность рабочего места
a)  Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо 

освещенные места служат причиной несчастных случаев.
b)  Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи 

горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, 
которые могут воспламенить пыль или испарения.

c)  Не позволяйте детям и посторонним находиться вблизи работающего 
электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2)  Электротехническая безопасность
a)  Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не пытайтесь 

внести изменения в конструкцию вилки. Не используйте никакие переходники для 
вилок электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных вилок и 
соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.

b)  Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, 
плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело 
заземлено.

c)  Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При попадании 
воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.

d)  Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не 
выключайте электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников 
тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. Поврежденные или 
запутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.

e)  Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный 
для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для 
использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

f)  Если использование электроинструмента в сыром помещении неизбежно, 
подключайте его через устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО 
снижает риск поражения электрическим током. 

3)  Личная безопасность
a)  При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими 

действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, 
если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя 
или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

b)  Используйте средства индивидуальной защиты. Используйте средства защиты 
глаз. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная 
обувь, каска и средства защиты органов слуха в соответствующих условиях 
уменьшает риск получения травм. 

Перевод оригинальной инструкции
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c)  Не допускайте непредвиденных запусков. Перед подключением 

электроинструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской 
убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не держите 
палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку 
в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному 
случаю.

d)  Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные 
инструменты и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, 
оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной 
травмы.

e)  Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях. 

f)  Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. 
Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, 
украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

g)  При наличии устройств для отвода и сбора пыли убедитесь, что они подключены 
и правильно работают. Использование этих устройств снижает вред, причиняемый 
пылью.

h)  Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования 
инструмента и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил 
безопасности. Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли 
секунды. 

4)  Использование и обслуживание электроинструмента 
a)  Не прикладывайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте 

подходящий для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный 
электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.

b)  Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. 
Электроинструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.

c)  Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите 
электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это 
возможно. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска 
электроинструмента.

d)  Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для 
детей, и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими 
инструкциями. Электроинструмент опасен в руках неподготовленных пользователей.

e)  Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. 
Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, отсутствие поломок 
и прочие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. 
Если электроинструмент поврежден, перед использованием его необходимо 
отремонтировать. Многие несчастные случаи вызваны неправильным 
техобслуживанием электроинструмента. 

f)  Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно 
обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и 
лучше контролируются.

g)  Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими 
инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к 
опасным ситуациям. 

h)  Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и 
на них не было масла или смазочного материала. Скользкие рукоятки и поверхности 
захвата не позволяют безопасно использовать инструмент и контролировать его в 
непредвиденных ситуациях. 
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5)  Использование и обслуживание инструмента с питанием от аккумулятора 
a)  Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного 

изготовителем. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа 
аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим 
типом батарей. 

b)  Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него 
аккумуляторами. Использование любого другого вида аккумуляторных батарей может 
стать причиной несчастных случаев или пожара.

c)  Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от металлических 
предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — они 
могут соединить контакты. Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи 
может стать причиной ожогов или пожара.

d)  При неблагоприятных обстоятельствах из аккумулятора может потечь электролит. 
Избегайте контакта с ним. При случайном контакте промойте водой. Если жидкость 
попала в глаза, обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторной батареи может 
вызвать раздражение и ожоги.

e)  Не используйте аккумулятор и инструмент, если они повреждены или подвергались 
модификациям. Поведение поврежденных или модифицированных аккумуляторов 
может быть непредсказуемым, что приведет к возгоранию, взрыву и риску получения 
травм. 

f)  Не подвергайте аккумуляторную батарею и инструмент воздействию огня и 
высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может 
привести к взрыву.

g)  Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор и инструмент 
при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона. Если зарядка 
выполняется неправильно или в условиях неподходящей температуры, это может 
привести к повреждению аккумулятора и возгоранию. 

6)  Ремонт 
a)  Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным 

специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это 
обеспечит безопасную работу электроинструмента.

b)  Никогда не выполняйте обслуживание поврежденного аккумулятора. Обслуживание 
аккумуляторов должно выполняться только производителем или в авторизованном 
сервисном центре.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПИЛЫ ЛЮБОГО ТИПА
Распиливание
a)   ОПАСНО! Держите руки подальше от места резки и режущего элемента. Второй 

рукой держитесь за вспомогательную рукоятку или корпус двигателя. При удерживании 
пилы двумя руками получение травмы в результате пореза невозможно.

b)   Следите за тем, чтобы ничего не попало под заготовку. Щиток не предохраняет от 
пильного диска под заготовкой.

c)   Регулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной заготовки. Зубья пилы не 
должны полностью выступать из-под заготовки.

d)   Никогда не держите заготовку в руках или на коленях. Закрепите заготовку на 
устойчивом основании. Необходимо правильно закрепить заготовку, чтобы 
уменьшить риск получения травмы, заклинивания пильного диска или потери 
управления.
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e)   При выполнении работ, в ходе которых режущий элемент может касаться скрытой 

электропроводки, держите инструмент за изолированные поверхности. Касание 
провода под напряжением может передать напряжение на металлические детали 
электроинструмента, и оператор получит удар током.

f)   Во время продольной резки всегда используйте направляющую планку или угольник. 
Это повышает точность распиливания и уменьшает риск заклинивания пильного 
диска.

g)   Всегда пользуйтесь пильным диском с монтажным отверстием правильного размера 
и формы (ромбовидным или круглым). Пильные диски, которые не соответствуют 
креплению инструмента, будут вращаться эксцентрично, что приведет к потере 
контроля над инструментом.

h)   Никогда не используйте для пильного диска поврежденные или неподходящие шайбы 
или болты. Шайбы и болты для пильного диска специально разработаны для данной 
пилы и обеспечивают оптимальную производительность и безопасность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ПИЛ
Причины отдачи и их предупреждение
-  Отдача представляет собой внезапную реакцию на зажатие, заедание или смещение 

пильного диска, при этом неконтролируемая пила выбрасывается из заготовки вверх и 
может ударить оператора.

