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ENGLISH Picture section 
with operating description and functional description

 
Page

Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints  
and description of Symbols

 
Page

DEUTSCH Bildteil  
mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen

 
Seite

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen  
und Erklärung der Symbole.

 
Seite

FRANÇAIS Partie imagée 
avec description des applications et des fonctions

 
Page

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi 
que l’explication des pictogrammes.

 
Page

ITALIANO Sezione illustrata  
con descrizione dell'applicazione e delle funzioni

 
Pagina

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo,  
spiegazione dei simboli.

 
Pagina

ESPAÑOL Sección de ilustraciones  
con descripción de aplicación y descripción funcional

 
Página

Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de 
los símbolos.

 
Página

PORTUGUES Parte com imagens  
explicativas contendo descrição operacional e funcional

 
Página

Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, avisos de segurança e de operação e  
a descrição dos símbolos.

 
Página

NEDERLANDS Beeldgedeelte 
met toepassings- en functiebeschrijvingen

 
Pagina

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring 
van de symbolen.

 
Pagina

DANSK Billeddel  
med anvendelses- og funktionsbeskrivelser

 
Side

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger  
og symbolforklaring.

 
Side

NORSK Bildedel 
med bruks- og funksjonsbeskrivelse

 
Side

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner  
og forklaring av symbolene.

 
Side

SVENSKA Bilddel 
med användnings- och funktionsbeskrivning

 
Sidan

Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner  
samt symbolförklaringar.

 
Sidan

SUOMI Kuvasivut 
käyttö- ja toimintakuvaukset

 
Sivu

Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet  
sekä merkkien selitykset.

 
Sivu

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τμήμα εικόνων 
με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας

 
Σελίδα

Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας  
και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.

 
Σελίδα

TÜRKÇE Resim bölümü 
Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte

 
Sayfa

Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını  
içeren metin bölümü.

 
Sayfa

ČESKY Obrazová část  
s popisem aplikací a funkcí

 
Stránka

Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny  
a s vysvětlivkami symbolů

 
Stránka

SLOVENSKY Obrazová časťs popisom aplikácií a funkcií  
Stránka

Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi  
a s vysvetlivkami symbolov

 
Stránka

POLSKI Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania  
Strona

Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa   
i pracy oraz objaśnieniami symboli.

 
Strona

MAGYAR Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal  
Oldal

Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint  
a szimbólumok magyarázata.

 
Oldal

SLOVENSKO Del slikez opisom uporabe in funkcij  
Stran

Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili  
in pojasnili simbolov.

 
Stran

HRVATSKI Dio sa slikamasa opisima primjene i funkcija  
Stranica

Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama  
i objašnjenjem simbola.

 
Stranica

LATVISKI Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem  
Lappuse

Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem,  
simbolu atšifrējumiem.

 
Lappuse

LIETUVIŠKAI Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais  
Puslapis

Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis  
bei simbolių paaiškinimais.

 
Puslapis

EESTI Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega  
Lehekülg

Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega  
ning sümbolite kirjeldustega.

 
Lehekülg

РУССКИЙ Раздел иллюстрацийс описанием эксплуатации и функций  
Страница

Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и 
эксплуатации, а также описание используемых символов.

 
Страница

БЪЛГАРСКИ Част със снимки с описания за приложение и функции  
Страница

Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа  
и разяснение на символите. 

 
Страница

ROMÂNĂ Secvenţa de imagine cu descrierea utilizării şi a funcţionării  
Pagina

Porţiune de text cu date tehnice, indicaţii importante privind siguranţa şi modul de lucru  
şi descrierea simbolurilor.

 
Pagina

МАКЕДОНСКИ Дел со сликисо описи за употреба и функционирање  
Страница

Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства  
и објаснување на симболите.

 
Страница

УКРАЇНСЬКА Частина з зображеннями з описом робіт та функцій  
Сторінка

Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації  
і поясненням символів.

 
Сторінка

عربي قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي
الصفحة القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسالمة والعمل ووصف الرموز الصفحة
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Remove the battery pack before 
starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine 
den Wechselakku herausnehmen.

Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu 
interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla 
macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na 
máquina retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de 
akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet 
tages ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på 
maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på 
maskinen.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta 
vauriolta. Viat saa korjata vain alan erikoismies.
Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε 
την ανταλλακτική μπαταρία.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce 
kartuş aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný aku-
mulátor vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi 
akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za 
zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes 
darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, 
išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav 
aku välja.
Bыньте аккумулятор из машины перед 
проведением с ней каких-либо манипуляций.
Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe orice 
intervenţie pe maşină.
Отстранете ја батеријата пред да започнете 
да ја користите машината.
Перед будь-якими роботами на машині 
вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.
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17. Abbildungen - Kapazitätsanzeige Milwaukee
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Insulated gripping surface

Isolierte Grifffläche

Surface de prise isolée

Superficie di presa isolata

Superficie de agarre con aislamiento

Superfície de pega isolada

Geïsoleerde handgrepen

Isolerede gribeflader

Isolert gripeflate

Isolerad greppyta

Eristetty tarttumapinta

Μονωμένη επιφάνεια λαβής

İzolasyonlu tutma yüzeyi

Izolovaná uchopovací plocha

Izolovaná úchopná plocha

Izolowana powierzchnia uchwytu

Szigetelt fogófelület

Izolirana prijemalna površina

Izolirana površina za držanje

Izolēta satveršanas virsma

Izoliuotas rankenos paviršius

Isoleeritud pideme piirkond

Изолированная поверхность ручки

Изолирана повърхност за хващане

Suprafaţă de prindere izolată

Изолирана површина на дршката

Ізольована поверхня ручки

مساحة المقبض معزولة
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20 21

800 min-1 1350 min-1 1850 min-1 2500 min-1 3150 min-1 3500 min-1 1500 min-1

21 3 4 5 6 A

A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكياً: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكياً من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.
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A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكياً: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكياً من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.
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A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكياً: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكياً من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.
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A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكياً: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكياً من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.

