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Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання електроін-
струмента торгової марки DNIPRO M, 
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безперервної роботи. 
Ми сподіваємося, що наша про-
дукція стане Вашим помічником  
на довгі роки.
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ЧАСТИНА 1.  ЗАГАЛЬНІ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Попередження. Прочитай-
те всі попередження з тех-
ніки безпеки і всі інструкції. 
Недотримання попереджень 
та інструкцій може призве-
сти до ураження електрич-
ним струмом, займання  
та/або серйозних травм.

Зберігайте всі попередження та ін-
струкції для використання в майбут-
ньому.
Термін «електроінструмент» в по-
передженнях відноситься до Вашо-
го електричного інструменту, який 
працює від електромережі (дрото-
вий) або який працює від акумуля-
тора (бездротовий).

1) Техніка безпеки на робочому 
місці
а) Тримайте робоче місце в чисто-
ті та з гарним освітленням. Захара-
щені або затемнені місця можуть 
стати причиною нещасних випад-
ків.
б) Не користуйтеся електроінстру-
ментом у вибухонебезпечному се-
редовищі, наприклад, в присутно-
сті легкозаймистих рідин, газів або 
пилу. Електроінструменти ство-
рюють іскріння, яке може запалити 
пил або газоподібні продукти.
в) Не допускайте дітей та сторон-
ніх осіб у зону роботи з електроін-
струментом. Відволікаючі факто-
ри можуть привести до втрати  
контролю.

2) Техніка безпеки при експлуатації 
електричних систем
а) Вилки електроінструментів по-
винні підходити до розеток. Ні в 
якому разі не змінюйте конструк-
цію вилки. Не використовуйте пере-
хідники до вилок заземленого елек-
троінструменту. Оригінальні вилки і 
відповідні розетки знижують ризик 
ураження електричним струмом.
б) Уникайте контакту тіла із заземле-
ними поверхнями, такими як труби, 
радіатори, плити та холодильники. 
При заземленні тіла підвищується 
ризик ураження електричним стру-
мом.
в) Не залишайте електроінструмент 
під дощем або у вологому середо-
вищі. Потрапляння води в електро-
інструмент збільшує загрозу ура-
ження електричним струмом.
г) Використовуйте електричні шну-
ри тільки за призначенням. Ні в яко-
му разі не використовуйте елек-
тричний шнур для перенесення, 
перетягування або відключення 
електроінструменту. Тримайте шнур 
подалі від джерел тепла, оливи, го-
стрих країв та рухомих частин. По-
шкоджений або переплетений шнур 
збільшує ризик ураження електрич-
ним струмом.
д) При використанні електроінстру-
менту на відкритих майданчиках ви-
користовуйте такі подовжувачі, які 
підходять для використання поза 
приміщеннями. Використання на 
відкритих майданчиках відповідно-
го дроту знижує ризик ураження 
електричним струмом.
е) Якщо використання електроін-
струменту у вологому середовищі 
неминуче, використовуйте пристрій 
захисту від залишкового струму 
(ПЗЗС). Використання ПЗЗС знижує 
ризик ураження електричним стру-
мом.
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3) Особиста безпека
a) Будьте уважними, стежте за сво-
їми діями і керуйтеся здоровим 
глуздом при роботі з електроін-
струментом. Не користуйтеся елек-
троінструментом у втомленому 
стані, під дією наркотиків, алкого-
лю або ліків. Неуважність при ко-
ристуванні електроінструмен-
том може призвести до серйозних 
травм.
б) Використовуйте засоби індивіду-
ального захисту. Завжди користуй-
теся засобами захисту очей. Змен-
шити ризик отримання травм 
може захисне спорядження, таке 
як респіратор, взуття із захистом 
від ковзання, каска або засоби захи-
сту органів слуху, що використо-
вуються у відповідних умовах.
в) Запобігайте випадковому запус-
ку обладнання. Перед підключен-
ням до джерела живлення та/або 
акумуляторної батареї, при піднятті 
або перенесенні електроінструмен-
ту переконайтеся, що перемикач 
знаходиться у вимкненому поло-
женні. Якщо Ви будете переносити 
електроінструмент з утриманням 
пальця на перемикачі або вмикати 
живлення під час перенесення, то 
це може призвести до нещасного 
випадку.
г) Перед включенням електроін-
струменту вийміть регулювальний 
клин або інструментальний ключ. 
Залишений регулювальний клин або 
інструментальний ключ на працю-
ючому електроінструменті може 
призвести до травмування.
д) Не будьте занадто напруженим. 
Завжди твердо стійте на ногах і збе-
рігайте рівновагу. Таким чином Ви 
зможете краще впоратися з елек-
троінструментом в несподіваних 
ситуаціях.
е) Одягайтеся правильно. Не носіть 