-  Когда пильный диск зажимается или заклинивается в распиле, он блокируется, и 
двигатель резко отбрасывает устройство назад в сторону оператора.

-  Если пильный диск перекрутился или неправильно выровнен в разрезе, зубцы на заднем 
краю пильного диска могут врезаться в поверхность материала, вызывая подъем или 
отскок диска в направлении оператора.

Отдача является результатом неправильного использования инструмента и (или) 
несоблюдения инструкций или условий работы. Приведенные ниже меры предосторожности 
позволяют предотвратить возникновение отдачи.
a)   Крепко держите инструмент обеими руками, расположив руки наиболее удобным 

образом для реакции на отдачу. Держите пилу с любой стороны, но не на одной 
линии с телом. В результате отдачи пила может отскочить назад, но оператор 
может контролировать силу отдачи при соблюдении правил безопасности.

b)   Если диск заедает или нужно прервать резку по любой причине, отпустите 
выключатель и удерживайте диск неподвижно в заготовке вплоть до полной 
остановки. Не пытайтесь извлечь пилу из заготовки или потянуть ее назад во время 
вращения пильного диска, так как это может привести к возникновению отдачи. 
Осмотрите место зажатия и примите необходимые меры, чтобы устранить причину.

c)   При возобновлении распиливания заготовки установите пильный диск в центре 
распила и убедитесь, что зубья не зацепились за обрабатываемый материал. Если 
пильный диск зажат, он может подняться или привести к возникновению отдачи при 
возобновлении работы пилы.

d)   Обеспечьте поддержку заготовок большого размера, чтобы уменьшить риск зажатия 
пильного диска и возникновения отдачи. Широкие заготовки могут провисать под 
собственным весом. Под заготовкой следует установить опоры с обеих сторон — 
вблизи линии разреза и у края заготовки.

e)   Не используйте затупившиеся или поврежденные пильные диски. При 
использовании затупившегося или неправильно установленного пильного диска 
распил получается узким, что приводит к чрезмерному трению, зажатию диска и 
возникновению отдачи.
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f)   Перед распиливанием должны быть надежно зафиксированы блокирующие рычаги 

регулировки глубины и угла наклона пильного диска. Если во время распиливания 
нарушается регулировка пильного диска, это может привести к его зажатию или 
возникновению отдачи.

g)   Соблюдайте особую осторожность при распиливании стен или других 
непросматриваемых областей. Выступающий пильный диск может распилить 
предметы, которые способствуют возникновению отдачи.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С ПИЛАМИ (ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА С ВНУТРЕННИМ 
МАЯТНИКОВЫМ ЩИТКОМ)
Функция нижнего щитка
a)   Проверяйте надежность крепления нижнего щитка перед каждым использованием. 

Не используйте пилу, если движение нижнего щитка затруднено или если он не 
закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не фиксируйте нижний щиток в 
открытом положении. Случайное падение пилы может привести к деформации щитка. 
Приподнимите нижний щиток за рукоятку и убедитесь, что он движется свободно и не 
касается диска и других частей при любых углах и глубине резки.

b)   Проверьте работу пружины нижнего щитка. Если щиток или пружина не работают 
должным образом, устраните неисправность перед использованием. Работа 
нижнего щитка может быть замедлена в результате повреждения частей, липких 
отложений или скопившихся загрязнений.

c)   Нижний щиток можно отвести вручную только для выполнения специальных 
распилов, таких как «погружные» и «сложные». Приподнимите нижний щиток 
за рукоятку. Как только пильный диск войдет в заготовку, щиток необходимо 
отпустить. Во всех остальных режимах распиливания нижний щиток должен работать 
автоматически.

d)   Прежде чем положить пилу на верстак или пол, убедитесь, что нижний щиток 
закрывает пильный диск. Незащищенный движущийся по инерции диск может 
привести к обратному ходу пилы, при котором будет распилено все, что встретится 
на ее пути. Помните, что для остановки диска после отпускания выключателя 
требуется некоторое время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦИРКУЛЯРНОЙ 
ПИЛОЙ
1.   Используйте только пильные диски, рекомендованные производителем, отвечающие 

стандарту EN 847-1 и предназначенные для резки дерева и аналогичных материалов.
2.   Не используйте никакие абразивные круги.
3.   Используйте только диски, имеющие диаметр, соответствующий маркировке.
4.   Выбирайте подходящие для обрабатываемых материалов пильные диски.
5.   Используйте только такие пильные диски, скорость вращения которых равна или 

превышает указанную на устройстве.
6.   Используйте респиратор.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
a)  Не разбирайте, не открывайте и не вскрывайте аккумулятор. 
b)  Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора. Не допускайте 

беспорядочного хранения аккумуляторов в коробке или ящике, где может произойти 
короткое замыкание между несколькими аккумуляторами или между аккумулятором и 
другими токопроводящими предметами. Когда аккумулятор не используется, храните 
его отдельно от металлических предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, 
гвоздей, винтов и др. — они могут соединить контакты. Короткое замыкание контактов 
аккумуляторной батареи может стать причиной ожогов или пожара.

c)  Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или тепла. Не храните в 
местах попадания прямых солнечных лучей.

d)  Не подвергайте аккумулятор механическим ударам.
e)  В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. 

