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DE

Nur für EU-Länder.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt werden.

GB

Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of European directive 2012/19/EU on wasted electrical and 
electronic equipment and its implementation in accordance with national 
law, electric tools that have reached the end of their life must be collected 
separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

FR

Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets 
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition 
dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collec-
tés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.

IT

Solo per Paesi EU.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparrecchiature 
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme 
nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte 
separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

NL

Allen voor EU-landen.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en 
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden 
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet aan 
de geldende milieu-eisen.

ES

Sólo para países de la EU
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la 
legislación nacional, las herramientas electricas cuya vida útil haya llegado 
a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de 
reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

PT

Apenas para países da UE.
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas 
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, 
as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e 
encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

SE

Gåller endast EU-länder.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk 
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta 
eletriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

FI

Koskee vain EU-maita.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/
EU ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on 
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.

NO

Kun for EU-land.
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske 
produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som 
ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig 
gjenvinningsanlegg.

DK

Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af 
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal 
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner 
miljøet mest muligt.

SK

Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af 
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal 
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner 
miljøet mest muligt.

SI

Samo za drzave EU.
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpani električni in elektronski 
opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna 
orodja ob koncu nijihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v 
postopek okulju prijaznega recikliranja.

HU

Csak EU-országok számára.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekról szóló 2012/19/EU 
irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyüjteni, és környezetbarát módon 
újra kell hasznositani.

HR

Samo za EU-države.
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim 
strojevima i usklađivanju s hrvatskim pravom istrošeni električni alati 
moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.

CZ

Jen pro státy EU.
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elecktrický-
mi a elektronickými zarizeními a odpovídajícich ustanoveni právnich pred-
pisú jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddêlenê 
od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému
recyklování.

PL

Tylko dla państw UE.
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym 
zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do 
ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

RO

Numai pentru ţările din UE.
Nu aruncaţi echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere!
Conform Directivei Europene 2012/19/EU privitoare la echipamente 
electrice şi electronice scoase din uz şi în conformitate cu legile naţionale, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie să 
fie colectate separat şi trebuie să fie predate unei unităţi de reciclare.

EE

Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega!
Vastavalt EÜ direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäät-
mete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib kohustus 
koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need keskkon-
nasõbralikku taasringlusesse.

LV

Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, 
elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un 
jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.

LT

Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros 
įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai ir 
perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.

IS

Aðeins fyrir lönd ESB:
Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgangi!
Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafbúnað og 
rafrænan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða 
rafmagnstæki sem úr sér gengin.
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Hersteller:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrer neuen Scheppach Maschine.
Hinweis:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem gelten-
den Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an 
diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:
• unsachgemäßer Behandlung,
• Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-

kräfte,
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-

teilen,
• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
• Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach-

tung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestim-
mungen 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Wir empfehlen Ihnen: 
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den 
ge samten Text der Bedienungsanweisung durch.
Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, 
Ihre Ma schine kennenzulernen und ihre bestimmungs-
gemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, 
wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirt-
schaft lich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, 
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und 
die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine er-
höhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Be-
die nungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den 
Be trieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Lan-
des beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanweisung, in einer Plas-
tik hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der 
Maschine auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson 
vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet 
wer den. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, 
die im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über 
die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das 
ge for der te Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanweisung enthalte-
nen Si cherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften Ih res Landes sind die für den Betrieb von 
Holzbearbeitungs maschinen allgemein anerkannten 
technischen Regeln zu beachten.

Allgemeine Hinweise
• Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf 

even tu elle Transportschäden. Bei Beanstandungen 
muss so fort der Zubringer verständigt werden. Spä-
tere Reklamationen werden nicht anerkannt.

• Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
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Manufacturer:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dear customer,
we wish you a pleasant and successful working experi-
ence with your new Scheppach machine.
Advice:
According to the applicable product liability law the man-
ufacturer of this device is not liable for damages which 
arise on or in connection with this device in case of:
• improper handling,
• non-compliance with the instructions for use,
• repairs by third party, non authorized skilled workers,
• installation and replacement of non-original spare 

parts,
• improper use,
• failures of the electrical system due to the non-

compliance with the electrical specifications and the 
VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 regulations

We recommend
that you read through the entire operating instructions 
before putting into operation.
These operating instructions are to assist you in getting 
to know your machine and utilize its proper applications.
The operating instructions contain important notes on 
how you work with the machine safely, expertly, and eco-
nomically, and how you can avoid hazards, save repair 
costs, reduce downtime and increase the reliability and 
service life of the machine.
In addition to the safety requirements contained in these 
operating instructions, you must be careful to observe 
your country’s applicable regulations.
The operating instructions must always be near the ma-
chine. Put them in a plastic folder to protect them from 
dirt and humidity. They must be read by every operator 
before beginning work and observed conscientiously. 
Only persons who have been trained in the use of the 
machine and have been informed of the various dangers 
may work with the machine. The required minimum age 
must be observed.
In addition to the safety requirements contained in these 
operating instructions and your country’s applicable reg-
ulations, you should observe the generally recognized 
technical rules concerning the operation of woodworking 
machines.

General notes
• After unpacking, check all parts for any transport 

damage. Inform the supplier immediately of any 
faults.

• Later complaints cannot be considered.
• Make sure the delivery is complete.
• Before putting into operation, familiarize yourself with 

the machine by carefully reading these instructions.
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• Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Be die-
nungs anweisung mit dem Gerät vertraut.

• Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und 
Er satzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten 
Sie bei Ihrem Scheppach-Fachhändler.

• Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern 
so wie Typ und Baujahr des Gerätes an. 

HS730
Technische Daten 
Baumaße L x B x H 1158 x 725 x 1065 mm
ø Sägeblatt HW 700/30/4,2/3,2 Z42
Gewicht 82 kg
Arbeitshinweise
ø Holz min./max. ca. 3/24 cm
Holzlänge min./
max. 25/100 cm

Antrieb
Motor V/Hz 400 V 3~/50 Hz 
Aufnahmeleistung 
P1 4500 W

Abgabeleistung P2 3400 W
Betriebsart S6 20 %
Nenn-Leerdrehzahl 1400 1/min
Sicherung 16 A träge

Technische Änderungen vorbehalten!

Geräuschkennwerte
Messbedingungen 
Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und 
müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitswerte 
darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emis-
sions- und Imis sions pegeln gibt, kann daraus nicht 
zuverlässig abgleitet werden, ob zusätzliche Vorsichts-
maßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren welche 
den derzeitigen am Arbeitsplatz vorhandenen Imissions-
pegel beeinflussen können, beinhalten die Dauer der 
Einwirkungen, die Eigenart des Arbeitsraumes, andere 
Geräuschquellen usw., z. B. die Anzahl der Maschinen 
und benachbarten Vorgängen. Die zulässigen Arbeitwer-
te können ebenso von Land zu Land variieren. Diese 
Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine 
bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vor-
zunehmen. 
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB 
LWA = 110,5 dB (A); LpA = 95 dB(A)
Für die genannten Emissionswerte gilt ein Messunsi-
cherheitszuschlag K = 2 dB.
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• Use only original accessories, wearing or replace-
ment parts. You can find replacement parts at your 
Scheppach dealer.

• When ordering, include our item number and the 
type and year of construction of the machine.

HS730
Technical data 
Dimensions L x W x H 1158 x 725 x 1065 mm
ø Saw blade 700/30/4,2/3,2 Z42
Weight 82 kg
Working tips
ø wood min./max. ca. 3/24 cm
Length of wood min/
max

25/100 cm

Drive
Motor V/Hz 400 V 3~/50 Hz  
Performance input P1 4500 W
Output power P2 3400W
Operation mode S6 20 %
Rated idling revolution 
speed

1400 rpm

Fuse 16 A slowblow

Subject to technical changes!