просторий одяг або прикраси. Три-
майте волосся, одяг і рукавички по-
далі від рухомих частин. Вільний 
одяг, прикраси або довге волосся 
можуть бути захоплені рухомими 
частинами.
є) Якщо у Вас є пиловловлювачі і 
пристрої збору пилу, забезпечте їх 
підключення і використання належ-
ним чином. Знизити небезпеку мож-
на використанням пилозбірника.

4) Використання і обслуговування 
електроінструменту
а) Не застосовуйте силу до електро-
інструменту. Використовуйте відпо-
відний електроінструмент для своїх 
цілей. Зі справним електроінстру-
ментом можна зробити роботу 
краще і безпечніше та з тією швид-
кістю, на яку електроінструмент 
розрахований.
б) Не використовуйте електроін-
струмент з несправним вимикачем 
живлення. Електроінструмент з 
несправним вимикачем є небезпеч-
ним і його треба негайно ремонту-
вати.
в) Перед виконанням регулю-
вань, зміни приладдя або зберіган-
ня електроінструменту відключіть 
його від джерела живлення та/або 
акумуляторної батареї. Такі превен-
тивні заходи безпеки знижують ри-
зик випадкового запуску електроін-
струмента.
г) Електроінструмент, який Ви не ви-
користовуєте, зберігайте в недо-
ступному для дітей місці і не дозво-
ляйте працювати з ним особам, які 
не знайомі з ним і не прочитали цю 
інструкцію. Електроінструмент 
стає небезпечним в руках непідго-
товленого користувача.
д) Обслуговування електроінстру-
менту. Перевірте відсутність пере-
косу або заїдання рухомих частин, 
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поломок деталей та інших недолі-
ків, які можуть вплинути на роботу 
електроінструменту. У разі пошко-
дження відремонтуйте електроін-
струмент перед використанням. 
Більшість нещасних випадків ство-
рює електроінструмент, який по-
гано обслуговується.
е) Тримайте ріжучий інструмент на-
гостреним та чистим. Правильно об-
служений ріжучий інструмент з го-
стрими ріжучими кромками менше 
заїдає і ним легше управляти.
є) Використовуйте електроінстру-
мент, приладдя, насадки і т. д. від-
повідно до цієї інструкції та з 
урахуванням робочих умов і осо-
бливостей роботи. Використання 
електроінструменту не за призна-
ченням може привести до небезпеч-
них ситуацій.

5) Обслуговування
a) Ремонт електроінструменту по-
винен проводитися тільки кваліфі-
кованим ремонтним персоналом з 
використанням відповідних запас-
них частин. Таким чином Ви забезпе-
чите надійне обслуговування елек-
троінструменту.

ЧАСТИНА 2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
ПРИ РОБОТІ З ШАБЕЛЬНОЮ 
ПИЛОЮ

a) Утримуйте електроінструмент 
тільки за ізольовані поверхні корпу-
су в разі, якщо виконується робота, 
при якій можливий дотик робочим 
інструментом до прихованої елек-
тропроводки або до власного кабе-
лю живлення. При контакті робо-
чого інструмента з проводом, що 
перебуває під напругою, доступні 
металеві частини електроінстру-
мента можуть опинитися під на-
пругою і викликати ураження опе-
ратора електричним струмом.

b) Користуйтеся струбцинами або 
іншими відповідними засобами крі-
плення заготовки на стійкій основі. 
Утримання заготовки рукою або 
іншими частинами тіла може при-
звести до втрати управління.



OРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Мал. 4

Мал. 1

Мал. 3

Мал. 2

1 .  ПОЯСНЮВАЛЬНІ МАЛЮНКИ
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Мал. 5

Мал. 6
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Одягнути засіб захисту органів 
слуху

Одягнути засіб захисту орга-
нів зору

Одягнути маску

Від’єднати штепсельну вилку 
від електричної розетки

Частота обертання холостого 
ходу

Ступінь захисту від впливу 
води та пилу

Клас захисту від ураження елек-
тричним струмом ІІ

Знак відповідності технічним 
регламентам (Україна)

Єдиний знак обігу продукції 
на ринку держав-членів Євра-
зійського економічного союзу