Если жидкость попала на тело, промойте пораженный участок большим количеством 
воды и обратитесь к врачу.

f)  В случае проглатывания электролита или аккумулятора немедленно обратитесь к врачу.
g)  Следите за тем, чтобы аккумулятор всегда был сухим и чистым.
h)  В случае загрязнения протрите клеммы аккумулятора чистой сухой тканью.
i)  Аккумулятор необходимо зарядить перед использованием. Следуйте указаниям по 

зарядке в настоящей инструкции.
j)  Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве, если он не используется.
k)  После длительного периода хранения необходимо несколько раз зарядить и разрядить 

аккумулятор для получения максимальной производительности.
l)  Максимальная производительность аккумулятора достигается при нормальной комнатной 

температуре (20 ± 5 °C).
m)  При утилизации держите аккумуляторы разных электрохимических систем отдельно друг 

от друга.
n)  Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного 

изготовителем. Не используйте зарядные устройства, которые не предназначены для 
эксплуатации с данным устройством. Зарядное устройство, предназначенное для одного 
типа аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим 
типом батарей. 

o)  Не используйте аккумулятор, который не предназначен для эксплуатации с данным 
устройством.

p)  Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
q)  Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.
r)  Если устройство не используется, извлеките из него аккумулятор.
s)  Утилизируйте надлежащим образом.
t)  Не используйте в одном устройстве аккумуляторы различных изготовителей, емкостей, 

размеров и типов.
u)  Не извлекайте аккумулятор из оригинальной упаковки, пока не потребуется его 

использовать.
v)  Соблюдайте полярность, обозначенную знаками (+) и (–) на аккумуляторе.
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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все 
предупреждения по технике безопасности и 
инструкции. Несоблюдение предупреждений и 

инструкций может привести к поражению электрическим 
током, пожару и (или) тяжелым травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для 
использования в будущем.
Устройство могут использовать дети старше 8 лет 
и лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также лица, не имеющие 
достаточного опыта и знаний, если они находятся под 
присмотром либо ознакомлены с правилами безопасной 
эксплуатации устройства и осознают связанные с 
ним опасности. Не позволяйте детям играть с данным 
устройством. Не позволяйте детям выполнять чистку и 
техническое обслуживание устройства без наблюдения 
взрослых.
Если кабель питания поврежден, то во избежание 
опасности его должен заменить изготовитель, 
его технический представитель или другой 
квалифицированный специалист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
1.  Перед выполнением зарядки прочитайте инструкцию.
2.  Не заряжайте протекающий аккумулятор.
3.  Не используйте зарядные устройства в целях, для 

которых они не предназначены.
4.  Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство 

соответствует параметрам местной электросети.
5.  Для использования в помещении. При использовании 

вне помещений не подвергайте инструмент воздействию 
дождя.

6.  Зарядное устройство должно быть защищено от влаги.
7.  Не используйте зарядное устройство вне помещений.
8.  Не допускайте короткого замыкания контактов 

аккумулятора или зарядного устройства.
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9.   При зарядке соблюдайте полярность (+/-).
10.  Не вскрывайте устройство и храните его в недоступном 

для детей месте. 
11.  Не заряжайте аккумуляторы других производителей и 

других моделей.
12.  Убедитесь, что соединение между зарядным 

устройством и аккумулятором установлено правильно и 
посторонние предметы не препятствуют ему.

13.  Избегайте попадания в зарядное устройство 
посторонних предметов, грязи и влаги. Храните в сухом 
теплом месте.

14.  При зарядке убедитесь, что зарядное устройство 
находится в хорошо проветриваемом помещении вдали 
от горючих материалов. В процессе зарядки аккумулятор 
может нагреваться. Не допускайте перезаряда 
аккумулятора. Во время зарядки не оставляйте 
аккумулятор и зарядное устройство без присмотра. 

15.  Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые 
аккумуляторные батареи. Это может привести к их 
перегреву и повреждению.

16.  Для обеспечения максимального срока службы и 
производительности аккумулятора всегда заряжайте 
его при температуре от 18 до 24 °C. Не заряжайте 
аккумулятор при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C. 
Это важно, так как может предотвратить серьезные 
повреждения аккумулятора.

17. Заряжайте только аккумуляторы рекомендованного 
производителем типа.

18.  По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство 
от сети. После этого отсоедините контакты блока, а 
затем отсоедините аккумулятор.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип CSC18LD1.9 (CSC—обозначение устройства, указывает на аккумуляторную 
циркулярную пилу)

Напряжение 18 В

Модель зарядного устройства   ACG1815D

Модель аккумулятора ABP1820SD/ABP1830SD

Кол-во элементов аккумулятора 5/10

Емкость аккумулятора 2 Ач литий-ионный / 3 Ач литий-ионный

Время зарядки 80 мин/2 ч

Скорость работы без нагрузки 3600 об/мин

Размер пильного диска 150 мм

Производительность резки

Глубина пропила при 45° 30 мм

Глубина резки при 90°      45 мм

Диапазон угла наклона 0–50°

Масса устройства 2,37 кг

Рекомендуемая максимальная толщина 
материала

Дерево 45

ПВХ-трубы (радиус) 20

Рекомендуемые пильные диски Пильный диск TCT 150х16х1,8, 24 зубца
Подходит для резки следующих материалов: 

дерево, пластик, композиты

СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА
Взвешенный уровень звукового давления  LpA  82,6 дБ (A)
KpA 3 дБ (A) 
Взвешенный уровень звуковой мощности  LwA  93,6 дБ (A) 
KwA 3 дБ (A)
Используйте средства защиты органов слуха.

ИНФОРМАЦИЯ О ВИБРАЦИИ
Общие показатели вибрации (суммарная трехкомпонентная вибрация) определены в 
соответствии с EN 62841.

Уровень вибрации
Резка дерева: ah,w=6,152 м/с²

Погрешность K=1,5 м/с²

Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума были определены 
с помощью стандартного теста и могут быть использованы для сравнения разных 
инструментов.
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Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума также могут использоваться 
для предварительной оценки уровня воздействия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Реальное вибрационное воздействие и уровень шума 
электроинструмента могут отличаться от указанных в зависимости от способа 
использования инструмента и в особенности от обрабатываемой заготовки. Факторы, 

влияющие на силу вибрационного воздействия и уровень шума, приведены ниже.
Как используется инструмент и как обрабатывается материал.
Инструмент находится в надлежащем состоянии и хорошо обслуживается. 
Для инструмента используются правильные принадлежности, которые всегда хорошо 
заточены и находятся в надлежащем состоянии.
Оператор правильно и крепко держится за рукоятку устройства и использует средства защиты 
от шума и вибрации.
Инструмент используется только по назначению согласно его конструкции и настоящим 
инструкциям. 
Для снижения уровня вибрации и шума:
- используйте защитные антивибрационные перчатки;
- сократите время включений; 
- используйте средства защиты органов слуха.
При неправильном использовании устройство может способствовать возникновению 
вибрационной болезни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При оценке уровня воздействия вибрации в реальных условиях 
необходимо также принимать во внимание все периоды рабочего цикла, в том числе 
когда инструмент отключен или работает вхолостую. Это может значительно снизить 