Noise characteristic values
Measurement conditions
The values stated are emission values and are therefore 
not necessarily safe operating values. Although there is 
a correlation between emission and immission levels, 
you cannot reliably deduce from this whether additional 
safety measures are required or not. Factors which can 
influence the immission level currently at the workstation 
comprise the duration of the effects, the characteristics 
of the work room, other sources of noise etc., for exam-
ple, the number of machines and adjacent operations. 
The permissible values per workstation can also vary 
from country to country. This information should never-
theless enable the user to make a better estimation of 
dangers and risks.
Sound level at the workplace in dB
LWA = 110,5 dB (A); LpA = 95 dB(A)
A measurement uncertainty allowance K = 2 dB applies 
to the mentioned emission values.
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Verwendete Symbole

Achtung Gehörschutz 
tragen

Anleitung 
lesen

Augenschutz 
tragen

Schutz-
handschuhe 
tragen

Rutschfestes 
Schuhwerk 
tragen

  
Halten Sie 
während 
des Betriebs 
ausreichend 
Abstand zum 
angetriebenen 
Sägeblatt

Achtung! 
Nicht in den 
Be reich des 
Sägeblatts 
greifen! 
Ver letz ungs-
gefahr!

Das Gerät 
darf nur von 
einer Person 
bedient 
werden.

Vor 
Reparaturen, 
Reinigung 
und Wartung 
der Maschine 
Netzstecker 
ziehen!

Achtung! 
Gerät nicht 
im Nassen 
verwenden.

Kinder 
aus dem 
Arbeitsbereich 
fernhalten

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, 
die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen 
versehen: m

m  Allgemeine Sicherheitshinweise

• Warnung: Wenn Elektrowerkzeuge eingesetzt wer-
den, müssen die grundlegenden Sicherheitsvorkeh-
rungen befolgt werden, um die Risiken  von Feuer, 
elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen 
auszuschließen. 

• Beachten Sie alle diese Hinweise, bevor und wäh-
rend Sie mit der Säge arbeiten.

• Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.
• Schützen Sie sich vor elektr. Schlag!
• Vermeiden Sie Körperberührungen mit geerdeten 

Teilen.
• Unbenutzte Geräte sollten an einem trockenen, ver-

schlossenen Ort und außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden.

• Halten Sie die Werkzeuge scharf und sauber, um 
besser und sicherer arbeiten zu können.

• Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel des 
• Werkzeugs und lassen Sie es bei Beschädigung von 

einem anerkannten Fachmann erneuern.
• Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig 

und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
• Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene, 

entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
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Symbols used

ATTENTION Wear ear 
protection

Read manual Wear eye 
protection

Wear 
protective 
gloves

Wear antiskid 
footgear

  
Keep 
sufficient 
distance 
from the 
rotating saw 
blade during 
operation

Attention! 
Do not reach 
into the area 
of the saw 
blade! Risk of 
injury!

The device 
must only be 
operated by 
one person.

Disconnect 
the mains 
plug before 
carrying out 
any repair, 
cleaning or 
maintenance 
work!

Attention! Do 
not operate 
the device in 
damp or wet 
surroundings.

Keep children 
away from the 
working area.

In these operating instructions we have marked the 
places that have to do with your safety with this 
sign: m

m  Safety notes

• Warning: When using electric tools it is imperative to 
take the following basic safety precautions in  order 
to reduce the risk of electric shock, injury and fire.

• Take due note of all this information before and while 
working with the saw.

• Do not lose these safety regulations.
• Guard against electric shock
• Avoid body contact with earthed parts.
• When equipment is not being used it should be kept 

in a dry, closed place out of childrenʼs reach.
• Keep mounted attachments sharp and clean to en-

able you to work well and safely.
• Check the power cable regularly and have it replaced 

by an authorized specialist at the first sign of any 
damage.

• Check your extension cables regularly and replace 
them if damaged.

• When working outdoors, use only extension cables 
that are approved for outdoor use and which are 
marked accordingly.

• Concentrate on what you are doing. Use common 
sense when working. Do not operate the tool if your 
mind is not on your work.
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• Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Ver-
nunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Werkzeug 
nicht, wenn Sie müde sind.

• Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der 
Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

• Warnung! Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge 
und anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr 
für Sie bedeuten.

• Ziehen Sie bei jeglichen Einstell- und Wartungsar-
beiten den Netzstecker.

• Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen, 
die an der Maschine arbeiten, weiter.

• Vorsicht! Durch das rotierende Sägeblatt besteht 
Verletzungsgefahr für Hände und Finger.

• Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter ge-
gen Wiedereinschalten nach Spannungsabfall aus-
gerüstet.

• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Span-
nung auf dem Typenschild des Gerätes mit der Netz-
spannung übereinstimmt.

• Ist ein Verlängerungskabel erforderlich, so verge-
wissern Sie sich, dass dessen Querschnitt für die 
Stromaufnahme der Säge ausreichend  ist. Mindest-
querschnitt 1,5 mm², ab 20 m Kabellänge 2,5 mm².

• Kabeltrommel nur im abgerollten Zustand verwen-
den.

• Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung. 
• Verwenden Sie keine fehlerhaften oder beschädigten 

Anschlussleitungen.
• Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus 

der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel 
vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

• Setzen Sie die Säge nicht dem Regen aus und be-
nutzen Sie die Maschine nicht in feuchter oder nasser 
Umgebung.

• Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
• Sägen Sie nicht in der Nähe von brennbaren Flüs-

sigkeiten oder Gasen.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung! Weite Klei-

dung oder Schmuck, können vom rotierenden Sä-
geblatt erfasst werden.

• Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk 
empfehlenswert.

• Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
• Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung
• Die Bedienungsperson muss mindestens 16 Jahre 

alt sein.
• Kinder von dem am Netz angeschlossenen Gerät 

fernhalten.
• Halten Sie den Arbeitsplatz von Holzabfällen  und 

herumliegenden Teilen frei.
• Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge 

haben.
• Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, 

nicht das Werkzeug oder das Netzkabel berühren. 
Halten Sie sie vom Arbeitsplatz fern.

• An der Maschine tätige Personen dürfen nicht ab-
gelenkt werden.

• Beachten Sie die Motor- und Sägeblatt-Drehrichtung. 
Nur Sägeblätter verwenden, deren höchstzulässige 
Geschwindigkeit nicht geringer ist als die maximale 
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• Never use an electric tool with a switch that cannot 
be turned on and off.

• Warning! The use of other tools and accessories may 
put you at risk of injury.

• Always pull the plug out of the power socket before 
adjusting or servicing the machine.

• Give these safety regulations to all persons who work 
on the machine.

• Caution! Hands and fingers may be injured on the 
rotating saw blade.

• The machine is equipped with a safety circuit-breaker 
to prevent it starting up again after a voltage drop.

• Before you use the machine for the first time, check 
that the voltage marked on the rating plate is the 
same as your mains voltage.

• If you need to use an extension cable, make sure its 
conductor cross-section is big enough for the sawʼs 
power consumption. Minimum cross-section 1,5 mm² 
or 2,5 mm² for cable lengths of 20 m or more.

• If you use a cable reel, the complete cable must be 
pulled off the reel.

• Check the power cable. Never use a faulty or dam-
aged power cable.

• Do not use the cable to pull the plug out of the socket. 
Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

• Do not leave the saw in the rain and never use it in 
damp or wet conditions.

• Provide good lighting.
• Do not saw near flammable liquids or gases.
• Wear suitable work clothes! Loose garments or jew-

elry may become caught up in the rotating saw blade.
• Non-slip shoes are recommended when working 

outdoors.
• Wear a hair net if you have long hair.
• Avoid abnormal working postures.
• Operators must be at least 16 years of age.
• Keep children away from the machine when it is con-

nected to the power supply.
• Keep your workplace clean of wood scrap and any 

unnecessary objects.
• An untidy work area invites accidents.
• Do not allow other persons, especially children, to 

touch the tool or cable. Keep them out of your work 
area.