Спеціальний знак, який засвід-
чує, що виріб відповідає ос-
новним вимогам директив ЄС 
і гармонізованим стандартам 
Європейського Союзу

Особлива утилізація (щоб за-
побігти можливій шкоді до-
вкіллю, необхідно відокреми-
ти даний об'єкт від звичайних 
відходів та утилізувати його 
найбільш безпечним спосо-
бом)

2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Використані в цій інструкції симво-
ли призначені для акцентування ува-
ги користувача на можливому виник-
ненні різних позаштатних ситуацій. 
Символи безпеки, а також відповід-
ні пояснення необхідно уважно про-
читати та зрозуміти. Наведені попе-
редження не усувають ризики та не 
замінюють собою правильні дії, яких 
необхідно вжити, щоб уникнути мож-
ливого травмування та нещасних ви-
падків.

Знак загальної застороги (ри-
зик для людей, пояснено до-
датковим знаком або текстом). 
Цей символ, що підкреслює 
важливість правил техніки 
безпеки, означає «увага», «обе-
режно», «попередження» або 
«небезпечно». Нехтування цим 
попередженням може стати 
причиною нещасного випад-
ку для користувача або інших 
осіб, а також пошкодження об-
ладнання. Щоб уникнути ризиків 
травмування, пожежі, ураження 
електричним струмом або вихо-
ду електроінструмента з ладу, 
завжди дотримуйтеся наведе-
них вказівок.

Дивитись інструкцію з експлуа-
тації/брошуру. 
Уважно прочитайте та запам’я-
тайте всі правила з техніки 
безпеки та вказівки з викори-
стання. Недотримання правил 
експлуатації електроінструмен-
та може заподіяти шкоду май-
ну або призвести до ураження 
електричним струмом, виник-
нення пожежі та тяжких травм 
оператора чи оточуючих.

Змінний струм
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3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Шабельна пила 1 шт.

2 Полотно по дереву 1 шт.

3 Полотно по металу 1 шт.

4 Шестигранний ключ 1 шт.

5 Оригінали інструкцій 
з техніки безпеки та 
експлуатації

1 шт.

6 Упаковка 1 шт.

4. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-
мання застережень і вка-
зівок може призвести до 
ураження електричним стру-
мом, пожежі та/або серйоз-
них травм.

Опис
Шабельна пила SR-115 - це пила зво-
ротно-поступальної дії з направля-
ючою плитою, яка в тому числі має 
можливість встановлення робочого 
інструмента під кутом до оброблю-
ваного матеріалу.

Призначення
Електроінструмент призначений для 
розпилювання на жорсткій опорі де-
ревини, пластмаси, металів та буді-
вельних матеріалів. Він придатний 
для розпилювання рівною лінією та 
дугою. При використанні відповідних 
придатних пилкових полотен із біме-
талів можливе відпилювання врівень 
з поверхнею. Зважайте на рекомен-
дації щодо пилкових полотен.
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Зовнішній вигляд (Мал. 7)

Мал. 7

1 Полотно пильне 4 Гвинти кріплення опорної рамки

2 Патрон для утримування 
полотна 5 Кнопка увімкнення

3 Опорна рамка 6 Кабель мережевий

ТОВ "ДНІПРО М" постійно працює над удосконаленням своєї 
продукції й у зв’язку з цим залишає за собою право на внесення 
змін, які не порушують основних принципів управління, як у зов-
нішній вигляд, конструкцію та оснащення електричного інстру-
мента, так і в зміст цієї інструкції, без повідомлення споживачів. 
Усі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та 
модернізацію електричного інструмента.
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5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри Позначення SR-115
Номінальна напруга/частота В (V)/Гц (Hz) 230/50 
Номінальна потужність Вт (W) 1050
Робоча потужність Вт (W) 1100
Максимальна потужність Вт (W) 1150
Частота обертання холостого ходу n0 хв-1 (min-1) 0-2800
Величина ходу мм (mm) 28
Максимальна ріжуча спроможність  
(деревина/сталь) мм (mm) 150/10

Клас електроінструмента ІІ
Ступінь захисту IP20
Вага електроінструмента кг (kg) 3,4
Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A)) 88,3 
Невизначеність вимірювання показників 
звукового тиску КpA

дБ(A) (dB(A)) 3

Акустична потужність LwA дБ(A) (dB(A)) 99,3
Невизначеність вимірювання акустичної 
потужності КwA

дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень вібрації ab (різ дерева) м/с² (m/s²) 17,84
Невизначеність вимірювання показників 
вібрації Kb

м/с² (m/s²) 1,5

Рівень вібрації am (різ металу) м/с² (m/s²) 16,15
Невизначеність вимірювання показників 
вібрації Km

м/с² (m/s²) 1,5

Параметри вказані для номінальної напруги 230 B/50 Гц. При ін-
ших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконан-
ні електроінструмента можливі інші параметри.