20 21

800 min-1 1350 min-1 1850 min-1 2500 min-1 3150 min-1 3500 min-1 1500 min-1
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A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكياً: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكياً من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.
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A - Auto-Controlled Start: Fully press the switch. Saw runs at 
reduced speeds until blade engages workpiece. The saw speed will 
increase automatically to provide the most efficient cut.

A - Auto-Controlled Start: Den Schalterdrücker voll drücken. Die 
Säge läuft mit reduzierter Geschwindigkeit, bis das Sägeblatt das 
Werkstück berührt. Dann wird die Schnittgeschwindigkeit für einen 
möglichst effizienten Schnitt  automatisch erhöht.

A - Auto-Controlled Start: Appuyer à fond sur le bouton-poussoir. 
La scie tourne à vitesse réduite jusqu’à ce que la lame s’engage 
dans la pièce. La vitesse de la scie augmentera automatiquement 
pour obtenir la coupe la plus efficace.

A - Auto-Controlled Start: Premere a fondo l’interruttore a 
pressione. La sega gira a velocità ridotta fino a quando la lama non 
tocca il pezzo in lavorazione. In quel momento la velocità di taglio 
verrà incrementata automaticamente per ottenere un taglio più 
efficiente possibile.

A - Auto-Controlled Start: Apretar el interruptor a fondo. La sierra 
funciona a velocidad reducida hasta que la hoja de la sierra entre 
en contacto con la pieza de trabajo. La velocidad de corte aumenta 
automáticamente para lograr un corte lo más eficiente posible. 

A - Auto-Controlled Start: Prima o interruptor completamente. 
A serra opera com velocidade reduzida até a folha da serra 
tocar na peça. A seguir, a velocidade de corte é aumentada 
automaticamente para um corte tão eficiente, quanto possível.

A - Auto-Controlled Start: de schakelaar helemaal indrukken. 
De zaag draait met verminderd toerental totdat het zaagblad 
het werkstuk raakt. Daarna wordt de zaagsnelheid automatisch 
verhoogd voor een zo efficiënt mogelijke snede.

A - Auto-Controlled Start: Tryk kontakten helt ned. Saven kører 
med reduceret hastighed, indtil savklingen rører ved arbejdsemnet. 
Herefter øges skærehastigheden automatisk, indtil den mest 
effektive skæreydelse er opnået.

A - Auto-Controlled Start: Trykk inn trykkbryteren fullstendig. 
Sagen går med redusert hastighet inntil sagbladet berører 
arbeidsstykket. Deretter blir snitthastigheten økt automatisk for å 
oppnå et så effektivt snitt som mulig.

A - Auto-Controlled Start: Tryck in avtryckaren helt. Sågen går 
med reducerad hastighet tills sågbladet rör vid arbetsstycket. Då 
ökas kapningshastigheten automatiskt för en så effektiv sågning 
som möjligt.

A - Auto-Controlled Start: Paina kytkinpainike täysin pohjaan. 
Saha käy alennetulla nopeudella, kunnes sahanterä koskettaa 
työstökappaleeseen. Sitten leikkausnopeutta korotetaan 
automaattisesti mahdollisimman tehokkaan leikkauksen 
tekemiseksi.

A - Auto-Controlled Start: Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη πλήρως. 
Το πριόνι λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι την επαφή τής 
πριονολεπίδας με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Τότε αυξάνεται 
η ταχύτητα κοπής αυτόματα, για μιαν όσο είναι δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κοπή.

A - Auto-Controlled Start: Şalter butonuna tamamıyla basınız. 
Testere ucu iş parçasına dokunana kadar testere düşürülmüş hızla 
çalışmaktadır. Ardından kesme hızı, mümkün olduğu kadar etkin bir 
kesim için otomatik olarak artırılmaktadır.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stiskněte úplně. Pila běží 
sníženou rychlostí, dokud se list pily nedotkne obrobku. Potom 
se automaticky zvýší řezná rychlost, aby se dosáhlo co možná 
efektivního řezání.

A - Auto-Controlled Start: Vypínač stlačte úplne. Píla beží zníženou 
rýchlosťou, kým sa list píly nedotkne obrobku. Potom sa automaticky zvýši 
rezná rýchlosť, aby sa dosiahlo podľa možnosti efektívne rezanie.

A - Auto-Controlled Start: Wcisnąć mocno przycisk wyłącznika. 
Piła porusza się z obniżoną prędkością do momentu, gdy 
brzeszczot piły dotknie obrabianego przedmiotu. Następuje 
wówczas automatyczne zwiększenie prędkości cięcia w celu 
uzyskania jak największej wydajności cięcia.