• Persons working on the machine should not be dis-
tracted.

• Note the direction of rotation of the motor and saw 
blade. Use only blades whose permissible maximum 
speed is not lower than the maximum spindle speed 
of the circular saw and of the material to be cut.

• After you have switched off the motor, never slow 
down the saw blade by applying pressure to its side.

• Only fit blades which are well sharpened and  have 
no cracks or deformations.

• Do not use circular saw blades made of high-alloy 
high-speed steel (HSS).

• Only use saw blades that are recommended by the 
manufacturer, comply with EN 847-1 and bear a 
warning note. When replacing the saw blade ensure 
that the cutting width is no smaller than the blade 
thickness of the saw blade.
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Spindelgeschwindigkeit der Kreissäge und des zu 
schneidenden Werkstoffes.

• Die Sägeblätter dürfen in keinem Fall nach dem Aus-
schalten des Antriebs durch seitliches Gegendrücken 
gebremst werden.

• Bauen Sie nur gut geschärfte, rissfreie und nicht ver-
formte Sägeblätter ein.

• Verwenden Sie keine Kreissägeblätter aus hochle-
giertem Schnellarbeitsstahl (HSS - Stahl).

• Nur die vom Hersteller empfohlenen Sägeblätte 
verwenden, die EN 847-1 entsprechen, mit einem 
Warnhinweis, bei Wechseln des Sägeblattes darauf 
zu achten, dass die Schnittbreite nicht kleiner als die 
Stammblattdicke des Sägeblattes ist.

• Fehlerhafte Sägeblätter  müssen sofort ausgetauscht 
werden.

• Benützen Sie keine Sägeblätter, die den in dieser 
Gebrauchsanweisung angegebenen Kenndaten nicht 
entsprechen.

• Sicherheitseinrichtungen an der Maschine dürfen 
nicht demontiert oder unbrauchbar gemacht werden. 

• Abgenutzten Tischeinsatz austauschen.
• Arbeitsstellung stets seitlich vom Sägeblatt.
• Die Maschine nicht soweit belasten, daß sie zum-

Stillstand kommt.
• Achten Sie darauf, dass abgeschnittene Holzstücke 

nicht vom Zahnkranz des Sägeblattes erfasst und 
weggeschleudert werden.

• Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder einge-
klemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt, es sei 
denn ein Schiebestock wird verwendet.

• Zum Beheben von Störungen oder zum Entfernen 
eingeklemmter Holzstücke die Maschine ausschal-
ten. - Netzstecker ziehen -

• Bei ausgeschlagenem Sägespalt die Tischeinlage 
erneuern. - Netzstecker ziehen -

• Umrüstungen, sowie Einstell-, Mess-, und Reini-
gungsarbeiten nur bei abgeschaltetem Motor durch-
führen. - Netzstecker ziehen -

• Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass die 
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.

• Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

• Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen 
müssen nach abgeschlossener Reparatur oder War-
tung sofort wieder montiert werden.

• Die Sicherheits-, Arbeits-, und Wartungshinweise des 
Herstellers, sowie die in den 

• Technischen Daten angegebenen Abmessungen, 
müssen eingehalten werden.

• Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und 
die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheits-
technischen Regeln, müssen beachtet werden.

• Merkhefte der Berufsgenossenschaft beachten (VBG 
7j).

• Die Kreissäge muss an einer 400 V Steckdose,mit 
einer Absicherung von 16 A träge, angeschlossen 
werden.

• Verwenden Sie keine leistungsschwachen Maschi-
nen für schwere Arbeiten.

• Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die 
es nicht bestimmt ist!
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• Faulty saw blades must be replaced  immediately.
• Never use saw blades which do not comply with the 

data specified in this manual.
• Never dismantle the machineʼs safety devices or 

render them inoperative.
• If the table insert is worn, replace it.
• Always stand to the side of the saw blade when work-

ing with the saw.
• Never load the machine so much that it cuts out.
• Make sure that off-cuts do not catch on the saw blade 

crown. Risk of catapulting!
• Never remove loose splinters, chips or jammed piec-

es of wood when the saw blade is running, unless a 
push stick is used.

• To rectify faults or remove jammed pieces of wood, 
always switch off the machine first. Pull the power 
plug!

• If the sawing gap is worn, replace the table insert. 
Pull the power plug!

• Carry out retooling work, adjustments, measure-
ments and cleaning jobs only when the motor is 
switched off. Pull the power plug!

• Before switching on, make sure that all keys and 
wrenches have been removed from the tool.

• Switch off the motor and pull the power plug before 
you leave the workplace.

• Refit all guards and safety devices immediately af-
ter you have completed any repairs or maintenance 
work.

• Be sure to observe the safety information and op-
erating and maintenance instructions issued by the 
manufacturer, as well as the dimensions listed in the 
Technical Data.

• It is imperative to observe the accident prevention 
regulations in force in your area as well as all other 
generally recognized rules of safety.

• Note the information published by your professional 
associations (VBG 7j).

• The circular saw has to be connected to a 400 V 
socket with a 16 A fuse.

• Do not use any low-powered machines for heavy 
duty work.

• Do not use the cable for purposes for which it is not 
designed.

• Make sure you stand squarely and keep your bal-
ance at all times.

• Check the tool for damage.
• Each time before re-using the tool, carefully check 

that the guards or any slightly damaged parts are 
working as intended.

• Check that the moving parts are in good working 
order, that they do not jam, and that no parts are 
damaged. Make sure that all parts are fitted correctly 
and that all other operating conditions are properly 
fulfilled.

• Unless otherwise stated in the operating instructions, 
damaged safety devices and parts must be repaired 
or replaced by an authorized service center.

• Have damaged switches replaced by a customer 
service workshop.
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• Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jeder-
zeit das Gleichgewicht.

• Überprüfen Sie das Werkzeug auf eventuelle Be-
schädigungen!

• Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs müssen 
Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile 
sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungs-
gemäße Funktion untersucht werden.

• Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile 
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig mon-
tiert sein und alle 

• Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien 
• Betrieb des Werkzeugs sicherzustellen.
• Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen 

sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt re-
pariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts 
anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

• Lassen Sie beschädigte Schalter durch eine Kun-
dendienstwerkstatt auswechseln.

• Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Si-
cherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur 
durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, in-
dem Originalersatzteile verwendet werden; andern-
falls können Unfälle für Benutzer entstehen.

• Falls erforderlich, geeignete persönliche Schutzaus-
rüstung tragen. Dies könnte beinhalten:

- Gehörschutz zur Vermeidung des Risikos, schwer-
hörig zu werden;

- Atemschutz zur Vermeidung des Risikos, gefährli-
chen Staub einzuatmen.

- Beim Hantieren mit Sägeblättern und rauen Werkstof-
fen Handschuhe tragen. Sägeblätter müssen wann 
immer praktikabel in einem Behältnis getragen wer-
den.

• Die Bedienperson muss über die Bedingungen infor-
miert werden, die die Lärmwerte beeinflussen (z. B. 
Sägeblätter, die zur Verringerung der Geräuschent-
wicklung konstruiert wurden, Pflege von Sägeblatt 
und Maschine).

• Fehler in der Maschine, einschließlich der Schutz-
einrichtungen und des Sägeblattes, sind, sobald sie 
entdeckt werden, der für die Sicherheit verantwortli-
chen Person zu melden.

• Beim Transportieren der Maschine nur die Transport-
vorrichtungen verwenden und niemals die Schutz-
vorrichtungen für Handhabung und Transport ver-
wenden.