Інформація щодо шуму і вібрації
Рівні шумів та вібрацій визначені відповідно до ДСТУ EN 60745-2-11.
Задекларований загальний рівень вібрації було виміряно відповідно до стан-
дартного методу тестування і може бути використаний для порівняння од-
ного електроінструмента з іншим. Задекларований загальний рівень вібра-
ції може бути також використаний у попередніх оцінках піддавання впливу 
вібрацій.
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Передача вібрації під час 
реального використання 
електроінструмента може 
відрізнятися від задекларо-
ваного загального показни-
ка залежно від умов, у яких 
використовується електро-
інструмент.

Необхідно визначати захо-
ди безпеки для захисту ко-
ристувача, які ґрунтуються 
на оцінці піддавання впливу 
вібрацій у реальних умовах 
використання (беручи до 
уваги всі деталі операцій-
ного циклу, такі як кількість 
разів вимкнення електроін-
струмента і коли електро-
інструмент працював на хо-
лостому ходу, на додаток до 
часу запуску).

Одягнути засіб захисту 
органів слуху

Одягнути засіб захисту 
органів зору

Одягнути маску

Сумарна вібрація ah (векторна сума 
трьох напрямків) та невизначеність K 
визначені відповідно до ДСТУ EN 
60745-2-11.

Зазначений у цих вказівках рівень ві-
брації вимірювався за процедурою, 
визначеною в ДСТУ EN 60745-2-11; 
нею можна користуватися для по-
рівняння електроінструментів. Вона 
придатна також і для попередньої 
оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосуєть-
ся тих робіт, для яких електроінстру-

мент призначений. Однак при за-
стосуванні електроінструмента для 
інших робіт, при недотриманні пра-
вил експлуатації, при роботі з інши-
ми робочими інструментами або при 
недостатньому технічному обслу-
говуванні рівень вібрації може від-
різнятися. У результаті вібраційне 
навантаження протягом усього ін-
тервалу використання електроін-
струмента може значно зростати.
Для точної оцінки вібраційного на-
вантаження потрібно враховувати 
також і інтервали часу, коли елек-
троінструмент вимкнений або, хоч і 
увімкнений, але не виконує будь-яку 
операцію. Це може значно зменшити 
вібраційне навантаження протягом 
усього інтервалу використання елек-
троінструмента.
Визначте додаткові заходи безпеки 
для захисту від вібрації оператора, 
який працює з електроінструментом, 
наприклад: технічне обслуговуван-
ня електроінструмента і робочих ін-
струментів, організація робочого 
місця та робочих процесів.

Відповідність вимогам нормативних 
документів
Електроінструмент, вказаний у цій 
інструкції, відповідає вимогам таких 
нормативних документів:
 – Тех. Регламент електромагнітної 

сумісності обладнання (Постанова 
КМУ № 1077 від 16.12.2015).
 – Тех. Регламент низьковольтного 

електричного обладнання (Постано-
ва КМУ № 1067 від 16.12.2015).
 – Тех. Регламент обмеження викори-

стання деяких небезпечних речовин 
в електричному та електронному об-
ладнанні (Постанова КМУ № 139 від 
10.03.2017).
 – ДСТУ EN 60745-1:2014.
 – ДСТУ EN 60745-2-11:2008. 
 – ДСТУ EN 61000-3-2:2016.
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 – ДСТУ EN 61000-3-3:2017.
 – ДСТУ EN 55014-1-2016. 
 – ДСТУ EN 55014-2:2017. 

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед будь-якими мані-
пуляціями з електроінстру-
ментом витягніть штепсель 
із розетки.

Після безперервної ро-
боти протягом 15-20 хви-
лин необхідно вимкнути 
шабельну пилу, відновити 
роботу можна через 5 хви-
лин. Рекомендується пра-
цювати з шабельною пилою 
не більше 20  годин на тиж-
день. У режимі максималь-
ної потужності електроін-
струмент буде нагріватися 
значно швидше, тому не пе-
ревантажуйте двигун і слід-
куйте за температурою кор-
пусу. Уважно ознайомтеся з 
інструкцією! 