A - Auto-Controlled Start: Nyomja be teljesen a nyomókapcsolót. 
A fűrész csökkentett sebességgel működik, amíg a fűrészlap el nem 
éri a munkadarabot. Ezt követően a vágási sebesség a lehetőleg 
hatékony vágás érdekében automatikusan emelkedik.

A – Auto-Controlled Start (samodejni nadzorovani vklop): Do konca 
pritisnite gumb stikala, Žaga deluje z znižano hitrostjo, dokler se 
žagin list ne dotakne obdelovanca. Nato se hitrost reza samodejno 
poveča za najboljši možen učinkoviti rez.

A - Auto-Controlled Start: Pritisnu sklopku sasvim pritisnuti. Pila 
radi sa smanjenom brzinom sve dok list pile dodiruje izradak. Zatim 
se brzina rezanja auomatski povećava za što efikasniji rez.

A - Auto-Controlled Start: Pilnībā nospiediet slēdzi. Zāģis darbojas 
ar samazinātu ātrumu, līdz zāģa ripa pieskaras detaļai. Pēc tam 
griešanas ātrums automātiski tiek paaugstinās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku griezumu.

Automatiškai kontroliuojamas įjungimas Pilnai nuspausti 
įjungimo mygtuką. Pjūklas juda sumažintu greičiu, kol pjūklo geležtė 
paliečia dirbinį. Tada pjovimo greitis automatiškai padidinamas, kad 
pjūklas pjautų kuo ekonomiškiau.

A - Auto-Controlled Start: Vajutage surunupp täielikult alla. Kui 
saetera saematerjali puudutab, töötab saag väiksema kiirusega. 
Seejärel suurendatakse lõikamiskiirust automaatselt kõige 
tõhusamaks.

A - автоматически контролируемый запуск: нажать нажимной 
переключатель до упора. Пила работает на сниженной скорости 
до касания обрабатываемого предмета пильным полотном. 
После касания скорость автоматически увеличивается для 
максимально эффективного резания.

A - Auto-Controlled Start: Натиснете бутонния превключвател 
докрай. Трионът работи с понижена скорост, докато 
циркулярният лист допре до детайла. След това скоростта на 
рязане автоматично се повишава, за да се постигне възможно 
най-ефективен разрез.

A - Auto-Controlled Start: Comutatorul se apasă complet. 
Ferăstrăul merge cu viteză redusă până când foaia de ferăstrău 
atinge piesa. Apoi se mărește automat viteza de tăiere pentru o 
tăietură cât mai eficientă.

A - Автоматски контролиран почеток: Притиснете го 
прекинувачот целосно. Пилата работи со намалена брзина 
додека листот не зафати работно парче. Потоа, брзината 
на пилата автоматски се зголемува за да обезбеди можно 
најефикасно резање.

A - автоматично контрольований запуск: натиснути 
натискний перемикач до упору. Пила працює зі зниженою 
швидкістю до торкання пильним полотном предмета, що 
обробляється. Після торкання швидкість автоматично 
збільшується для максимально ефективного різання.

أ - تشغيل متحكم فيه أوتوماتيكيًا: اضغط زر التشغيل بالكامل. المنشار يعمل بسرعة منخفضة، 
حتى تالمس أداة النشر قطعة العمل. عقب ذلك سوف تزداد سرعة النشر أوتوماتيكيًا من أجل 

أفضل قطع فعال ممكن.
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TECHNICAL DATA
Type Cordless Angle 

Grinder
Cordless Angle 

Grinder
Cordless Angle 

Grinder
Cordless Angle 

Grinder
Production code 4832 66 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 83 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 75 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 89 01 

XXXXXX MJJJJ
Battery voltage 18 V 18 V 18 V 18 V
Rated speed 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1

Thread of work spindle M14 M14 M14 M14
D=Grinding disc diameter max.
d=Grinding disc hole diameter

125 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

115 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

 
b=Grinding disc thickness max.

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
b=Cutting disc thickness max. / min.

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
D=Sanding disc diameter max.

 
125 mm

 
125 mm

 
115 mm

 
125 mm

 
D=Wiring brush diameter max.

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

Weight according EPTA-Procedure 01/2014 
(Li-Ion 2,0 Ah ... 12,0 Ah)

2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,5 ... 3,5 kg

Recommended Ambient Operating Temperature -18 ... +50 °C
Recommended battery types M18B...; M18HB...
Recommended charger M12-18...; M1418C6
Noise information: Measured values determined 
according to EN 60745. 
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level / Uncertainty K
Sound power level / Uncertainty K
Wear ear protectors!

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

Vibration information: Vibration total values (triaxial 
vector sum) determined according to EN 60745.
Vibration emission value ah / Uncertainty K

Surface grinding 
Disc sanding

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

4,79 m/s² / 1,5 m/s² 
1,36 m/s² / 1,5 m/s²

5,85 m/s² / 1,5 m/s² 
1,81 m/s² / 1,5 m/s²

For other applications, e.g. Abrasive Cutting-Off Operations or Wire Brushing other vibration values could occur.

 WARNING!
The vibration and noise emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardized test given in 
EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration and noise emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different 
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. This may significantly increase the 
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration and noise should also take into account the times when the tool is switched off or when it 
is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and/or noise such as: maintain the tool and the 
accessories, keep the hands warm, organization of work patterns.