уровень воздействия вибрации в течение всего времени работы.
Как свести к минимуму риск воздействия вибрации и шума.
Всегда используйте только острые резцы, сверла и пильные диски.
Обслуживайте инструмент в соответствии с настоящими инструкциями и хорошо смазывайте 
его (при необходимости).
Если инструмент будет использоваться регулярно, приобретите средства защиты от шума и 
вибрации.
Планируйте рабочий график таким образом, чтобы распределить использование 
инструментов с высокой вибрацией на несколько дней.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Аккумулятор (продается отдельно)
Зарядное устройство (продается отдельно)
Шестигранный ключ 1
Пильный диск 1
Рекомендуем приобретать все принадлежности в том же магазине, где был куплен 
инструмент. Дополнительные сведения см. на упаковке принадлежностей. Работники 
магазина помогут с выбором и дадут необходимые советы.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ УСТРОЙСТВА
1. Кнопка блокировки
2. Выключатель
3. Передняя рукоятка
4. Кнопка блокировки шпинделя
5. Угловая шкала опорной пластины
6. Фиксатор угла наклона опорной пластины



32

RU

Прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.
 

Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не пригоден для 
пользования, сдайте его в утилизационный центр.

Предупреждение.

Используйте средства защиты органов слуха.

Используйте защитные очки.

Используйте респиратор.

Используйте защитные перчатки.

При ненадлежащей утилизации аккумуляторы могут попасть в водную среду, что 
может представлять опасность для экосистемы. Не утилизируйте аккумуляторы 
вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Не поджигать.

7. Отметка 45°
8. Отметка 0°
9. Опорная пластина
10. Рычаг нижнего щитка
11. Нижний щиток пильного диска  
12. Фиксированный щиток
13. Адаптер пылеулавливающего устройства
14. Внутренний фланец (см. Рис. B3).
15. Пильный диск (см. Рис. B3).
16. Внешний фланец (см. Рис. B3).
17. Болт пильного диска (см. Рис. B3).
18. Шкала глубины резки (см. Рис. С)
19. Фиксатор глубины резки (см. Рис. С)

* Не все принадлежности, приведенные на рисунках или описанные в документе, 
включены в стандартный комплект поставки. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Не утилизируйте инструменты и аккумуляторы. Сдавайте неисправные 
инструменты и отработанные аккумуляторы в пункты сбора и переработки.

Литий-ионный аккумулятор. Данное изделие маркировано символом, 
указывающим на отдельную утилизацию для всех аккумуляторных блоков 
и батарей. Аккумулятор будет переработан или ликвидирован в целях 
снижения влияния на окружающую среду. Аккумуляторы представляют 
потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за 
наличия в них опасных веществ.

Использовать только в помещении.

Двойная изоляция.

Предохранитель.

Положительная клемма.

Отрицательная клемма.

Маркировка CSC18LD1.9 (CSC — обозначение устройства, указывает на 
аккумуляторную циркулярную пилу)

Рекомендуем приобретать перечисленные выше принадлежности в том же магазине, 
где было куплено зарядное устройство. Дополнительные сведения см. на упаковке 
принадлежностей. Работники магазина помогут с выбором и дадут необходимые советы. 

T 2A
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящие 
инструкции.

Область применения
Данное устройство предназначено для продольной и поперечной резки древесины под 
прямым углом, а также под углом наклона до 45° с твердой опорой на заготовку.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (СМ. РИС. А1, А2)
Для установки задвиньте с достаточным усилием полностью заряженный аккумулятор в 
инструмент до щелчка (СМ. РИС. А1). 
Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите кнопку отсоединения аккумулятора, а затем выдвиньте 
аккумулятор из устройства (СМ. РИС. А2).
 
РЕГУЛИРОВКА
1. ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (СМ. РИС. B1, B2, B3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением какого-либо обслуживания устройства 
извлекайте аккумулятор. Надевайте защитные перчатки при установке пильных дисков. 
Риск получения травмы при контакте с пильным диском.

Используйте только пильные диски, соответствующие характеристикам, указанным в 
инструкциях по эксплуатации.
Ни в коем случае не используйте шлифовальные круги в качестве режущих элементов.

Для замены режущего элемента лучше всего положить устройство на лицевую сторону 
корпуса двигателя.

СНЯТИЕ
Нажмите кнопку блокировки шпинделя (4) и держите ее нажатой.
Кнопка блокировки шпинделя (4) может быть активирована только в том случае, если 
пильный диск не двигается. 
Открутите болт пильного диска (17) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа. 
Снимите внешний фланец (16). Наклоните нижний щиток пильного диска (11) назад и крепко 
удерживайте его с помощью рычага нижнего щитка (10). Снимите пильный диск (15).

УСТАНОВКА
Очистите пильный диск и все зажимные части, необходимые для сборки. Наклоните нижний 
щиток пильного диска (11) назад и крепко удерживайте его с помощью рычага нижнего щитка 
(10). Установите пильный диск (15) на внутренний фланец (14). Установите внешний фланец 
(16) и болт пильного диска (17). Закрутите болт пильного диска (17) против часовой стрелки 
вручную, затем затяните еще на 1/4 оборота с помощью шестигранного ключа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Убедитесь, что внутренний и внешний фланцы установлены правильно. 
При установке убедитесь, что направление резки зубцов (направление стрелки на 

пильном диске) и направление вращения стрелки на щитке пильного диска совпадают. 

2. РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗКИ (СМ. РИС. С)
Поднимите фиксатор глубины резки (19), затем поднимите корпус пилы с опорной пластины. 
Настройте глубину резки с помощью шкалы и прижмите рычаг вниз, чтобы заблокировать. 
Всегда прибавляйте 3 мм к глубине резки, чтобы пильный диск мог прорезать материал 
насквозь.
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3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ (СМ. РИС. D1, D2)
Поверните фиксатор угла наклона опорной пластины (6) против часовой стрелки, чтобы 
ослабить угловую шкалу (5). Наклоняйте опорную пластину относительно устройства, пока 
не достигнете нужного угла резки на угловой шкале. Затяните фиксатор угла наклона (6), 
поворачивая его по часовой стрелке. Не используйте шкалу глубины резки при выполнении 
резки со скошенной кромкой из-за возможных погрешностей.

4. ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ (СМ. РИС. E)
Закрепите адаптер пылеулавливающего устройства (13) на отверстии для удаления пыли. 
Подключите подходящий шланг пылесоса напрямую к адаптеру.
Примечание. На адаптере имеется стрелка, указывающая направление фиксации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте адаптер при отсутствии подключенных к нему 
пылеулавливающих устройств. В противном случае существует риск засорения 
системы отвода пыли. 

Регулярно очищайте адаптер пылеулавливающего устройства для обеспечения оптимального 
отвода пыли. Устройство пылеулавливания должно соответствовать обрабатываемому 
материалу. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ (СМ. РИС. F)
Во время работы всегда крепко держите инструмент двумя руками.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (СМ. РИС. G)
Выключатель блокируется для предотвращения случайного запуска. Нажмите кнопку 
блокировки (1), а затем нажмите выключатель (2) и отпустите кнопку блокировки (1). Теперь 
инструмент работает. Чтобы выключить устройство, просто отпустите выключатель (2). 
После выключения пильный диск может продолжать вращаться. Дождитесь полной остановки 
устройства, прежде чем положить его.

7. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ РЕЗКИ (СМ. РИС. H1, H2)
На передней части опорной пластины имеется направляющий паз, который используется для 
параллельной направляющей. Для прямой резки используйте отметку 0° (8), чтобы выровнять 
шкалу параллельной направляющей. Для резки под углом 45º используйте отметку 45° (7), 
чтобы выровнять шкалу параллельной направляющей. Надежно зафиксируйте параллельную 
направляющую. Всегда выполняйте пробный распил для проверки настроек.

8. РЕЗКА СО СКОШЕННОЙ КРОМКОЙ
Установите требуемый угол скоса кромки от 0° до 45°. Не используйте шкалу глубины резки 
при выполнении резки со скошенной кромкой из-за возможных погрешностей.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ
Всегда используйте пильный диск, подходящий для разрезаемого материала и его 
толщины. Чем больше зубцов имеет пильный диск, тем выше качество распила. Всегда 
надежно закрепляйте заготовки, чтобы предотвратить смещение. Поддерживайте большие 
заготовки ближе к линии разреза. Любое смещение материала может повлиять на качество 
резки. Пильный диск режет во время подъема, что может стать причиной возникновения 
неровностей и заусенцев на верхней поверхности или краях заготовки. После завершения 
работы убедитесь, что верхняя поверхность не является видимой поверхностью материала.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Всегда извлекайте аккумулятор из инструмента перед регулировкой, ремонтом и 
обслуживанием.
Данный электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания.
В инструменте отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. Не используйте воду или 
химические средства для чистки электроинструмента. Протирайте сухой тканью. Храните 
электроинструмент в сухом месте. Следите за чистотой вентиляционных отверстий. Следите 
за тем, чтобы на органах управления не было пыли. Иногда через вентиляционное отверстие 
можно увидеть искры. Это нормально и не повредит электроинструмент.

Для аккумуляторных электроинструментов
Диапазон температуры окружающей среды для эксплуатации и хранения инструмента и 
аккумулятора составляет 0–45 °C.
Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды для зарядного устройства при 
зарядке составляет 0–40 °C.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым 
мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Информацию о 
переработке можно получить в местных органах власти или у торгового 
представителя.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы, компания
ADEO Services 

135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
 с полной ответственностью заявляем, что эта  

 аккумуляторная циркулярная пила CSC18LD1.9
 соответствует следующим стандартам или стандартизационным документам.

Заявляем, что изделие:
Описание: аккумуляторная циркулярная пила

Тип CSC18LD1.9 (CSC — обозначение устройства, указывает на аккумуляторную 
циркулярную пилу)

Функция: резка различных материалов с помощью вращающегося пильного диска

Номер партии:

Соответствует следующим Директивам
Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива RoHS 2011/65/EU с изменениями, внесенными Директивой (EU) 2015/863

Соответствует стандартам
EN 62841-1: 2015

EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19

Подписано в Шанхае 04-30-2019Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL)
Руководитель отдела контроля качества поставщиков
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя отдела качества ADEO
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
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ГАРАНТИЯ

1.  Продукция компании Dexter разработана в соответствии с высшими стандартами 
качества для бытовых инструментов. Компания Dexter предоставляет на свою продукцию 
24-месячную гарантию с даты приобретения. Гарантия распространяется на все дефекты 
материалов и изготовления, которые могут возникнуть на протяжении указанного срока. 
Никакие другие претензии любого вида, прямые или косвенные, относящиеся к людям 
или материалам, не могут быть удовлетворены. Продукция Dexter не предназначена для 
профессионального применения.

2.  В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо как 
можно скорее обратиться к представителю компании Dexter. В большинстве случаев 
представитель компании Dexter может решить проблему или устранить дефект.

3.  Ремонт или замена узлов не продлевают изначальный срок гарантии.
4.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или 

неправильного обращения. Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с 
износом выключателей, защитных цепей и двигателей.

5.  Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при 
следующих условиях.

 ●  Предоставлено подтверждение даты покупки в виде чека.
 ●  Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами.
 ●  Инструмент не подвергался неправильному использованию (перегрузкам или установке 

комплектующих сторонних производителей).
 ●  Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
 ●  Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике 

безопасности и правил использования.
 ●  Отсутствуют форс-мажорные обстоятельства с нашей стороны.
 ●  Приложено описание претензии.
6.  Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи 

и поставки.
7.  Неисправный инструмент, подлежащий возврату в компанию Dexter через ее 

представителя, компания Dexter принимает при условии надлежащей упаковки изделия. 
Если покупатель возвращает товар непосредственно в компанию Dexter, компания сможет 
выполнить обслуживание такого товара только при условии, что покупатель оплатил его 
доставку.