У жодному разі не змінюй-
те електроінструмент або 
будь-яку його деталь. Це 
може призвести до травму-
вання або до пошкодження 
електроінструмента.

 – Розпакуйте електроінструмент і 
проведіть огляд комплекту поставки 
на предмет відсутності зовнішніх ме-
ханічних пошкоджень. 
 – Якщо при транспортуванні темпе-

ратура навколишнього середовища 
була нижче +5 °С, перед подальши-
ми операціями необхідно витрима-
ти електроінструмент у приміщенні 
з температурою від +5  °С до +35 °С 
і відносною вологістю не вище 80% 
не менше двох годин. У разі утво-

рення конденсату на вузлах і деталях 
електроінструмента його експлуата-
ція або подальша підготовка до ро-
боти заборонена до повного виси-
хання конденсату. 
 – Встановіть і надійно закріпіть пиль-

не полотно.
 – Перевірте функціонування кнопки 

увімкнення. 
 – Якщо перевірка пройшла успішно 

- можете починати роботу. В іншо-
му випадку зверніться за консульта-
цією до торгової організації або сер-
вісного центру. 
 – Перед підключенням електроін-

струмента до електромережі пере-
конайтеся, що кнопка увімкнення пе-
ребуває у вимкненому положенні.

Встановлення пильного полотна 
(Мал. 1)
Відключіть електроінструмент від 
електромережі. Монтаж і заміна 
пильного полотна не вимагають на-
явності інструментів. 
 – Поверніть кільце патрона (2) та 

встановіть пильне полотно в патрон 
до упору (1). 
 – Відпустіть кільце патрона (2), що 

тримає пильне полотно (кільце само-
стійно повернеться до вихідного по-
ложення). 
 – Перевірте надійність фіксації пиль-

ного полотна в патроні.

Регулювання опорної рамки (Мал. 2)
 – Відключіть електроінструмент від 

електромережі.
 – Послабте гвинти (4), які притягу-

ють опорну рамку. 
 – Встановіть опорну рамку (3) на ба-

жану висоту. 
 – Закрутіть гвинти, які кріплять опор-

ну рамку. 
Перед початком роботи перевірте 
функціонування шабельної пили:
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 – Проведіть зовнішній огляд елек-
троінструмента на предмет відсут-
ності зовнішніх механічних пошко-
джень. 
 – Встановіть пильне полотно, якщо 

воно не встановлене.
 – Перевірте, чи воно надійно і пра-

вильно закріплене. 
 – Перевірте роботу шабельної пили 

протягом 10 секунд без навантажен-
ня. 
 – Електроінструмент розрахований 

на експлуатацію при температурі на-
вколишнього середовища від +5 °С 
до +35 °С.
Не прикладайте до шабельної пили 
під час роботи великого зусилля, 
тому що при цьому оберти двигу-
на, а отже і продуктивність, падають. 
Також з’являється ризик вивести з 
ладу двигун, оскільки на занадто ма-
лих обертах охолодження внутріш-
ніх компонентів електроінструмента 
буде недостатнім.
Не допускайте потрапляння пилу у 
вентиляційні отвори шабельної пили: 
це призводить до її перегріву. Слід-
куйте за температурою корпусу ша-
бельної пили в районі редуктора і 
двигуна: вона не повинна перевищу-
вати +60 °С і +50 °С відповідно. При 
перегріві дайте двигуну попрацюва-
ти на холостих обертах 30-60 секунд 
і вимкніть його для охолодження і ви-
далення пилу.
Після вимкнення дочекайтеся повної 
зупинки двигуна, перш ніж покласти 
електроінструмент.
Не намагайтеся різати матеріали, 
товщина яких перевищує максималь-
ну глибину пропилу.
Для отримання оптимальних резуль-
татів плавно і безперервно рухайте 
електроінструмент над заготовкою. 
Не тисніть збоку на пильне полотно.

Перш ніж вийняти пильне 
полотно із заготовки, доче-
кайтеся повної зупинки елек-
троінструмента. Після робо-
ти пильне полотно може бути 
дуже гарячим. Не торкайтеся 
до нього, це може призвести 
до опіків шкіри!

7.  РОБОТА З 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Ознайомтеся з оригіналом 
інструкції з техніки безпеки, 
розділами «Підготовка до 
роботи», «Робота з електро-
інструментом» та виконуйте 
викладені в них вимоги.

