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Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання інструмента торгової марки «Dnipro-M», що відрізняється 

прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент 
відноситься до лінійки High Quality Tools, що поєднує сучасні конструктивні рішення 
і високу продуктивність зі збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, 
що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

1. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ

Використані в цій інструкції символи призначені для акцентування уваги 
користувача на можливому виникненні різних нештатних ситуацій. Символи безпеки, 
а також відповідні пояснення необхідно уважно прочитати та зрозуміти. Наведені 
попередження не усувають ризики та не замінюють собою правильні дії, яких необхідно 
вжити, щоб уникнути можливого травмування та нещасних випадків.

Даний символ, що підкреслює важливість правил техніки безпеки, означає 
«обережно», «попередження» або «небезпечно». Нехтування даним 
попередженням може стати причиною нещасного випадку для користувача 
або інших осіб. Щоб уникнути ризиків травмування, пожежі або ураження 
електричним струмом завжди дотримуйтеся наведених вказівок.

Перед початком експлуатації прочитайте відповідний розділ даної інструкції.

Знак відповідності основним вимогам стандартів безпеки Європейського Союзу.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТА

Акумуляторна шабельна пила DRS-200 (далі по тексту «шабельна пила») є ручним 
електричним інструментом, який призначений для:

• Різання круглої та профільної сталі;
• Різання різного роду деревини;
• Різання стальних, алюмінієвих та мідних листів;
• Різання пластмаси із фенольних смол і вінілхлорида.

ТМ «Dnipro-M» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у 
зв’язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, які не порушують 
основних принципів управління, як у зовнішній вигляд, конструкцію та 
оснащення виробу, так і у зміст даного керівництва, без повідомлення 
споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та 
модернізацію виробу.
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3. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА 

1 Опорна плита 5 Кнопка увімкнення 

2
Важіль швидкої заміни пильного 
полотна

6 Ручка основна

3 Допоміжна ручка 7 Клавіша від’єднання батареї

4
Клавіша розблокування кнопки 
увімкнення

8 Акумуляторна батарея

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шабельна пила – 1шт.
2. Інструкція з експлуатації – 1шт.
3. Упаковка – 1шт.

1

2 3 4

5

6

8

7
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5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DRS-200

Напруга живлення 20 В.

Частота коливань 0-3000 кол/хв.

Хід пильного полотна 22 мм.

Можливість різу :
- Дерево
- Метал

115 мм.
10 мм.

Вага нетто/брутто 1,8/2,3 кг.

6. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтесь під час роботи з 
інструментом, оскільки це може призвести до втрати контролю та стати причиною 
отримання травм різного ступеню тяжкості.

• Будьте уважні. Не працюйте з електроінструментом якщо Ви стомилися,  
прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати 
сонливість, а також алкоголь або будь-які інші засоби й продукти, що погіршують 
увагу й зосередженість;

• Стежте за цілісністю та справністю інструмента. Не вмикайте та не працюйте 
інструментом при наявності пошкоджень, або ненадійно закріпленими  
частинами та  деталями.

• Працюючи з інструментом, завжди надягайте відповідний робочий одяг, 
застібаючи всі ґудзики. Використовуйте взуття із нековзкою підошвою.  
Для захисту органів зору від попадання стружки при свердлінні надягайте 
спеціальні захисні окуляри.

• Не підносьте руки та пальці до рухомих частин шабельної пили.
• Під час роботи міцно утримуйте пилу в руках.
• Не видаляйте руками тирсу, стружку, пил або бруд, використовуйте для цього 

щітки та спеціальні пристрої.
• Подбайте про гарне освітлення робочого місця. Робота шабельною пилою у 

темряві або в умовах недостатньої видимості  може призвести до отримання травм.
• Не працюйте із шабельною пилою під час дощу або снігу. Це може призвести до 

травми або пошкодження виробу.
• Не розбирайте інструмент та акумуляторну батарею, а також не піддавайте їх 

ударам і механічному впливу.
• Не торкайтеся клем акумулятора предметами, які здатні проводити електричний 

струм. Коротке замикання може призвести до зниження напруги, перегріву 
акумуляторної батареї, пожежі, отримання термічних опіків у результаті 
тепловиділення та повного виходу акумуляторної батареї з ладу.
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• Не тримайте акумуляторну батарею серед металевих предметів (інструментів, 
кріпильних виробів, монет і т. д.).