8.  Компания Dexter не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS 

  WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications 
provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric 

shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1)  Work area safety
a)  Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b)  Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable 

liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c)  Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you 

to lose control.

2)  Electrical safety
a)  Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any 

adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock.

b)  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c)  Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase 
the risk of electric shock.

d)  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

e)  When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use 
of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 

f)  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. 

3)  Personal safety
a)  Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. 

Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal 
injury. 

b)  Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as 
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will 
reduce personal injuries. 

c)  Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to 
power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents. 

d)  Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left 
attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 

e)  Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of 
the power tool in unexpected situations. 

f)  Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g)  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h)  Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and 
ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second. 

Original Instructions
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4)  Power tool use and care 
a)  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct 

power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. 
b)  Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot 

be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
c)  Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, 

from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing 
power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool 
accidentally. 

d)  Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with 
the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in 
the hands of untrained users. 

e)  Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If 
damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools. 

f)  Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are 
less likely to bind and are easier to control. 

g)  Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power 
tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. 

h)  Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles 
and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations. 

5)  Battery tool use and care 
a)  Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one 

type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 
b)  Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery 

packs may create a risk of injury and fire. 
c)  When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, 

coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d)  Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. 
Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. 

e)  Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries 
may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury. 

f)  Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or 
temperature above 130 °C may cause explosion. 

g)  Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the 
temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside 
the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. 

6)  Service 
a)  Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement 

parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 
b)  Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the 

manufacturer or authorized service providers.
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS
Cutting procedures
a)  DANGER: Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on 

auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the 
blade.

b)  Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot protect you from the blade below the 
workpiece.

c)  Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade 
teeth should be visible below the workpiece.

d)  Never hold the in your hands or across your leg while cutting. Secure the workpiece to a 
stable platform. It is important to support the work properly to minimise body exposure, blade 
binding, or loss of control.

e)  Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where 
the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a “live” wire will also 
make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

f)  When ripping, always use a rip fence or straight edge guide. This improves the accuracy of cut 
and reduces the chance of blade binding.

g)  Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes. 
Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of 
control.

h)  Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. The blade washers and bolt were 
specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS
Kickback causes and related warnings
- kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or misaligned saw blade, causing an 

uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor 

reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig 

into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the 
operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be 
avoided by taking proper precautions as given below.
a)  Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback 

forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade. Kickback 
could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if 
proper precautions are taken.

b)  When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and 
hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never 
attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in 
motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of 
blade binding.

c)  When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw 
teeth are not engaged into the material. If a saw blade binds, it may walk up or kickback from the 
workpiece as the saw is restarted.

d)  Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback. Large panels tend 
to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line 
of cut and near the edge of the panel.

e)  Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf 
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causing excessive friction, blade binding and kickback.

f)  Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making the 
cut. If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.

g)  Use extra caution when sawing into existing walls or other blind areas. The protruding blade 
may cut objects that can cause kickback.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR SAWS (CIRCULAR SAW 
WITH INNER PENDULUM GUARD)
Lower guard function
a)  Check the lower guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if the 

lower guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard 
into the open position. If saw is accidentally dropped, the lower guard may be bent. Raise the 
lower guard with the retracting handle and make sure it moves freely and does not touch the blade or 
any other part, in all angles and depths of cut.

b)  Check the operation of the lower guard spring. If the guard and the spring are not operating 
properly, they must be serviced before use. Lower guard may operate sluggishly due to 
damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.

c)  The lower guard may be retracted manually only for special cuts such as “plunge cuts” and 
“compound cuts.” Raise the lower guard by the retracting handle and as soon as the blade 
enters the material, the lower guard must be released. For all other sawing, the lower guard 
should operate automatically.

d)  Always observe that the lower guard is covering the blade before placing the saw down 
on bench or floor. An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting 
whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR YOUR CIRCULAR 
SAW
1.  Use only saw blades recommended by the manufacturer, which conform to EN 847-1, if intended for 

wood and analogous materials.
2.  Do not use any abrasive wheels.
3.  Use only blade diameter(s) in accordance with the markings.
4.  Identify the correct saw blade to be used for the material to be cut.
5.  Use only saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the 

tool.
6.  Wear dust mask

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK
a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack. 
b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where 

they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials. When battery pack is 
not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other 
small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery 
terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
d) Do not subject battery pack to mechanical shock.
e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If 
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contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical 
advice.

f) Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.
g) Keep battery pack clean and dry.
h) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
i) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct 

charging procedure.
j) Do not maintain battery pack on charge when not in use.
k) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack 

several times to obtain maximum performance.
l) Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).
m) When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate 

from each other.
n) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. Do not use any charger other than 

that specifically provided for use with the equipment. A charger that is suitable for one type of battery 
pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 

o) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
p) Keep battery pack out of the reach of children.
q) Retain the original product literature for future reference.
r) Remove the battery from the equipment when not in use.
s) Dispose of properly.
t) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
u) Do not remove battery pack from its original packaging until required for use.
v) Observe the plus (+) and minus (–) marks on the battery and ensure correct use.

GENERAL SAFETY WARNINGS FOR BATTERY 
CHARGER 

 WARNING: Read all safety warnings and all instructions. 
Failure to follow the warnings and instructions may result in 

electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a 
hazard.
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ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR 
BATTERY CHARGER
1. Before charging, read the instructions.
2. Do not charge a leaking battery.
3. Do not use chargers for works other than those for which they are 

designed.
4. Before charging, ensure your charger is matching the local AC 

supply.
5. For indoor use, or do not expose to rain.
6. The charging device must be protected from moisture.
7. Do not use the charging device in the open.
8. Do not short out the contacts of battery or charger.
9. Respect the polarity “+/-“ when charging.
10. Do not open the unit and keep out of the reach of children. 
11. Do not charge the batteries of other manufactures or ill-suited models.
12. Ensure that the connection between the battery charger and battery 

is correctly positioned and is not obstructed by foreign bodies.
13. Keep battery charger’s slots are free of foreign objects and protect 

against dirt and humidity. Store in a dry and frost-free place.
14. When charging batteries, ensure that the battery charger is in a 

well-ventilated area and away from inflammable materials. Batteries 
can get hot during charging. Do not overcharge any batteries. 
Ensure that batteries and chargers are not left unsupervised during 
charging. 