Увімкнення/вимкнення
Увімкнення/вимкнення шабель-
ної пили здійснюється кнопкою 
увімкнення (5) (Мал. 7). Для того щоб 
увімкнути пилу, натисніть на кнопку 
увімкнення. Відпустіть кнопку, щоб 
вимкнути пилу.

Регулювання швидкості 
розпилювання 
Швидкість руху пильного полотна 
регулюється силою натиску на кно-
пку увімкнення (5) (Мал. 7).

Уважно огляньте заго-
товку на предмет наявності 
в ній сторонніх предметів, 
відмінних від матеріалу за-
готовки (наприклад, цвяхів 
у дереві тощо).
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Перед підключенням елек-
троінструмента до електро-
мережі обов’язково переко-
найтеся в тому, що кнопка 
увімкнення (5) (Мал.  7) пе-
ребуває у вимкненому поло-
женні.

 – Виберіть пильне полотно під мате-
ріал, який будете різати (Мал. 3). 
 – Переконайтеся, що пильне полот-

но заточене і перебуває в робочому 
стані.
 – Встановіть пильне полотно, якщо 

воно не встановлене.
 – Перевірте, чи воно надійно і пра-

вильно закріплене. 
 – Підключіть електроінструмент до 

електромережі.
 – Надійно закріплюйте оброблювану 

деталь: за необхідності користуйте-
ся лещатами або струбциною таким 
чином, щоб у місці різу під заготов-
кою нічого не було. Це необхідно для 
того, щоб не пошкодити пильне по-
лотно в результаті його контакту з 
твердою опорною поверхнею.
 – Увімкніть пилу и починайте розпил, 

підтримуючи постійну швидкість. 
 – Міцно утримуйте електроінстру-

мент за рукоятку, тримаючи палець 
на кнопці увімкнення (5) (Мал. 7). Ін-
шою рукою візьміться за корпус пили 
в області фіксації опорної рамки, як 
зображено на Мал. 4.
 – Встановіть шабельну пилу опор-

ною рамкою на заготовку, щоб пиль-
не полотно не торкалося заготовки.
 – Увімкніть електроінструмент та за-

чекайте кілька секунд, поки хід полот-
на досягне робочої швидкості. Далі 
починайте розпил заготовки з неве-
ликим тиском на електроінструмент.
 – Повільно просувайте електроін-

струмент вперед у процесі розпилу 
заготовки. При розпилі труб великих 
діаметрів важливо, щоб пильне по-
лотно не торкалося внутрішньої сто-
рони стінки труби, як показано на 
Мал. 5.
 – При розпилі дерев’яних заготовок 

великих розмірів важливо, щоб пиль-
не полотно не торкалося внутріш-
ньої сторони заготовки, як показано 
на Мал. 6.
Крім того, при розпилі заготовок, 
товщина яких (або діаметр) переви-
щує довжину пильного полотна, ви-
никає небезпека застрявання по-
лотна у внутрішній стінці труби або 
всередині дерев’яного блоку, що 
може призвести до пошкодження по-
лотна або до Вашого травмування.
При розпилі не прикладайте над-
мірних зусиль. Надмірний тиск при-
зводить до передчасного зношення 
електроінструмента.
Завжди стежте за тим, щоб опорна 
рамка (3) (Мал. 7) була щільно при-
тиснута до заготовки.
 – Для отримання рівного різу тонких 

металевих листів з міді, латуні, алю-
мінію та інших м’яких сплавів реко-
мендується виконувати розпил через 
пластину з м’якого дерева або плек-
сигласу.

8. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Ваш електроінструмент розрахова-
ний на роботу протягом тривало-
го часу при мінімальному технічно-
му обслуговуванні. Термін служби 
і надійність електроінструмента за-
лежать від правильного догляду та 
своєчасного чищення. При регуляр-
ному використанні устаткування ре-
комендовано проводити заходи з 
його технічного обслуговування з 
періодичністю не рідше ніж один раз 
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на місяць.

Щоб уникнути травми, 
вимкніть електроінстру-
мент та від’єднайте його від 
джерела електроживлен-
ня, перш ніж встановлюва-
ти і демонтувати приладдя, 
виконувати або змінювати 
налаштування, а також пе-
ред проведенням очищення. 
Переконайтеся, що кнопка 
увімкнення перебуває в по-
ложенні ВИМК. Ненавмисний 
запуск електроінструмента 
може призвести до травму-
вання.