• Alle Bedienpersonen müssen angemessen in der 
Verwendung, der Einstellung und der 

• Bedienung der Maschine geschult sein.
• Sägen Sie kein Schnittgut, welches Fremdkörper wie 

z.B. Drähte, Kabel oder Schnüre enthält.
• Nur scharfe Sägeblätter verwenden
• Die Maschine muss während des Betrieb auf ei-

nem waagerechten, ebenen Boden stehen und der 
Fußboden um die Maschine herum muss eben, gut 
gewartet und frei von Abfällen wie z.B. Spänen und 
abgeschnittenen Werkstücken sein.

• Ordnen Sie den zu bearbeitenden Werkstückstapel 
und die fertigen Werkstücke nahe beim normalen 
Arbeitsplatz des Operators.
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• This electric tool complies with the pertinent safety 
regulations. Repairs are to be carried out only by a 
qualified electrician using original replacement parts 
or the user may suffer an accident.

• If necessary, wear suitable personal protection equip-
ment. This could consist of:

- Ear plugs to prevent the risk of damaging your hear-
ing;

- A breathing mask to avoid the risk of inhaling hazard-
ous dust.

- Always wear gloves when handling saw blades and 
rough materials. Whenever practicable, saw blades 
must be carried in a container.

• The operator must be informed about the conditions 
that influence the generation of noise (for example 
saw blades designed to reduce noise emissions, car-
ing for blades and the machine).

• Faults on the machine or its guards, safety devices 
and blade must be reported to the person in charge 
as soon as they are discovered.

• Use only the transport devices to move the machine. 
Never use the guards for handling and moving the 
machine.

• All operators must receive proper training in the use, 
adjustment and operation of the machine.

• Do not saw any materials that contain foreign bodies 
such as wires, cables or ties.

• Only use sharp saw blades
• The machine must stand during the operation on a 

horizontal , flat floor and the floor around the machine 
must be level, well maintained and free of debris, 
such as Be chips and cut workpieces.

• Assign the workpiece to be machined and the stack 
finished workpieces close to the normal work of the 
operator.

• Make it adopt the safe procedures for cleaning, main-
tenance and the regular removal of chips and dust 
to avoid the risk of fire .

• Follow the instructions of the manufacturer for use , 
adjustment and repair of saw blades.

• Note appearing on the blades maximum speed.
• Make sure that the flanges used are as specified by 

the manufacturer , suitable for the intended use .
• Make sure you include that necessary for operat-

ing the machine guards and other safety devices 
are fitted, they are in good operating condition and 
properly maintained .

• The dust level is influenced by the type of material 
to be cut
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• Machen Sie sich die sicheren Vorgehensweisen zum 
Reinigen, zur Instandhaltung und zum regelmäßigen 
Entfernen von Spänen und Staub zur Vermeidung 
eines Brandrisikos zu eigen.

• Befolgen Sie die Anleitung der Hersteller zur Verwen-
dung, Einstellung und Reparatur von Sägeblättern.

• Beachten Sie die auf den Sägeblättern angegebenen 
maximalen Drehzahl.

• Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Flansche 
wie vom Hersteller angegeben, für den Einsatzzweck 
geeignet sind.

• Stellen Sie sicher, dass die zum Betrieb der Maschi-
ne notwendigen trennenden Schutzeinrichtungen 
und andere Sicherheitseinrichtungen angebracht, 
sich in gutem Betriebszustand befinden und richtig 
gewartet sind.

• Die Staubexposition wird beeinflusst durch die Art 
des zu sägenden Materials.

m  Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine entspricht der gültigen EG-Maschinen-
richtlinie.
• Die Wippkreissäge ist als 1-Mann-Bedienplatz aus-

gelegt und nur im Außenbereich zu verwenden.
• Die Wippkreissäge ist eine transportable Kreissäge. 

Sie ist nur zum Querschneiden von Brennholz mit 
Zuführwippe lt. technischen Daten einsetzbar.

• Die Säge ist ausschließlich zum Querschnittsägen 
von Brennholz konstruiert.

• Unabhängig vom Holzdurchmesser darf nur 1 Werk-
stück auf die Wippe gelegt werden.

• Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Ma-
schine beachten und vollzählig in gut lesbaren Zu-
stand halten.

• Der Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine 
muss frei von störenden Fremdkörpern sein, um Un-
fälle vorzubeugen.

• Grundsätzlich müssen die zu trennenden Hölzer frei 
von Fremdkörpern wie Nägel und Schrauben sein.

• Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und 
gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungs-
anweisung benutzen. Insbesondere Störungen, die 
die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend 
beseitigen (lassen).

• Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften 
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten 
angegebenen Abmessungen müssen eingehalten 
werden.

• Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und 
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheits-
technischen Regeln müssen eingehalten werden.

• Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewar-
tet oder repariert werden, die damit vertraut und über 
die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Ver-
änderungen an der Maschine schließen eine Haftung 
des Hersteller für daraus resultierende Schäden aus.

• Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und Ori-
ginalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.
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m  Use only as authorized

The machine corresponds to the valid EC guideline.
• The log saw is constructed as 1-man-operating stand 

and is only to be used in outdoor locations.
• The log saw is a portable circular saw. It is only ap-

plicable to cross cut firewood with a feeding rocker 
according to the technical specifications.

• The saw is constructed solely for cross cutting of 
firewood.

• Regardless of the diameter of the wood only 1 work 
piece is to be put on the rocker.

• Observe all safety and hazard notes on the machine 
and ensure they are kept complete and in a legible 
condition.

•  The machining range and surrounding areas of the 
machine must be clear of interfering foreign matter 
to prevent accidents occurring.

•  Workpieces must be completely free of foreign ob-
jects, i.e. nails or screws.

•  The circular sawbench is designed exclusively for 
the machining of wood and materials similar to wood. 
Only original Scheppach tools and accessories may 
be used. Use the required sawblade in accordance 
with the EN 847-1 norm depending on the type of 
cut and type of wood (solid wood, plywood or chip-
board). Please observe the „Special Tool Accesso-
ries“.

•  The machine must only be used in technically per-
fect condition in accordance with its designated use 
and the instructions set out in the operating manual, 
and only by safety-conscious persons who are fully 
aware of the risks involved in operating the machine. 
Any functional disorders, especially those affecting 
the safety of the machine, should therefore be recti-
fied immediately.

•  Relevant accident prevention regulations and other, 
generally recognized safety-technical rules must also 
be adhered to.

•  The Scheppach machine may only be used, main-
tained, and operated by persons familiar with it and 
instructed in its operation and procedures. Arbitrary 
alterations to the machine release the manufacturer 
from all responsibility for any resulting damages.

•  The Scheppach machine may only be used with 
original accessories and original tools made by the 
manufacturer.

•  Any other use exceeds authorization. The manufac-
turer is not responsible for any damages resulting 
from unauthorized use; risk is the sole responsibility 
of the operator.Remaining hazards.
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• Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schä-
den haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt 
allein der Benutzer.

m  Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und 
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln 
gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne 
Restrisiken auftreten.
• Verletzungsgefahr für Finger und Händen durch das 

rotierende Sägeblatt bei unsachgemäßer Führung 
des Werkstückes.

• Verletzungen durch das wegschleudernde Werk-
stück bei unsachgemäßer Haltung oder Führung.

• Gefährdung der Gesundheit durch Lärm. Beim Ar-
beiten wird der zulässige Lärmpegel überschnitten. 
Unbedingt persönliche Schutzausrüstung wie Gehör-
schutz tragen.

• Verletzungen durch defektes Sägeblatt. Das Säge-
blatt regelmäßig und vor jedem Einsatz auf Unver-
sehrtheit überprüfen.