15. Do not recharge non-rechargeable batteries, as they can overheat 
and break.

16. Longer life and better performance can be obtained if the battery 
pack is charged when the air temperature is between 18ºC and 
24ºC. Do not charge the battery pack in air temperatures below 
0ºC, or above 40ºC. This is important as it can prevent serious 
damage to the battery pack.

17. Charge only battery pack of the same model provided by 
Manufacturerand of models recommended by manufacturer.

18. After charging, disconnect the battery charger from the supply 
mains. Then remove the chassis connection and then the battery  
connection.



46

EN
TECHNICAL DATA
Type        CSC18LD1.9 (CSC-designation of machinery, representative of Cordless Circular 
Saw)

NOISE INFORMATION
A weighted sound pressure  LpA  82.6dB(A)
KpA   3dB(A) 
A weighted sound power   LwA  93.6dB(A) 
KwA  3dB(A)
Wear ear protection.

VIBRATION INFORMATION

The declared vibration total value and the declared noise emission value have been measured in 
accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value and the declared noise emission value may also be used in a 
preliminary assessment of exposure. 

Voltage
Charger Model   
Battery pack model
No. Of battery cells
Battery capacity
Charging time 
No load speed
Blade size
Cutting capacity:
Cutting Depth at 45°
Cutting Depth at 90°
Bevel capacity
Machine weight

                                    18V
ACG1815D

ABP1820SD/ABP1830SD
5/10

2.0Ah Li-Ion / 3.0Ah Li-Ion
80min/2h
3600/min

150mm

30mm
     45mm

0-50°
2.37kg

Recommended maximum material thickness 
 Wood 45
 PVC pipe (radius) 20
Permitted wheels   TCT wheel 150*16*1.8 24teeth
 Suitable for materials: wood, plastic, composites

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 62841:

Vibration emission value
Cutting wood: ah,w=   6.152 m/s²

Uncertainty K=1.5m/s²
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           WARNING: The vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ 
from the declared value depending on the ways in which the tool is used especially what kind of 
workpiece is processed dependant on the following examples and other variations on how the tool is 
used:
How the tool is used and the materials being cut or drilled.
The tool being in good condition and well maintained. 
The use of the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration and noise accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design and these instructions. 
To reduce vibration and noise risk:
-Wear anti-vibration gloves
-Shorten trigger 
-Wear ear protector

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.

WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use 
should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is 

switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the 
exposure level over the total working period.
Helping to minimise your vibration and noise exposure risk.
Always use sharp chisels, drills and blades.
Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).
If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration and noise accessories.
Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

ACCESSORIES
Battery pack (Sold separately)
Charger (Sold separately)
Hex key 1
Saw Blade 1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. 
Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer 
advice.
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To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
 

This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling 
centre.  

Warning

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear dust mask

Wear protective gloves.

Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for 
ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.

Do not burn

SYMBOLS

COMPONENT LIST
1. Lock-Off Button
2. On/Off Switch
3. Front Handle
4. Spindle Lock Button
5. Base Plate Angle Scale
6. Base Plate Bevel Lock Knob
7. Cutting Mark, 45°
8. Cutting Mark, 0°
9. Base Plate
10. Lower Guard Lever
11. Lower Blade Guard  
12. Fixed Guard
13. Dust  Adapter
14. Inner Flange (See Fig. B3)
15. Saw Blade (See Fig. B3)
16. Outer Flange (See Fig. B3)
17. Blade Bolt (See Fig. B3)
18. Cutting Depth Scale (See Fig. C)
19. Cutting Depth Lock Knob (See Fig. C)

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery. 
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Do not dispose of tools/batteries, Return exhausted batteries or tools to your local 
collection or recycling point.

Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to ‘separate 
collection’ for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or 
dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs 
can be hazardous for the environment and for human health since they contain 
hazardous substances.

For indoor use only

Double insulation

Fuse

Positive terminal

Negative terminal

Type designation  CSC18LD1.9 (CSC- designation of machinery, representative of Cordless 
Circular Saw)

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that
sold you the battery charger. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel
can assist you and offer advice.

T 2A
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OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE
The machine is intended for lengthways and crossways cutting of wood with straight cutting lines as 
well as bevel angles to 45° while resting firmly on the work piece.

INSTALL/REMOVE THE BATTERY PACK (SEE FIG A1, A2)
To install the battery pack, slide the fully charged Battery Pack onto the tool with sufficient force until 
it clicks into position (SEE FIG A1). 
To remove the battery pack, depress the Battery Pack Release Button firmly first and then slide the 
Battery Pack out from your tool (SEE FIG A2).
 
ADJUSTMENT
1. CHANGING THE SAW BLADE (SEE FIG. B1, B2, B3)

WARNING! Before any work on the machine itself, remove the battery. Wear protective 
gloves when mounting the saw blade. Danger of injury when touching the saw blade.

Only use saw blades that correspond with the characteristic data given in the operating instructions.
Do not under any circumstances use grinding discs as the cutting tool.

For changing the cutting tool, it is best to place the machine on the face side of the motor housing.

REMOVING
Press the spindle lock button (4) and keep it depressed.
The spindle lock button (4) may be actuated only when the saw blade is at a standstill. 
Loosen the blade bolt (17) in clockwise direction with the hex key. Remove the outer flange (16). Tilt 
back the lower blade guard (11) and hold it firmly with the lower guard lever (10). Remove the saw 
blade (15).