• Не накривайте зарядний пристрій під час заряджання акумуляторної батареї, він 
може перегрітися та вийти із ладу.

• Робота виконується якісніше та безпечніше, якщо електроінструмент 
експлуатується згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості.

• Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим електроінструментом  
роботу, яка призначена для потужного професійного електроінструмента.

• Ремонт інструмента повинен здійснюватися винятково в уповноваженому 
сервісному центрі з використанням  оригінальних  запасних  частин  «Dnipro-M». В 
іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров’ю користувача.

• Слідкуйте за справністю інструмента. У разі відмови в роботі, появі запаху, 
характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно 
припинити роботу та звернутися до сервісного центру «Dnipro-M».

Дана  інструкція не може  врахувати  всі випадки,  які  можуть  виникнути 
у реальних умовах експлуатації шабельної пили. Тому, під час роботи 
виробом, необхідно бути вкрай уважним і акуратним.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПОЧАТОК РОБОТИ

Від’єднання та під’єднання акумулятора 
Перед від’єднанням та встановленням акумулятора в інструмент необхідно 

натиснути клавішу від’єднання акумулятора (1) (Мал.2).

Заряджання акумулятора 
Інструмент постачається з частково зарядженим акумулятором. Акумулятор 

допускається заряджати за температури оточуючого середовища 4-40⁰C. 

• Від’єднайте акумулятор від інструмента. 
• Вставте штепсельну вилку зарядного пристрою в розетку електромережі (230 В). 
• Встановіть акумулятор у роз’єм зарядного пристрою (5)(Мал.2 ). Упевніться, що 

акумулятор щільно встановлений, до упору. 

43
1 2

6
5
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• Після підключення зарядного пристрою до розетки мережі живлення (230 В) на 
ньому засвітиться зелений світлодіод (4)(Мал.2 ), який сигналізує, що пристрій 
знаходиться під напругою.

• Після встановлення акумулятора в зарядний пристрій на ньому засвітиться 
червоний світлодіод, який сигналізує, що триває процес заряджання. 

• Після закінчення заряджання акумулятора на зарядному пристрої засвітиться 
зелений світлодіод. 

• Не рекомендується залишати акумулятор у зарядному пристрої довше 8 годин. 
Перш ніж вийняти акумулятор із зарядного пристрою, від’єднайте вилку від мережі 
живлення. Не допускайте частого часткового заряджання акумулятора або 
заряджання після нетривалого використання електроінструмента.

Індикація стану заряду акумулятора
Акумулятор має індикацію стану заряду акумулятора (3 світлодіоди LED) (2)(Мал.2).

Щоб перевірити стан заряду, натисніть кнопку увімкнення індикації (3)(Мал.2):
• якщо світяться всі індикатори - акумулятор повністю заряджений;
• якщо світяться два індикатори - акумулятор частково заряджений;
• якщо світиться тільки один індикатор - акумулятор повністю розряджений.

Перед збиранням вийміть акумулятор з інструмента та переконайтеся, 
що пила не увімкнена. Після вікористання пила може бути розігріта.

Електроінструмент призначений для виконання звичайного перерізання, 
криволінійного розпилу та вирізання фігурних елементів в дошці, деревопохідних 
матеріалах, пластмасі й металах (за умови використання відповідного пильного 
полотна). Інструмент призначений до використання у ремонтно-будівельних роботах, 
а також до інших аматорських робіт.

Встановлення пильного полотна (Мал.3)
• Відтягніть важіль вгору для швидкої заміни пильного полотна. 
• Встановіть хвостовик полотна в отвір утримувача до упору.

• Відпустіть важіль для швидкої заміни пильного полотна (важіль самостійно 
повертається до вихідного положення) (Мал.3). 