 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.

ANGLE GRINDER SAFETY WARNINGS
Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire Brus-
hing or Abrasive Cutting-Off Operations:
a) This power tool is intended to function as a grinder, 
sander, wire brush or cut-off tool. 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.

b) Operations such as polishing are not recommended to be 
performed with this power tool. Operations for which the power 
tool was not designed may create a hazard and cause personal 
injury.
c) Do not use accessories which are not specifically designed 
and recommended by the tool manufacturer. Just because the 
accessory can be attached to your power tool, it does not assure 
safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at least equal to 
the maximum speed marked on the power tool. Accessories 
running faster than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of your acces-
sory must be within the capacity rating of your power tool. 
Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or 
controlled.

M18 FSAG125XB M18 FSAGV125XB M18 FSAGV125XPDBM18 FSAGV115XPDB
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Ukrayna uyumluluk işareti

Avrasya uyumluluk işareti

TECHNICKÁ  DATA
Typ Aku úhlová bruska Aku úhlová bruska Aku úhlová bruska Aku úhlová bruska
Výrobní číslo 4832 66 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 83 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 75 01 

XXXXXX MJJJJ
4832 89 01 

XXXXXX MJJJJ
Napětí výměnného akumulátoru 18 V 18 V 18 V 18 V
Jmenovité otáčky 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1

Závit vřetene M14 M14 M14 M14
D=Průměr brusného kotouče max.
d=ø otvoru

125 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

115 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

 
b=Tloušťka brusného kotouče max.

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
b=Tloušťka rozbrušovacího kotouče 
max. / min.

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
D=Průměr brusného kotouče max.

 
125 mm

 
125 mm

 
115 mm

 
125 mm

 
D=miskovité kartáče-ø max.

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 
(Li-Ion 2,0 Ah ... 12,0 Ah)

2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,5 ... 3,5 kg

Doporučená teplota okolí pro provoz -18 ... +50 °C
Doporučené akupaky M18B...; M18HB...
Doporučené nabíječky M12-18...; M1418C6
Informace o hluku: Naměřené hodnoty odpovídají 
EN 60745. 
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí 
typicky:
Hladina akustického tlaku / Kolísavost K
Hladina akustického výkonu / Kolísavost K
Používejte chrániče sluchu !

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

Informace o vibracích: Celkové hodnoty vibrací 
(vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu 
EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah / Kolísavost K

Broušení povrchů 
Broušení pomocí brusného listu

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

4,79 m/s² / 1,5 m/s² 
1,36 m/s² / 1,5 m/s²

5,85 m/s² / 1,5 m/s² 
1,81 m/s² / 1,5 m/s²

U jiných aplikací, např. při rozbrušování nebo broušení ocelovým drátěným kartáčem mohou vznikat vibrace jiných hodnot!

 VAROVÁNI!
Hladina vibrací a emisí hluku uvedená v tomto informačním listu byla měřena v souladu se standardizovanou zkouškou uvedenou v normě 
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednoho nástroje s jiným. Může být použita k předběžnému posouzení expozice.
Deklarovaná úroveň vibrací a emisí hluku představuje hlavní použití nástroje. Pokud se však nástroj používá pro různé aplikace, s různým 
příslušenstvím nebo s nedostatečnou údržbou, mohou se vibrace a emise hluku lišit. To může výrazně zvýšit úroveň expozice v průběhu 
celé pracovní doby.
Odhad úrovně expozice vibracím a hluku by měl také vzít v úvahu dobu, kdy je nástroj vypnutý nebo když běží, ale ve skutečnosti neprovádí 
úlohu. To může výrazně snížit úroveň expozice v průběhu celé pracovní doby.
Identifikujte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně pracovníka obsluhy před účinky vibrací a/nebo hluku, například: údržba nástroje a 
příslušenství, udržování rukou v teple, organizace pracovních schémat.

 VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny 
a sice i s pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a 
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a 
ebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, práci s 
drátěnými kartáči, leštění a dělení:
a) Toto elektronářadí se používá jako bruska, bruska brus-
ným papírem, kartáčovačka, dělící bruska.. Dbejte všech 
varovných upozornění, pokynů, zobrazení a údajů, jež jste s 
elektronářadím obdrželi. Pokud následující pokyny nedodržíte, 

může to vést k úderu elektrickým proudem, požáru nebo těžkým 
poraněním.
b) Toto elektronářadí není vhodné k leštění. Použití tohoto elek-
trického nářadí k jiným než určeným účelům může vést k ohrožení 
zdraví a ke zranění.
c) Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výrobcem 
speciálně pro toto elektronářadí určeno a doporučeno. 
Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše elektronářadí upevnit, 
nezaručuje bezpečné použití.
d) Přípustný počet otáček vkládaného nástroje musí být 
minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček uve-
dený na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se točí rychleji, 
než je přípustné, se může rozbít a rozletět do okolí.