• Gefährdung durch Strom, die Verwendung nicht ord-
nungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.

• Beim Einsatz von Sonderzubehör muss die dem 
Sonderzubehör beigefügte Bedienungsanweisung 
beachtet und sorgfältig gelesen werden.

• Desweiteren können trotz aller getroffenen Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

• Restrisiken können minimiert werden, wenn die 
Sicherheitshinweise und die Bestimmungsgemäße 
Verwendung, sowie die Bedienungsanweisung ins-
gesamt beachtet werden.

Ausstattung, Fig. 1 und 2

1 Motor mit Rahmen 11 Rückholfeder

2 Wippe 12 Handgriff

3 Sägeblattabdeckung 
innen

13 Kunsstoffeinlage

4 Sägeblattabdeckung 
außen

14 Fahrvorrichtung

5 Sägeblattschutz vorn 15 Sägeblattarretierung

6 Sägeblattschutz 
unten 

16 Steckerkombination/
Ein-Ausschalter

7 Wippenhalterung 17 Motorplatte

8 Standfuß 18 Schutzblech

9 Befestigungsbohrung 19 Holzauflage

10 Querstrebe 20 Rasthebel

18 5

4

12

19

15

7

14

9

11

6

13

9

23

16

7

10

8

1

17

Fig. 1

Fig. 2

9

20
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m  Remaining hazards

The machine has been built using modern technol-
ogy in accordance with recognized safety rules. 
Some remaining hazards, however, may still exist.
•  The rotating saw blade can cause injuries to fingers 

and hands if the work piece is incorrectly fed.
•  Thrown work pieces can lead to injury if the work 

piece is not properly secured or fed.
•  Noise can be a health hazard. The permitted noise 

level is exceeded when working. Be sure to wear 
personal protective gear such as ear protection.

•  Defective saw blades can cause injuries. Regularly 
inspect the structural integrity of saw blades.

•  The use of incorrect or damaged mains cables can 
lead to injuries caused by electricity.

•  The operating instructions supplied with the special 
accessories must be observed and carefully read 
when Scheppach special accessories are used.

•  Even when all safety measures are taken, some re-
maining hazards which are not yet evident may still 
be present.

•  Remaining hazards can be minimized by following 
the instructions in “Safety Precautions“, “Proper Use“ 
and in the entire operating manual.

Equipment, Fig. 1 and 2

1 Motor with frame 11 Retaining spring
2 rocker 12 handle bar
3 Inner saw blade 

cover 
13 Rocker inlet

4 Outer saw blade 
cover

14 Moving gear

5 Saw blade 
protection, front 

15 saw blade detent

6 Saw blade 
protection, bottom 

16 Plug combination/
ON/OFF-Button

7 Rocker holder 17 Motor board
8 Stand base 18 Guard panel
9 Mounting hole 19 log table

10 Cross brace 20 Locking lever
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Montage

Aus verpackungstechnischen Gründen ist Ihre Maschine 
nicht kpl. montiert.
Überprüfen Sie beim Auspacken  die Vollständigkeit der 
Teile.

Packliste 
Maschine
Werkzeug
Beipackbeutel
Bedienungsanleitung

Räder montieren Fig. 3
Stecken Sie die beiden Räder auf die bereits montierte 
Achse. Sichern Sie jedes Rad jeweils mit einer Scheibe  
8,4 und einer M8x20 Schraube. 

Schaltereinheit montieren Fig. 4
Schrauben Sie die Schaltereinheit an den Schalterso-
ckel.

Transport

Transport Fig. 5
Bringen Sie die Wippe in Transportstellung und sichern 
Sie diese mit dem Rasthebel (20) Fig. 2

Damit Sie die Säge leicht verschieben können, kippen 
Sie die Säge auf die Räder. Belasten Sie hierzu die Rad-
achse mit dem Fuss und ziehen die Maschine am Griff 
zu sich.

Achtung! Die Säge darf nur benutzt werden, wenn alle 
vier Füße fest auf dem Boden stehen.

Hinweis!
Zu Ihrer Sicherheit am Arbeitsplatz gegen Kippen oder 
Verschiebung, befestigen Sie die Säge mit Schrauben 
oder Bolzen am Boden.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Assembly 

For packaging reasons your machine is not completely 
assembled.
Please check for completeness of parts when unpacking.

Packing List 
machine
tools
Equipment pack
User‘s manual

Attaching the wheel axle, Fig. 3
Place both wheels on the already mounted axle. Secure 
each wheel with one washer 8.4 and one M8x20 screw 
each. 

Attaching the switch unit, Fig. 4
Attach the switch unit to the switch base.

Transport

Transport fig. 5
Place the jack in the transport position and secure it with 
the locking lever (20) fig. 2

Hold the handle, put one foot onto the axle and tilt the 
machine towards your body
In this position it is easy to move the machine.

Attention! The saw may only be used when all four feet 
are securely on the ground. 

Note!
For workplace safety, protect from tipping or shifting by 
securing the saw with screws or bolts to the floor.
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m  Inbetriebnahme

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheits-
hinweise.
• Sämtliche Schutz- und Hilfseinrichtungen müssen 

montiert sein
• Überprüfen Sie den Wippeeinsatz auf Abnutzung 

und bei Bedarf austauschen.
• Überprüfen Sie die Wippe diese muss selbstständig 

in die Ausgangsposition zurückkehren
• Überprüfen Sie das Sägeblatt auf einwandfreien Sitz 

und auf die richtige Laufrichtung.
• Umrüst-, Einstell-, Meß- und Reinigungsarbeiten nur 

bei ausgeschaltetem Motor durchführen. Netzstecker 
ziehen und Stillstand des rotierenden Werkzeuges 
abwarten.

• Die Säge ist ausschließlich zum Querschnittsägen 
von Brennholz konstruiert

• Unabhängig vom Holzdurchmesser darf nur ein 
Stück auf die Wippe gelegt werden.

• Achtung! Sägen Sie keine Holzbündel oder mehrere 
Stücke gleichzeitig.

• Legen Sie gebogene Holstücke so in die Wippe, 
dass die nach außen gebogene Seite zum Säge-
blatt zeigt

• Achten Sie darauf dass die Maschine standsicher 
auf festem Grund steht.

Bedienung/Arbeitshinweise

Ein-Ausschalter (16) Fig. 2
Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter ausge-
stattet, welches ein automatisches Wiedereinschalten 
nach einem Spannungsabfall verhindert.

Einschalten
Grüner Knopf drücken I
Ausschalten
Roten Knopf drücken O

m  Achtung! Während und kurz nach der Bremszeit 
brummt der Motor. In dieser Phase darf der Schal-
ter nicht betätigt werden. Erst nach verstummen des 
Brummtons darf der Motor wieder eingeschaltet werden.

Drehrichtung des Sägeblattes Fig. 6
Achten Sie darauf, dass die Drehrichtung des Sägeblat-
tes mit der auf der Schutzhaube angegebenen Drehrich-
tung übereinstimmt.
Bei Drehstrommotoren können Sie die Drehrichtung
ändern, indem Sie einen Schraubendreher in den
hierfür vorgesehenen Schlitz im Steckerkragen führen
und mit leichtem Druck durch Links- oder Rechtsdrehung 
einstellen.

Sägen
1 Schalten Sie die Maschine ein.
2 Warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl 

erreicht hat.
3 Legen Sie das Holz in die Wippe 

Fig. 6
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Initial operation

Before commissioning observe the safety notes.
• All safety and auxiliary installations must be fitted.
• Check the rocker inlet for wear and replace it if nec-

essary.
• Check the rocker that it returns to its home position 

autonomously.
• Check the saw blade for perfect fitting and correct 

direction of rotation.
• Changeover, setting, measuring and cleaning op-

erations are only to be conducted with the motor 
switched off. Pull the mains plug and wait for the 
rotating tool to come to halt.