Змащування штоку
Щоб уникнути заклинювання, необ-
хідно регулярно наносити краплю 
синтетичного мастила на шток. Не 
використовуйте мастило, яке вже 
було у використанні, оскільки в ньо-
му можуть бути дрібні частинки, які 
можуть зменшити робочий ресурс 
деталі.

Очищення електроінструмента

Видувайте бруд і пил з 
корпусу сухим стисненим 
повітрям у міру видимого 
скупчення бруду всереди-
ні та навколо вентиляційних 
отворів. Очищуйте, надяг-
нувши засіб захисту очей і 
респіратор затвердженого 
типу.

Ніколи не використовуйте 
розчинники або інші агре-
сивні хімічні засоби для 
очищення неметалевих де-
талей електроінструмента. 
Ці хімікати можуть погірши-
ти властивості матеріалів, 
застосованих у цих дета-
лях. Використовуйте ткани-
ну, змочену у воді з м’яким 
милом. Не допускайте попа-
дання будь-якої рідини все-
редину електроінструмента. 
У жодному разі не занурюй-
те будь-яку частину елек-
троінструмента в рідину.

9.  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування електроінструмента 
повинне бути виконано тільки квалі-
фікованим персоналом уповноваже-
них сервісних центрів DNIPRO M.
Обслуговування, виконане неквалі-
фікованим персоналом, може стати 
причиною поломки електроінстру-
мента і травм.
Завжди підтримуйте чистоту венти-
ляційних отворів. При зношенні ву-
гільних щіток додатково до заміни 
щіток необхідно виконати сервісне 
обслуговування в сервісному цен-
трі. Це підвищує термін експлуатації 
електроінструмента та гарантує по-
стійну готовність до роботи. 
Використовуйте тільки комплекту-
ючі та запчастини торгової марки 
DNIPRO M. Деталі, заміна яких не опи-
сується, замінюйте тільки у відділі 
обслуговування клієнтів DNIPRO M.
У разі необхідності можна запроси-
ти креслення із зображенням вузлів 
електроінструмента. Для цього по-
трібно звернутися до Вашого відділу 
обслуговування клієнтів або безпо-



19

середньо в ТОВ «ДНІПРО М» за адре-
сою: вул.  І.  Мазепи, 10, Київ, 01010, 
Україна, та вказати модель і серійний 
номер, зазначені на корпусі електро-
інструмента.
Для електроінструментів з кріплен-
ням кабелю живлення типу Y: його 
заміну, якщо буде потрібно, у цілях 
безпеки повинен здійснити виробник 
або представник виробника.

10. ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати електроінструмент реко-
мендується в недоступному для ді-
тей сухому приміщенні, яке добре 
провітрюється, захистивши його від 
впливу прямих сонячних променів, 
при температурі від -5° С до +40 °С  
та відносній вологості повітря не 
більше 80%.
Якщо електроінструмент зберігав-
ся при температурі нижчій за ту, при 
якій його планується використовува-
ти, необхідно впевнитися в тому, що 
на електроінструменті немає конден-
сату. У разі утворення конденсату на 
вузлах і деталях електроінструмен-
та його експлуатація або подаль-
ша підготовка до роботи забороне-
на до повного висихання конденсату. 
Якщо електроінструмент почати ви-
користовувати відразу ж після пере-
міщення його з холоду, він може вий-
ти з ладу.
Зберігайте електроінструмент, ори-
гінал інструкції з експлуатації, ори-
гінал інструкції з техніки безпеки та 
аксесуари в оригінальному кейсі або 
упаковці (залежно від комплектації). 
У цьому випадку вся необхідна ін-
формація та деталі завжди будуть під 
рукою.
Електроінструмент може транспор-
туватися всіма видами транспорту, 
які забезпечують його збереження, 

відповідно до загальних правил пе-
ревезень. Під час вантажно-розван-
тажувальних робіт та транспорту-
вання електроінструмент не повинен 
підлягати ударам і впливу атмосфер-
них опадів. 
Розміщення та кріплення електроін-
струмента в транспортних засобах 
повинні забезпечувати стійке поло-
ження і відсутність можливості пере-
міщення під час транспортування. 
Подбайте про те, щоб не пошкодити 
електроінструмент під час транспор-
тування. Не розміщуйте на електро-
інструменті важкі предмети.