M18 FSAG125XB M18 FSAGV125XB M18 FSAGV125XPDBM18 FSAGV115XPDB
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e) Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. Špatně 
dimenzované nasazovací nástroje nemohou být dostatečně 
stíněny nebo kontrolovány.
f) Závity dílů příslušenství se musí shodovat se závitem 
vřetena brusného kotouče. U částí příslušenství, které se mají 
připojit pomocí příruby, se musí sjednotit otvor pro upínací 
trn na dílu příslušenství s průměrem lokalizační příruby. 
Díly příslušenství, které se nehodí na montážní trn přístroje, běží 
excentricky, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly nad 
nářadím.
g) Nepoužívejte žádné poškozené nasazovací nástroje. 
Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástroje jako 
brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné talíře na trhliny, 
otěr nebo silné opotřebení, drátěné kartáče na uvolněné nebo 
zlomené dráty. Spadne-li elektronářadí nebo nasazovací 
nástroj z výšky, zkontrolujte zda není poškozený nebo použijte 
nepoškozený nasazovací nástroj. Pokud jste nasazovací 
nástroj zkontrolovali a nasadili, držte se Vy a v blízkosti nachá-
zející se osoby mimo rovinu rotujícího nasazovacího nástroje 
a nechte stroj běžet jednu minutu s nejvyššími otáčkami. 
Poškozené nasazovací nástroje většinou v této době testování 
prasknou.
h) Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace použijte 
ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. 
Taktéž adekvátně noste ochrannou masku proti prachu, 
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, 
jež Vás ochrání před malými částicemi brusiva a materiálu. 
Oči mají být chráněny před odletujícími cizími tělísky, jež vznikají 
při různých aplikacích. Protiprachová maska či respirátor musejí při 
používání vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni 
silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
i) Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší 
pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní oblasti, 
musí nosit osobní ochranné vybavení. Úlomky obrobku nebo 
ulomených nasazovacích nástrojů mohou odlétnout a způsobit 
poranění i mimo přímou pracovní oblast.
j) Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na 
skryta elektrická vedení, držte přístroj za izolované přidržovací 
plošky. Kontakt řezného nástroje s vedením pod napětím může 
vést k přenosu napětí na kovové části přístroje a k úrazu elektrickým 
proudem.
k) Elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se vložený 
nástroj zcela zastaví. Otáčející se nasazovací nástroj se může 
dostat do kontaktu s odkládací plochou, čímž můžete ztratit kontrolu 
nad elektronářadím.
l) Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. Váš 
oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se nasazovacím 
nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se může zavrtat do 
Vašeho těla.
m) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářadí. 
Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění 
kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
n) Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých materiálů. 
Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
o) Nepoužívejte žádné nasazovací nástroje, které vyžadují 
kapalné chladící prostředky. Použití vody nebo jiných kapalných 
chladících prostředků může vést k úderu elektrickým proudem.

Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění

Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo zablo-
kovaného otáčejícího se nasazovacího nástroje, jako je brusný 
kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zaseknutí nebo zabloko-
vání vede k náhlému zastavení rotujícího nasazovacího nástroje. 
Tím nekontrolované elektronářadí akceleruje v místě zablokování 
proti směru otáčení nasazovacího nástroje.
Pokud se např. zpříčí nebo zablokuje brusný kotouč v obrobku, 
může se hrana brusného kotouče, která se zanořuje do obrobku, 
zakousnout a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. 
Brusný kotouč se potom pohybuje k nebo od obsluhující osoby, 
podle směru otáčení kotouče na místě zablokování. Při tom mohou 
brusné kotouče i prasknout.

 Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného použití 
elektronářadí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními opatřeními, 
jak je následně popsáno.
a) Držte elektronářadí dobře pevně a uveďte Vaše tělo a paže 
do polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného rázu. Je-li 
k dispozici, používejte vždy přídavnou rukojeť, abyste měli 
co největší možnou kontrolu nad silami zpětného rázu nebo 
reakčních momentů při rozběhu. Obsluhující osoba může 
vhodnými preventivními opatřeními zvládnout síly zpětného rázu a 
reakčního momentu.
b) Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti otáčejících se 
nasazovacích nástrojů. Příslušenství se může zpětně odrazit 
přes Vaše ruce.
c) Vyhýbejte se Vaším tělem oblasti, kam se bude 
elektronářadí při zpětném rázu pohybovat. Zpětný ráz vhání 
elektronářadí v místě zablokování do opačného směru k pohybu 
brusného kotouče.
d) Zvlášť opatrně pracujte v místech rohů, ostrých hran apod. 
Zabraňte, aby se nasazovací nástroj odrazil od obrobku a 
vzpříčil. Rotující nasazovací nástroj je u rohů, ostrých hran a 
pokud se odrazí náchylný na vzpříčení se. Toto způsobí ztrátu 
kontroly nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilový list. Takovéto 
vložené nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly 
nad elektrickým přístrojem.