• The saw is constructed solely for the cross cutting 
of firewood.

• Regardless of the diameter of the wood only one 
work piece is to be put on the rocker.

• ATTENTION! Do not saw faggots or multiple pieces 
at once.

• Put curved wood on the rocker in such a way that the 
curved-out side is directed to the saw blade.

• Ensure the machine is securely placed on solid 
ground.

Operation notes

ON/OFF switch (16) fig. 2
The machine is equipped with a safety switch preventing 
the machine from being activated after a voltage drop.

Turning on 
Press green button I

Turning off
Press red button O

m  Attention! The motor hums during and shortly after 
the braking time. The switch must never be operated 
during this phase. The motor may only be switched on 
again after the humming sound has stopped.

Rotational dlrectlon of the saw blade Fig. 6
Ensure that the rotational direction of the saw blade is 
the same as the rotaional direction given on the guard.
You can change the direction by placing a screw dri-
ver in the slot provided in the plug collar and adjust the 
correct direction by moving to the left or right applying 
slight pressure.

Sawing
1. Turn on the machine.
2. Wait until the saw blade has reached full speed.
3. Put the wood on the rocker.
4. Take hold of both handle bars of the rocker with both 

hands and lead it evenly to the saw blade; thus the 
saw blade is revealed.
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4 Fassen Sie mit beiden Händen an die Griffe der Wip-
pe und führen sie diese gleichmäßig an das Säge-
blatt heran, dadurch wird das Sägeblatt freigegeben.

5 Üben Sie beim Sägen nur soviel Druck auf die Wippe 
aus, dass die Drehzahl des Sägeblattes nicht abfällt. 

6 Entfernen Sie das Schnittholz aus der Wippe, nach-
dem diese wieder in die Ausgangstellung zurückge-
kehrt ist und das Sägeblatt abgedeckt ist. Legen Sie 
dann das nächste Holz auf. 

Achtung!
Lassen Sie die Maschine während des Betriebes nicht 
unbeaufsichtigt 
Schalten Sie die Maschine aus, wenn nicht weitergear-
beitet wird und ziehen Sie den Netzstecker.

m  Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig ange-
schlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen 
VDE- und DIN Bestimmungen.
Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete 
Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften ent-
sprechen.

Drehstrommotor 400 V 3~/ 50 Hz
Netzspannung 400 V 3~/50 Hz
Netzanschluss und Verlängerungsleitung müssen 5-ad-
rig sein = 3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Verwenden Sie einen ortsveränderlichen Personen-
schutzschalter (PRCD), falls im Versorgungsnetz die 
Fehlerstromschutzschaltung (RCD) mit einem Nenn-
fehlstrom von max. 0,03 A nicht vorgesehen ist.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-
3-11 und unterliegt Sonderanschlussbedingungen. Das 
heißt, dass eine Verwendung an beliebigen frei wähl-
baren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.Das Gerät 
kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorüberge-
henden Spannungsschwankungen führen.Das Produkt 
ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlusspunkten 
vorgesehen, die
a) eine maximale zulässige Netzimpedanz “Z” nicht 
überschreiten, oder
b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von 
mindestens 100 A je Phase haben.
Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in 
Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunterneh-
men, dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie das Produkt 
betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforde-
rungen a) oder b) erfüllt.

Betriebsart / Einschaltdauer
Der Elektromotor ist für Betriebsart S6 20%
dimensioniert.
S6 = Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung
20% = Bezogen auf 10 Min. 2 Min. Belastung;
8 Min. Leerlaufbetrieb
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5. Push the rocker evenly to ensure the engine speed 
does not drop.

6. Remove the sawn wood from the rocker before put-
ting on the next piece.

ATTENTION!
Do not leave the machine unattended during operation.
Turn off the machine if you discontinue working, and pull 
the mains plug.

m  Electrical Connection

The electric motor is connected in a ready-to-operate 
state. The connection corresponds to the relevant VDE 
and DIN regulations.
The mains connection at the customer’s work place 
and the extension cable used must correspond to these 
regulations.

AC motor 400 V 3~/ 50 Hz
Mains voltage 400 V 3~/50 Hz
Mains connection and extension lead must be 5 core = 
3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Use a portable personal safety circuit-breaker (portable 
residual current circuit breaker (PRCD)) if the residual 
current circuit breaker (RCD) in the mains power supply 
is not provided with a residual current of max. 0.03 A.

The product meets the requirements of EN 61000-3-
11 and is subject to special connection conditions. This 
means that use of the product at any freely selectable 
connection point is not allowed.
Given unfavorable conditions in the power supply the 
product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
The product is intended solely for use at connection 
points that
a) do not exceed a maximum permitted supply imped-
ance “Z”, or
b) have a continuous current-carrying capacity of the 
mains of at least 100 A per phase.
As the user, you are required to ensure, in consulta-
tion with your electric power company if necessary, that 
the connection point at which you wish to operate the 
product meets one of the two requirements, a) or b), 
named above.

Operating mode / duty cycle
The electric motor has been sized for operating mode 
S6 20%.
S6 = Continuous operation with intermittent loading
20% = Refers to 10 min. 2 min. loading;
8 min. freewheeling operation
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Schadhafte Elektro-Anschlussleitungen
An ekletrischen Anschlussleitungen entstehen oft Iso-
lationsschäden.
Ursachen sind:
• Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fens-

ter oder Türspalten geführt werden.
• Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder 

Führung der Anschlussleitung.
• Schnittstellen durch Überfahren der Anschlusslei-

tung.
• Isolationsschäden durch Herausreißen aus der 

Wandsteckdose.
• Risse durch Alterung der Isolation.
Solche schadhaften Elektro-Anschlussleitungen dürfen 
nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolati-
onsschäden lebensgefährlich.

Elektronische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schä-
den überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprü-
fen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlä-
gigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Ver-
wenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung 
H 07 RN.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnungen auf der An-
schlussleitung ist Vorschrift.

Verlängerungskabel und Netzabsicherung
• Verlängerungsleitungen müssen bis 25 m Länge 

einen Querschnitt von 1,5 mm², über 25 m Länge-
mindestens 2,5mm² aufweisen.

• Der Netzanschluss wird mit 16 A träge abgesichert.

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben.
• Stromart des Motors
• Daten des Maschinen-Typenschildes

Bei Rücksendung des Motors immer die komplette An-
triebseinheit mit Schalter einsenden. 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Wartung

Warnung: Vor Wartungs- und Einstellarbeiten Maschine 
ausschalten und Stecker ziehen.
Anleitung bei der Maschine aufbewahren.
Maschine sauber halten.
Beim Reinigen Schutzbrille tragen.
Vorsicht: Kunststoffteile des Tisches nicht mit aggres-
siven Mitteln reinigen. Ein mildes Spülmittel auf einem 
feuchten Tuch wird empfohlen. An die Maschine darf 
kein Wasser kommen.

• Sägeblatt regelmäßig überprüfen. Verwenden Sie 
nur gut geschärfte, rissfreie und nicht verformte Sä-
geblätter. Nur Werkzeuge einsetzen die der Europä-
ischen Norm EN 847-1 entsprechen.

• Ausgelaufene Wippeinlage sofort austauschen.
• Nach allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten alle 

Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

Fig. 7

A
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Faulty electrical connecting leads
Insulation damage often occurs at electrical connecting 
leads.
Causes include:
•  Pressure marks caused when connecting leads are 

run through windows or the cracks of doors.
•  Folds caused by the improper attachment of running 

of the connecting leads.
•  Cutsresulting from the crossing of the connecting 

lead.
•  Insulation damages caused by the  ripping out of the 

connecting lead from the wall socket.
•  Cracks due to the ageing of the insulation.
Faulty electrical connecting leads such as these may not 
be used and are highly dangerous due to the insula-
tion damage.