MOUNTING
Clean the saw blade and all the clamping parts to be assembled. Tilt back the lower blade guard 
(11) and hold it firmly with the lower guard lever (10). Place the saw blade (15) onto the inner flange 
(14). Assemble the outer flange (16) and the blade bolt (17). Use the hex key to tighten the blade 
bolt (17) in anti-clockwise direction with 1/4 turn more than finger tight. 

WARNING!
Take care that the mounting positions of the inner flange and outer flange are correct. 

When mounting: Ensure that the cutting direction of the teeth (direction of arrow on saw blade) and 
the direction-of-rotation arrow on the blade guard match. 

2. ADJUST THE CUTTING DEPTH (SEE FIG.C)
Lift the Cutting Depth Lock Knob (19) and raise the saw body away from the base plate. Set the 
depth of cut with the scale and push the lever down to lock. Always add 3mm to your depth of cut so 
that the blade can cut through the material.

3. BASE PLATE ANGLE ADJUSTMENT (SEE FIG. D1, D2)
Turn the base plate bevel lock knob (6) in anti-clockwise direction to loosen the angle scale (5). Tilt 
the base plate away from the machine until the required cutting angle is adjusted on the angle scale. 
Tighten the bevel lock knob(6) by turning it in clockwise direction. Do not use the depth of cut scale 
when making bevel cuts due to possible inaccuracy.



51

EN
4. DUST/CHIP EXTRACTION (SEE FIG. E)
Fasten the dust adapter (13) onto the dust extraction outlet until it latches. Directly connect a 
suitable vacuum hose to the adapter.
Note: There is an arrow on the surface of the adapter which show the tighten direction.

WARNING! The dust adapter must not be mounted when no external dust extraction is 
connected. Otherwise there is danger of the extraction system becoming clogged. 

Clean the dust adapter regularly to ensure optimum dust extraction. The vacuum cleaner must be 
suitable for the material to be worked. 

OPERATION
5. HAND GRIP POSITION (SEE FIG. F)
Always hold your saw firmly with both hands when operating.

6. SWITCHING ON AND OFF (SEE FIG. G)
Your switch is locked off to prevent accidental starting. Depress the lock off button (1) then the on/
off switch (2) and release the lock off button (1). Your switch is now on. To switch off, just release the 
on/off switch (2). 
The blade may continue to rotate after switching off. Wait until the machine comes to a complete 
stop before setting down.

7. CUTTING GUIDE (SEE FIG. H1, H2)
There is a cutting guide notch on the front of the base plate for use with a parallel guide. For straight 
cuts, use the cutting mark 0° (8) to align with your parallel guide scale. For a 45º bevel cut, use the 
cutting mark 45° (7) to align with your parallel guide scale. Securely clamp the parallel guide. Always 
make a trial cut to check the setting.

8. BEVEL CUTS 
Set required bevel angle between 0° and 45°. Do not use the depth of cut scale when making bevel 
cuts due to possible inaccuracy.

WORKING HINTS FOR YOUR CORDLESS CIRCULAR 
SAW
Always use a blade suited to the material and material thickness to be cut. The quality of cut will 
improve as the number of blade teeth increase. Always ensure the work-piece is firmly held or 
clamped to prevent movement. Support large panels close to the cut line. Any movement of the 
material may affect the quality of the cut. The blade cuts on the upward stroke and may chip the 
uppermost surface or edges of your work piece when cutting, ensure your uppermost surface is a 
non visible surface when your work is finished.

MAINTENANCE
Remove the battery pack from the tool before carrying out any adjustment, servicing or 
maintenance.
Your power tool requires no additional lubrication or maintenance.
There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to 
clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. 
Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may 
see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.
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For battery tools
The ambient temperature range for tool and battery use and storage is 0°C-45°C.
The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is 
0°C-40°C.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling 
advice.
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DECLARATION OF CONFORMITY

We
ADEO Services 

135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
 Declare under our sole responsibility that this  

 CSC18LD1.9   Cordless Circular Saw
 is in conformity with the following standards or standardized documents.

Declare that the product,
Description     Cordless Circular Saw

Type      CSC18LD1.9 (CSC-designation of machinery, representative of Cordless Circular Saw)
Function           Cutting various materials with a rotating toothed blade

Batch No.:

Complies with the following Directives,
Machinery Directive 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
RoHS Directive (EU)2015/863 amending 2011/65/EU 

Standards conform to,
EN 62841-1: 2015

EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Last two number of the year CE marking applied: 19

Signed in Shanghai   04-30-2019Richie PERMAL
Supplier Quality Leader
Authorized representative of Julien Ledin, ADEO Quality Leader
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France
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WARRANTY

1. Dexter products are designed to highest DIY quality standards. Dexter provides a 24-months 
warranty for its products, from the date of purchase. This warranty applies to all material and 
manufacturing defects which may arise. No further claims are possible, of whatever nature, direct or 
indirect, relating to people and /or materials. Dexter products are not directed to professional use.

2. In the event of a problem or defect, you should first always consult your Dexter dealer. In most cases, 
the Dexter dealer will be able to solve the problem or correct the defect.

3. Repairs or the replacement of parts will not extend the original warranty period.
4. Defects which have arisen as a result of improper use or wear are not covered by the warranty. 

Amongst other things, this relates to switches, protective circuit switches and motors, in the event of 
wear.

5. Your claim upon the warranty can only be processed if:
● Proof of the purchase date can be provided in the form of a receipt.
● No repairs and/or replacements have been carried out by third parties.
● The tool has not been subjected to improper use (overloading of the machine or fitting non-

approved accessories).
● There is no damage caused by external influences or foreign bodies such as send or stones.
● There is no damage caused by non-observance of the safety instructions and the instructions for 

use.
● There is no force majeure on our part.
● A description of the complaint is enclosed.

6. The warranty stipulations apply in combination with our terms of sale and delivery.
7. Fault tools to be returned to Dexter via Dexter dealer will be collected by Dexter as long as the 

product is properly packaged. If faulty goods are sent directly to Dexter by the consumer, Dexter will 
only be able to process these goods if the consumer pays the shipping costs.

8. Products which are delivered in a poorly packaged condition will not be accepted by Dexter.
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