Zvláštní varovná upozornění k broušení a dělení

a) Používejte výhradně pro Vaše elektronářadí schválená 
brusná tělesa a pro tato brusná tělesa určený ochranný kryt. 
Brusná tělesa, která nejsou určena pro toto elektronářadí, nemo-
hou být dostatečně stíněna a jsou nespolehlivá.
b) Brusné kotouče s vypouklým středem se musí namontovat 
tak, aby jejich brusná plocha nepřesahovala přes plochu 
okraje ochranného krytu.  Neodborně namontovaný brusný 
kotouč, který přečnívá přes plochu okraje ochranného krytu, 
nemůže být dostatečně chráněný.
c) Používejte vždy ten ochranný kryt, jež je určen pro použitý 
druh brusného tělesa. Ochranný kryt musí být bezpečně na 
elektronářadí namontován a nastaven tak, aby bylo dosaženo 
maximální míry bezpečnosti, tzn. nejmenší možný díl brus-
ného tělesa ukazuje nekrytý k obsluhující osobě. Ochranný 
kryt pomáhá chránit pracovníka obsluhy před úlomky zlomeného 
kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem a před jiskrami, 
které by mohly zapálit oblečení.
d) Brusná tělesa smějí být použita pouze pro doporučené 
možnosti nasazení. Např.: nikdy nebruste boční plochou 
dělícího kotouče. Dělící kotouče jsou určeny k úběru materiálu 
hranou kotouče. Boční působení síly na tato brusná tělesa je může 
rozlámat.
e) Používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve správné 
velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný kotouč. Vhodné 
příruby podpírají brusný kotouč a zmírňují tak nebezpečí prasknutí 
brusného kotouče. Příruby pro dělící kotouče se mohou odlišovat od 
přírub pro jiné brusné kotouče.
f) Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od 
většího elektronářadí. Brusné kotouče pro větší elektronářadí 
nejsou dimenzovány pro vyšší otáčky menších elektronářadí a 
mohou prasknout.

Další zvláštní varovná upozornění k dělení

a) Zabraňte zablokování dělícího kotouče nebo příliš vyso-
kému přítlaku. Neprovádějte žádné nadměrně hluboké řezy. 
Přetížení dělícího kotouče zvyšuje jeho namáhání a náchylnost 
ke vzpříčení nebo zablokování a tím možnost zpětného rázu nebo 
prasknutí brusného tělesa.
b) Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dělícím kotoučem. 
Pokud pohybujete dělícím kotoučem v obrobku pryč od sebe, může 
být v případě zpětného rázu elektronářadí s otáčejícím se kotoučem 
vymrštěno přímo na Vás.
c) Jestliže dělící kotouč uvízne nebo práci přerušíte, 
elektronářadí vypněte a vydržte v klidu než se kotouč zastaví. 
Nikdy se nepokoušejte ještě běžící dělící kotouč vytáhnout 

ČESKY

z řezu, jinak může následovat zpětný ráz. Zjistěte a odstraňte 
příčinu uvíznutí.
d) Elektronářadí opět nezapínejte, dokud se nachází v obrobku. 
Nechte dělící kotouč nejprve dosáhnout svých plných otáček, 
než budete v řezu opatrně pokračovat. Jinak se může kotouč 
zaseknout, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
e) Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se zabránilo 
riziku zpětného rázu od sevřeného dělícího kotouče. Velké 
obrobky se mohou pod svou vlastní hmotností prohnout. Obrobek 
musí být podepřen na obou stranách a to jak v blízkosti dělícího 
řezu tak i na okraji.
f) Buďte zejména opatrní při tzv. „kapsových řezech“ do stáva-
jících stěn a ve špatně viditelných úsecích. Zanořující se dělící 
kotouč může při zaříznutí do plynových, vodovodních či elektrických 
vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz.

Zvláštní varovná upozornění ke smirkování:

a) Nepoužívejte žádné předimenzované brusné listy, ale 
dodržujte údaje výrobce k velikosti brusných listů. Brusné 
listy, které vyčnívají přes brusný talíř, mohou způsobit poranění a 
též vést k zablokování, roztržení brusných listů nebo ke zpětnému 
rázu.

Zvláštní varovná upozornění k práci s drátěnými kartáči:

a) Přihlédněte ke skutečnosti, že drátěný kartáč ztrácí kousky 
drátu i při běžném provozu. Nezatěžujte dráty proto příliš 
vysokým přítlačným tlakem. Odletující kousky drátu mohou 
lehce proniknout skrz tenký oděv a/nebo kůži.
b) Je-li doporučen ochranný kryt, zabraňte, aby se ochranný 
kryt a drátěný kartáč mohly dotýkat. Talířové a hrncové kartáče 
mohou díky přítlaku a odstředivým silám zvětšit svůj průměr.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY
Před zapnutím nástroje vždy zkontrolujte zcela uvolněné tlačítko 
zámku vřetena! Po použití zámku vřetena na utažení / uvolnění 
brusného kotouče je možné, že se tlačítko může přilepit v uzamčené 
poloze.
Při broušení kovů odletují jiskry. Dbejte, aby nedošlo k poškození 
osob. V blízkosti (kam zaletují jiskry) se nesmí nacházet žádné 
hořlavé látky - nebezpečí požáru. Nepoužívejte odsavač prachu.
Předcházejte tomu, aby se odletující jiskry a brusný prach dostaly 
do kontaktu s tělem.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Stroj okamžitě vypněte, zjistíte-li neobvyklé vibrace nebo jiné 
problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů.
Za extrémních podmínek (např. hladké broušení kovů s opěrným 
talířem a brusným kotoučem s vulkanizovanými vlákny) se může ve 
vnitřní části stopkové brusky nahromadit značné množství nečistot.
Vzhledem k nebezpečí zkratu se nesmí dostat  do odvětrávací 
mezery kovy.
VAROVÁNI! Nebezpečí popálení! Kotouč a obrobek se během 
používání zahřívají. Při výměně kotoučů nebo při dotyku s obrobkem 
používejte rukavice. Ruce držte vždy mimo oblasti broušení.
VAROVÁNI! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného 
zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte 
nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, 
aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující 
nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.