Check electrical connecting leads regularly for damage. 
Ensure that the connecting lead is not attached to the 
mains supply when you are checking it.
Electrical connecting leads must correspond to the rel-
evant VDE and DIN regulations. Only use connecting 
leads with the code H 07 RN. The type designation must 
be printed on the connecting lead by regulation.

Extension cable
•  Extension leads up to 25 m in length must have a 

cross-section of 1.5 mm². Extension leads whose 
length is over 25 m must have a cross-section of at 
least 2.5 mm².

•  The mains connection is fused with a 16 A slow-
blow fuse.

Please give the following information if you have any 
enquiries.
• Kind of current
• Machine type label data
If your are sending back the motor, always send the 
complete drive unit with the switch.

Maintenance

Warning: Turn off the machine and disconnect from the 
power supply before conducting maintenance work or 
settings.
Store the manual close to the machine.
Keep the machine clean.
Wear goggles when cleaning the machine.
Caution: Do not clean synthetic components of the 
bench using aggressive cleaning agents. We recom-
mend a mild dish washing liquid. The machine must not 
get into contact with water.

• Check the saw blade regularly. Use only well-sharp-
ened, crack-free and not distorted saws. Use only 
tools that comply with the European standard EN 
847-1. 

• Exchange immediately rocker that run out.
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• Überprüfen Sie dass keine Werkzeuge oder sonstige 
Teile an oder in der Maschine sich befinden, bevor 
diese wieder in Betrieb genommen wird.

• Eventuelle Sägemehlverstopfungen am Auswurf 
entfernen.

Sägeblattwechsel Fig. 7-11 

m Vor dem Sägeblattwechsel Netzstecker ziehen.

m Schnittgefahr! Das Sägeblatt ist schwer und kann 
rutschig sein. Tragen Sie beim Wechseln des Sägeblat-
tes Handschuhe.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter aus HSS Stahl
• Verwenden Sie keine rissigen Sägeblätter oder sol-

che, die ohre Form verändert haben.
• Verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter
m Verbrennungsgefahr! Kurz nach dem Sägen ist das 
Sägeblatt noch heiß.

Sägeblattwechsel:
1. Ziehen Sie den Federsplint (Fig. 7, A) heraus. Hal-

ten Sie dabei die Wippe fest.
2. Senken Sie die Wippe langsam in Richtung Boden 

ab.
3. Sichern Sie das Sägeblatt mit dem Haltestift  

(Fig. 8, A) gegen das Verdrehen.
4. Lösen Sie die Schraube (Fig. 9, A).
5. Nehmen Sie die Scheibe (Fig. 9, B), den vorde-

ren Sägeblattflansch (Fig. 9, C) und das Sägeblatt  
(Fig. 9, D) ab.

6. Reinigen Sie die Sägeblattflansche
7. Stecken Sie ein neues oder geschärftes Sägeblatt 

auf.

Achten Sie auf die korrekte Laufrichtung des Sägeblat-
tes: der Pfeil auf der Schutzhaube und der Pfeil auf dem 
Sägeblatt müssen in die gleiche Richtung zeigen!

8. Stecken Sie den vorderen Sägeblattflansch und die 
Scheibe wieder auf.

9. Sichern Sie das Sägeblatt mit der Schraube.
10. Schieben Sie die zwei Scheiben auf den Aufnah-

mebolzen (Fig. 10, A).
11. Heben Sie die Wippe an und führen Sie den Auf-

nahmebolzen in die Bohrung (Fig. 10, B).
12. Führen Sie gleichzeitig das Verschluss-

blech (Fig. 11, A) in die Führung ein. 
Eventuell ist eine zweite Person erforderlich.

13. Stecken Sie den Federsplint (Fig. 7, A) durch den 
Aufnahmebolzen (Fig. 10, A).

14. Entfernen Sie den Haltestift (Fig. 8, A).

Kunststoffeinlage wechseln
Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Kunststof-
feinlagen (Fig. 1, 13) unverzüglich aus.
1. Lösen Sie die Schrauben der Kunststoffeinlage und 

nehmen Sie sie heraus.
2. Setzten Sie eine neue Kunststoffeinlage ein und 

schrauben Sie sie fest.

Fig. 8

A

Fig. 9

A

B
C

D

Fig. 10

A

B

Fig. 11

A
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• Check all safety installations after each maintenance 
and cleaning activities.

• Ensure that there are no tools or other materials on 
or in the machine before putting it into operation.

• Remove possible sawdust blockages at the dis-
charge.

Change of saw blades Fig. 7-11

m Remove the mains plug before changing the saw
blade.
m Danger of cutting! The saw blade is massive and it 
could be to slick.
Wear gloves when replacing the saw blade.
• Do not use any saw blades made of HSS steel.
• Do not use any cracked saw blades or such that 

have changed their shape.
• Only use well-sharpened saw blades.
m Danger of burning! The saw blade is still hot shortly 
after cutting.

Change of saw blades
1. Pull out the spring cotter pin (fig. 7, A). When doing 

so, firmly hold the tilt table.
2. Slowly lower the tilt table towards the ground.
3. Use the locking pin (fig. 8, A) to secure the saw 

blade against turning.
4. Loosen the screw (fig. 9, A).
5. Remove the washer (fig. 9, B), the front saw blade 

flange (fig. 9, C) and the saw blade (fig. 9, D).
6. Clean the saw blade flanges
7. Install a new or sharpened saw blade.

Pay attention to the correct running direction of the saw 
blade: The arrow on the safety guard and the arrow on 
the saw blade must show to the same direction.

8. Reinstall the front saw blade flange and the washer 
9. Secure the saw blade using the screw.
10. Slide the both washers on the support pin  

(fig. 10, A).
11. Lift the tilt table and guide the support pin into the 

hole (fig. 10, B).
12. Install the cover plate (fig. 11, A) in its guide at the 

same time. 
A second person may be required.

13. Plug the spring cotter pins through the support pin 
(fig. 10, A).

14. Remove the locking pin (fig. 8, A).

Replacing the plastics insert
Immediately replace the worn or damaged plastics in-
serts (fig. 1, 13). 
1. Loosen the screws of the plastics insert and remove 

them. 
2. Insert a new plastic insert and screw it tightly in 

place.
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Störungsabhilfe

Bitte beachten Sie: Nehmen Sie die Maschine immer vom Stromkreis, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturmaßnahemn 
ergreifen.

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

1.  Sägeblatt löst sich 
nach Abschalten des 
Motors

Befestigungsmutter zu leicht angezogen Befestigungsmutter anziehen; Rechtsgewinde

2.  Motor läuft nicht an a)  Ausfall Netzsicherung a)  Netzsicherung prüfen
b)  Verlängerungsleitung defekt b)  Verlängerungsleitung austauschen
c)  Anschlüsse an Motor oder Schalter nicht in 

Ordnung
c)  Von Elektrofachkraft prüfen lassen

d)  Motor oder Schalter defekt d)  Von Elektrofachkraft prüfen lassen
3.  Motor falsche 

Drehrichtung a)  Phasen vertauscht a)  Phasen vertauschen (siehe Fig. 6)

4.  Motor bringt keine 
Leistung, die 
Sicherung spricht an

a)  Querschnitt der Verlängerungsleitung nicht 
ausreichend

a)  siehe Elektrischer Anschluss

b)  Überlastung durch stumpfes Sägeblatt b)  Sägeblatt wechseln
5.  Brandflächen an der 

Schnittfläche
a)  stumpfes Sägeblatt a)  Sägeblatt schärfen, austauschen
b) falsches Sägeblatt b) Sägeblatt austauschen
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Troubleshooting table