11.  УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроін-
струменти разом із побуто-
вими відходами! 
Електроінструменти, які 
були виведені з експлуа-
тації, підлягають окремо-
му зберіганню та утилізації 
відповідно до природоохо-
ронного законодавства.
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12.  ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можлива причина Усунення несправності
Нагрівання 
корпусу двигуна 
вище +60 °С

Перевантаження 
електроінструмента

Зменшити навантаження на 
електроінструмент. Збільшити 
проміжок часу для охолодження 
електроінструмента

Погане охолодження Прочистити вентиляційні отвори. 
Переконатися, що під час роботи 
вентиляційні отвори не закриті

Погане охолодження Переконатися, що крильчатка 
охолодження не має візуальних 
пошкоджень і обертається при 
обертанні двигуна

Невідповідність 
параметрів мережі

Переконатися, що електромережа 
має напругу 230 В ±10% і 
частоту струму 50 Гц. У випадку 
невідповідності використовуйте 
стабілізатор напруги

Заклинювання 
оснащення в 
патроні

Використання 
неякісного оснащення

Використовувати якісне 
оснащення, яке підходить до типу 
патрона електроінструмента

Перегрів полотна або 
патрона

Зменшити тиск на 
електроінструмент. Збільшити 
проміжок часу для охолодження 
електроінструмента

Іскріння в області 
колектора

Непритерті щітки Дати попрацювати 
електроінструменту на холостому 
ходу 10 хвилин

Пошкоджені щітки Звернутися до фірмового 
сервісного центру для заміни 
щіток і обслуговування 
електроінструмента

Іскріння в області 
колектора з 
утворенням 
кругового вогню

Критичне зношення 
щіток

Негайно припинити роботу. 
Звернутися до фірмового 
сервісного центру для заміни 
щіток і обслуговування 
електроінструмента

Якщо є сумніви щодо можливості проведення обслуговування власними си-
лами, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру. Всі за-
ходи, пов'язані з обслуговуванням внутрішньої будови електроінструмента, 
рекомендується проводити в авторизованому сервісному центрі.
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13.  ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Бориспіль,  
вул. Київський Шлях, 127
Бровари,  
вул. Київська, 1Д
Вінниця,  
вул. Молодіжна, 32А
Вінниця,  
Хмельницьке шосе, 107
Віта-Поштова,  
18 + 200 км праворуч від автодороги 
Київ-Одеса в адмінмежах  
Віто-Поштової сільської ради
Дніпро,  
вул. Маршала Малиновського, 6
Дніпро,  
вул. Михайла Грушевського, 15А
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 12
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 70
Житомир,  
вул. Київська, 106
Запоріжжя,  
вул. Деповська, 126
Запоріжжя,  
просп. Соборний, 22
Івано-Франківськ,  
вул. Гаркуші, 29
Ірпінь,  
вул. Соборна, 2В
Кам’янське,  
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів,  
вул. Енергетиків, 1  
(біля центрального ринку)
Київ,  
вул. Миропільська, 2,  
ринок Юність, Торговий Центр, 2 поверх
Київ,  
вул. Новокостянтинівська, 9А
Київ,  
вул. 135-а Садова, 3-4  
(ст. м. Славутич)
Київ,  
ринок Шпалерний,  
вул. Зодчих, 72А
Кривий Ріг,  
вул. Серафимовича, 93
Кривий Ріг,  
вул. Старовокзальна, 3
Кропивницький,  
вул. Вокзальна, 66А

Кропивницький,  
вул. Полтавська, 24
Луцьк,  
вул. Яровиця, 17
Львів,  
вул. Богдана Хмельницького, 223
Маріуполь,  
просп. Металургів, 94
Мелітополь,  
вул. Олександра Невського, 21
Миколаїв,  
просп. Центральний, 68
Одеса,  
вул. Фонтанська дорога, 2
Одеса,  
просп. Старокінний, 6
Полтава,  
вул. Шевченка, 54
Рівне,  
вул. Костромська, 49
Стрий,  
вул. Львівська, 105
Суми,  
вул. Харківська, 4
Тернопіль,  
вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород, вул. Фединця, 37
Ужгород,  
вул. Швабська, 61
Харків,  
просп. Московський, 276Е
Харків,  
пров. Расторгуєвський, 2
Херсон,  
вул. Олеся Гончара, 19
Чернівці,  
просп. Незалежності, 127
Чернігів,  
вул. Ринкова, 10 (Центральний ринок)

Перелік сервісних цен-
трів може бути змінений. 
Більш детальну інформа-
цію про контактні дані сер-
вісних центрів на території 
України Ви можете дізнатися 
за телефоном гарячої лінії 
0  800  200  500 (всі дзвінки 
в межах України безкоштов-
ні) або на офіційному сайті 
dnipro-m.ua.
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