OBLAST  VYUŽITÍ
Úhlová bruska je určena na broušení a řezání kovových, 
kamenných, betonových a keramických materiálů, jakož i pískové 
broušení a broušení drátěným kartáčem.

Používejte řezný ochranný kryt z řady příslušenství pro řezací 
aplikace.
Ve sporném případě seřiďte pokyny výrobce příslušenství.
Toto elektrické nářadí je vhodné pouze pro suché obrábění.
Do úhlové brusky byste měli montovat pouze vhodné brusné 
nebo řezné kotouče a příslušné ochranné kryty (ochranný kryt při 
broušení nebo řezání), jak je popsáno v části specifikace výrobku v 
této příručce. Úhlová bruska je určena na ruční používání; nesmí být 
namontována na upínací přípravek ani na pracovní stůl.
Nepoužívejte výrobek jiným způsobem, než jaký je uveden pro 
zamýšlené použití.

ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA
Ani při řádném používání není možné vyloučit všechna zbývající 
rizika. Při používání mohou vzniknout níže uvedená rizika, na která 
by měla obsluha dávat zvlášť pozor:
• Poranění způsobená vibrací. Přístroj držte pouze za určená 

držadla a omezte čas práce a expozice.
• Zatížení hlukem může vést k poškození sluchu. Noste ochranu 

sluchu a omezte dobu expozice.
• Poranění očí způsobená částečkami nečistot. Noste vždy 

ochranné brýle, pevné dlouhé kalhoty, rukavice a pevnou obuv.
• Vdechnutí jedovatých druhů prachu.

UPOZORNĚNÍ NA LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE
Použití lithium-iontových baterií
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení. 
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě. 
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít. 
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: 
Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. 
Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. 
Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

Ochrana proti přetížení u lithium-iontových baterií
Při přetížení akumulátoru příliš vysokou spotřebou proudu, například 
při extrémně vysokém kroutícím momentu, začne elektrické nářadí 
po dobu 5 sekund vibrovat, indikátor dobíjení začne blikat a motor 
se následně samočinně vypne.
K opětnému zapnutí uvolněte a následně opět stiskněte tlačítkový 
vypínač. Při extrémním zatížení dochází k příliš vysokému ohřevu 
akumulátoru. V tomto případě začnou blikat všechny kontrolky 
indikátoru dobíjení a blikají tak dlouho, dokud se akumulátor opět 
neochladí. V okamžiku, kdy indikátor dobíjení přestane blikat, je 
možné v práci opět pokračovat.

Přeprava lithium-iontových baterií
Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod 
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, 
vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po 
komunikacích.
Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím 
přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného 
nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí 
vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí 
odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo 
zkratům.
Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl 
sesmeknout. Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí přepravovat. 
Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.
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PRACOVNÍ POKYNY
U brusiva vybaveného podložkou se závitem zajistit, aby byl závit 
dostatečně dlouhý pro hřídel.
Rozbrušovací a brusné kotouče používejte a skladujte podle 
doporučení výrobce.
Při hrubování a řezání vždy používejte ochranný kryt kotouče.
Brusné kotouče s vypouklým středem se musí namontovat tak, aby 
jejich brusná plocha nepřesahovala přes plochu okraje ochranného 
krytu. 
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje utažená.
Vždy používejte doplňkové madlo.
Obráběný kus musí být řádně upnut, není-li dostatečně těžký.
Přírubová matice musí být před uvedením stroje do provozu  pevně 
dotažená. Pokud by se používaný nástroj pevně nedotáhnul pomocí 
přírubové matice, bylo by možné, že používaný nástroj při zabrzdění 
ztratí nutnou přítlačnou sílu.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ A ZPĚTNÉMU RÁZU
Stroj je vybaven ochranou proti přetížení a proti zpětnému nárazu 
a při přetížení se automaticky vypne. Vypněte elektronářadí a 
následně ho zapněte, abyste mohli pokračovat v práci.

ŘÍZENÝ MĚKKÝ ROZBĚH
Elektronicky řízený měkký rozběh pro bezpečnější použití stroje 
zabraňuje i trhavému pohybu při rozběhu stroje.

BRZDOVÝ SYSTÉM
Provozní brzda se zapne při uvolnění spouštěcího spínače, což 
způsobí, že se nástroj zastaví během několika sekund.
Ujistěte se, že se vkládací nástroj zcela zastavil, než jej položíte.
Ve srovnání s nástroji bez provozní brzdy bude doba chodu výrazně 
snížena brzděním.

ČIŠTĚNÍ
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.

ÚDRŽBA
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz."Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte 
informací o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, 
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 
71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Ochranný kryt nepoužívejte při řezání.

Nepoužívejte sílu.

Použijte sílu.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Používejte chrániče sluchu.

Používejte při práci vhodnou ochranou masku.

Používejte ochranné rukavice!

 

Pracujte vždy oběma rukama.

Pouze na broušení.

Pouze na řezání.