• Перевірте міцність встановлення обережно потягнувши за полотно. Застосовуйте 
тільки відповідні пильні полотна до даного виду робіт. 
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Кнопки блокування увімкнення
Шабельна пила обладнана клавішами блокування кнопки увімкнення (4)(Мал. 1), що 

призначені для запобігання самовільного увімкнення електроінструмента. Клавіши 
блокування кнопки увімкнення розташовані з обох боків корпусу.

 Увімкнення/Вимкнення
• Натисніть одну з клавіш блокування кнопки увімкнення й утримуйте її. 
• Натисніть кнопку увімкнення . 
• Після увімкнення інструмента відпустіть клавішу блокування увімкнення. 
• У разі послаблення тиску на кнопку увімкнення (5)(Мал. 1) двигун вимикається.
• Встановіть передню опорну плиту (1)(Мал. 1) на матеріалі, розпил якого планується, 

таким чином, щоб пильне полотно не торкалося матеріалу. 
• Увімкніть пилу.
• Розпил матеріалу необхідно робити плавно просуваючи пильне полотно вздовж 

заздалегідь розміченої лінії. Розпил слід виконувати рівномірно, звертаючи увагу 
на те, щоб не перевантажувати електроінструмент. Надмірний тиск на пильне 
полотно спричиняє гальмування його маятникового руху, що, в свою чергу, 
скорочує здатність розпилу. Під час розпилу вся поверхня опорної пластини 
повинна щільно прилягати до поверхні матеріалу. 

Використовуйте зарядний пристрій, який рекомендований до цієї моделі 
акумуляторної шабельної пили. Використання зарядних пристроїв інших 
інструментів може спричинити вибух батареї, пожежу та травми.

Шабельна пила постачається з літій-іонним акумулятором, ні в якому 
разі не використовуйте акумуляторні батареї іншого типу.  Літій-іонна 
батарея має вбудований захист від глибокого розряджання: коли заряд 
батареї буде мінімальним, шабельна пила відключиться автоматично, 
робота двигуна зупиниться. Для подальшої роботи зарядіть батарею або 
зробіть заміну на заряджену батарею.

При експлуатації шабельної пили за умов значних навантажень або в середовищі 
з підвищеною температурою повітря, акумуляторна батарея може нагріватися. В 
цьому разі, перед заряджанням, дайте можливість акумуляторній батареї охолонути. 
Після тривалого терміну зберігання без експлуатації, літій-іонна батарея втрачає  
свій заряд (так званий «саморозряд»), тому перед експлуатацією рекомендується 
повністю зарядити батарею.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

• У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень інструмента, необхідно 
звернутися до сервісного центру «Dnipro-M».

• Перш ніж почати працювати із шабельною пилою, перевірте справність кнопки 
увімкнення. У випадку несправності – зверніться до сервісного центру.

• Забороняється працювати із пошкодженими, затупленими або деформованими  
пильними полотнами.
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• Очищуйте корпус м’якою серветкою. Не допускайте потрапляння вологи у 
вентиляційні отвори корпусу електричного двигуна. Якщо на корпусі присутні 
складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м’якої серветки, яка була 
попередньо змочена в мильному розчині або спеціальному миючому засобі. 
У процесі очищення інструмента забороняється використовувати абразивні 
матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть пошкодити 
корпус виробу.

• Видаляти пил та бруд з металевих частин інструмента, а також у важкодоступних 
місцях необхідно щіточкою.

• У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування 
інструмента, слід звернутися за допомогою до сервісного центру «Dnipro-M».

9. ЗБЕРІГАННЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, 
при температурі від -15 °С до +40 °С та відносній вологості повітря не більше 90%.  
Якщо шабельна пила зберігалася при температурі 0 °С і нижче, то перш ніж 
використовувати, її необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від 
+5 °С до +40 °С протягом двох годин. Даного проміжоку часу слід дотримуватися для 
видалення можливого конденсату. Якщо шабельну пилу почати використовувати 
відразу ж після переміщення з холоду, вона може вийти з ладу.

Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній 
упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами! 
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню 
та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.