Věnujte pozornost přípustné tloušťce kotouče.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvi-
dovat společně s odpadem z domácností. Elektrická 
zařízení, baterie/akumulátory je třeba sbírat odděleně 
a odevzdat je v recyklačním podniku na ekologickou 
likvidaci. Na místních úřadech nebo u vašeho spe-
cializovaného prodejce se informujte na recyklační 
podniky a sběrné dvory.

n0
Jmenovité otáčky

V napětí

Stejnosměrný proud

Značka shody v Evropě

Značka shody v Británii

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurasie

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ Akumulátorová 

uhlová brúska
Akumulátorová 
uhlová brúska

Akumulátorová 
uhlová brúska

Akumulátorová 
uhlová brúska

Výrobné číslo 4832 66 01 
XXXXXX MJJJJ

4832 83 01 
XXXXXX MJJJJ

4832 75 01 
XXXXXX MJJJJ

4832 89 01 
XXXXXX MJJJJ

Napätie výmenného akumulátora 18 V 18 V 18 V 18 V
Menovitý počet obrátok 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1 3500 - 8500 min-1

Závit vretena M14 M14 M14 M14
D=Priemer brúsneho kotúča max.
d=ø otvoru

125 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

115 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

 
b=Hrúbka brúsneho kotúča max.

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
6 mm

 
b=Hrúbka rozbrusovacieho kotúča 
max. / min.

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
D=Priemer brúsneho kotúča max.

 
125 mm

 
125 mm

 
115 mm

 
125 mm

 
D=miskovité kefy-ø max.

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

 
75 mm

Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 
01/2014 
(Li-Ion 2,0 Ah ... 12,0 Ah)

2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,4 ... 3,5 kg 2,5 ... 3,5 kg

Odporúčaná teplota okolia pre prevádzku -18 ... +50 °C
Odporúčané akupaky M18B...; M18HB...
Odporúčané nabíjačky M12-18...; M1418C6
Informácia o hluku: Namerané hodnoty určené v 
súlade s EN 60745. 
V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí 
typicky:
Hladina akustického tlaku / Kolísavosť K
Hladina akustického výkonu / Kolísavosť K
Používajte ochranu sluchu!

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

82,6 dB (A) / 3 dB (A)
93,6 dB (A) / 3 dB (A)

Informácie o vibráciách: Celkové hodnoty vibrácií 
(vektorový súčet troch smerov) zistenév zmysle 
EN 60745.
Hodnota vibračných emisií ah / Kolísavosť K

Brúsenie povrchov 
Brúsenie pomocou brúsneho listu

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

5,01 m/s² / 1,5 m/s² 
1,65 m/s² / 1,5 m/s²

4,79 m/s² / 1,5 m/s² 
1,36 m/s² / 1,5 m/s²

5,85 m/s² / 1,5 m/s² 
1,81 m/s² / 1,5 m/s²

U iných aplikácií, napr. pri rozbrusovaní alebo brúsení oceľovou drôtenou kefou môžu vznikať vibrácie iných hodnôt!

 POZOR!
Úroveň vibrácií a emisií hluku uvedená v tomto informačnom liste bola meraná v súlade so štandardizovanou skúškou uvedenou v 
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. Môže sa použiť v predbežnom posúdení expozície.
Deklarovaná úroveň vibrácií a emisií hluku predstavuje hlavné aplikácie nástroja. Ak sa však nástroj používa pre rôzne aplikácie, s rôznym 
príslušenstvom alebo s nedostatočnou údržbou, môžu sa vibrácie a emisie hluku líšiť. To môže výrazne zvýšiť úroveň expozície počas celej 
pracovnej doby.
Odhad úrovne expozície vibráciám a hluku by mal tiež brať do úvahy časy, keď je nástroj vypnutý alebo keď beží, ale v skutočnosti 
nevykonáva prácu. To môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celej pracovnej doby.
Identifikujte dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníka obsluhy pred účinkami vibrácií a/alebo hluku, ako je: údržba nástroja 
a príslušenstva, udržanie teplých rúk, organizácia pracovných schém.

 POZOR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi. 
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah 
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny 
starostlivo uschovajte na budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UHLOVÉ BRÚSKY
Bezpečnostné pokyny pre brúsenie, brúsenie brúsnym papie-
rom, pre prácu s drôtenou kefou, leštenie a rezanie:
a) Toto ručné elektrické náradie sa používa ako brúska, ako 
brúska na brúsenie skleným papierom, ako drôtená kefa a ako 

náradie na rezanie. Rešpektujte všetky výstražné upozor-
nenia, pokyny, obrázky a údaje, ktoré ste dostali s týmto 
ručným elektrickým náradím. Ak by ste nedodržali nasledujúce 
pokyny, mohlo by to mať za následok zásah elektrickým prúdom, 
vznik požiaru a/alebo vážne poranenie.
b) Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na leštenie. 
Použitie tohto elektrického náradia k iným než určeným účelom 
môže viesť k ohrozeniu zdravia a k zraneniu.
c) Nepoužívajte žiadne také príslušenstvo, ktoré nebolo 
výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto ručné 
elektrické náradie. Okolnosť, že príslušenstvo sa dá na ručné 
elektrické náradie upevniť, ešte neznamená, že to zaručuje jeho 
bezpečné používanie.

M18 FSAG125XB M18 FSAGV125XB M18 FSAGV125XPDBM18 FSAGV115XPDB

SLOVENSKY
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