Warning: In the interests of operational safety, always switch off the saw and remove the mains plug before carrying out 
maintenance work.
Problem Possible Cause Help

1. Saw blade gets 
loose after turning 
off the motor

Fastening nut tightened insufficiently Tighten fastening nut, M20 left-handed 
thread

2. Motor does not 
start

a) Failiure main fuse
b) Extension cable defect
c)  Connections on the motor or switch defect
d) Motor or switch defect

a) Check the mains fuse.
b) Replace the extension cable
c) Have to checked by an electrician
d) Have to checked by an electrician

3. Wrong rotational 
direction Changed phase Change the phase (see fig. 6)

4. No motor 
output, turns off 
automatically

a) Cross section of extension cable is too low
b) Overload by dull saw blade

a) See "electric connection"
b) Insert a sharpened saw blade

5. Burns on the 
cutting surface

a)  Dull saw blade
b) Wrong saw blade

a) Insert a sharpened saw blade
b)  Insert correct saw blade
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Výrobce:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku,
přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s 
tímto novým strojem od firmy scheppach.
Upozornění:
• Záruku nelze uplatnit u výrobce v případech, že po-

škození vznikla v souvislosti s:
• nevhodným zacházením,
• nedodržením instrukcí v návodu,
• opravami provedenými třetí stranou, neautorizovaným 

servisem,
• instalací nebo nahrazením neoriginálními náhradními 

díly,
• nevhodným užíváním,
• závadami na elektrické části, které vznikly díky ne-

souladu s elektrickými specifikacemi a normami 
VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113

Doporučujeme
Přečtěte si celý návod na ovládání před uvedením do 
provozu.
Tento návod vás seznámí se strojem a naučí vás jak ho 
správně používat.
Návod obsahuje důležitá upozornění, jak pracovat se 
strojem bezpečně, odborně a hospodárně a jak se vy-
varovat rizikům, ušetřit náklady za opravy, minimalizovat 
opotřebení a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. 
Navíc k uvedeným bezpečnostním instrukcím je potřeba 
respektovat lokální normy a legislativu. 
Návod musí být vždy umístěn co možná nejblíže ke stroji. 
Použijte plastovou fólii k jeho uchránění před znečiště-
ním a vlhkostí. Návod  si musí přečíst každých pracovník 
před zahájením práce se strojem a musí být poctivě do-
držován. Se strojem mohou pracovat pouze osoby, které 
byly proškoleny a informovány o všech možných rizicích 
při práci se strojem. Požadovaný minimální věk musí být 
dodržen.
Navíc k uvedeným bezpečnostním instrukcím a lokálním 
bezpečnostním normám je nutno dbát na obecné zásady 
týkající se provozu strojů ke zpracování dřeva.

Obecné poznámky
• Po rozbalení si prohlédněte všechny díly, zdali nejsou 

po transportu poškozené. Upozorněte dodavatele oka-
mžitě na jakékoliv vady. 

• Jejich pozdější reklamace nebudou uznány.
• Ujistěte se, že dodávka je kompletní.
• Před uvedením do provozu se seznamte se strojem a 

přečtěte si pečlivě návod.
• Příslušenství používejte pouze originální od firmy 

Scheppach, stejně tak náhradní díly a spotřební ma-
teriál. Náhradní díly najdete u svého Scheppach do-
davatele. 

• K objednávce připojte čísla položek, typ a rok výroby 
stroje. 
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Výrobca:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazník,
Želáme Vám veľa spokojnosti a úspechu pri práci s no-
vým scheppach strojom.
Upozornenie:
Výrobca tohto prístroja neručí, podľa platných predpisov 
týkajúcich sa záruky na výrobok, za škodu vzniknutú na 
tomto prístroji či týmto prístrojom:
• neodborným zaobchádzaním
• nedodržiavaním návodu na obsluhu
• opravami treťou a neoprávnenou osobou,
• montážou a výmenou neoriginálnych náhradných dielov,
• použitím nezhodujúcim sa s určením,
• výpadkom elektrického zariadenia, nedodržiava-

ním predpisov a ustanovení VDE 0100, DIN 57113/
VDE0113

Odporúčame Vám:
Pred montážou a použitím si prečítajte celý text návodu 
na obsluhu.
Tento návod na obsluhu by vám mal uľahčiť oboznáme-
nie sa s vaším strojom a byť prospešný vzhľadom k mož-
nostiami jeho využitia podľa určenia.
Návod na obsluhu obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa 
bezpečnej, odbornej a úspornej práce so strojom a tiež 
informácie, ako sa vyhnúť nebezpečiu, ušetriť na nákla-
doch na opravu, zmenšiť stratový čas a zvýšiť spoľahli-
vosť a životnosť stroja.
Okrem bezpečnostných predpisov tohto návodu na ob-
sluhu, musíte tiež bezpodmienečne dodržiavať platné 
predpisy vašej krajiny týkajúce sa jeho prevádzky.
Návod na obsluhu uchovávajte pri stroji v ochrannom 
púzdre chrániacom ho pred nečistotou a vlhkom. Každý, 
kto stroj obsluhuje, si tento návod pred zahájením práce 
musí prečítať a dodržiavať ho. Na stroji môžu pracovať 
iba osoby, ktoré sú oboznámené s používaním stroja a 
informované o nebezpečenstve s tým spojeným. Poža-
dovaný minimálny vek musí býť dodržiavaný.
Okrem bezpečnostných pokynov obsiahnutých v tomto 
návode na obsluhu a zvláštnych predpisoch vašej krajiny, 
musia byť tiež dodržiavané všeobecné technické predpi-
sy týkajúce sa  prevádzky drevoobrábacích strojov.

Všeobecné pokyny
• Po vybalení skontrolujte všetky diely vzhl’adom k mož-

nej prepravnej škode. V prípade poruchy musí byt’ 
dodávateľ

• okamžite vyrozumený. 
• Neskoré reklamácie nebudú uznané.
• Skontrolujte, či je zásielka kompletná.
• Pred použitím sa zoznámte s prístrojom na základe 

návodu na použitie.
• Používajte iba originálne Scheppach doplnky, púzdro 

či súčiastky. 
• Súčiastky obdržíte od vášho Scheppach-predajcu.
• Pri objednávke uveďte naše číslo výrobku, ako aj typ 

a rok výroby prístroja. 

Proizvajalec:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Spoštovani kupec
želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim 
novim strojem.
Obvestilo
V skladu z veljavnim zakonom o varnosti izdelkov proi-
zvajalec te naprave ni odgovoren za poškodbe nastale 
na napravi ali z uporabo te naprave zaradi:
• neprimerne uporabe,
• neupoštevanja navodil za uporabo,
• popravila s strani nepooblaščenihin neusposobljenih 

oseb,
• vgradnje in zamenjave neoriginalnih rezervnih delov,
• neprimerne uporabe,
• napak na električnem sistemu, nastalih zaradi ne-

upoštevanja električne specifikacije za napravo in 
pravil VDE 0100, DIN 57113/ VDE 0113.

PRIPOROČILA:
Pred sestavo in uporabo stroja preberite celotna 
navodila za uporabo.
Navodila so namenjena vašemu lažjemu spoznavanju 
s strojem, njegovo pravilno rabo ter načini uporabe. 
Priročnik za uporabo vsebuje pomembna navodila o 
tem kako varno, ustrezno in ekonomično delati z vašim 
strojem, kako se izogniti nevarnosti, prihraniti stroške 
in skrajšati čas popravila ter izboljšati zanesljivost in 
podaljšati življenjsko dobo vašega stroja.
Poleg navodil za varno delovanje naštetih v tem 
priročniku, morate vedno upoštevati vse predpise za 
varno delo, ki veljajo v vašidržavi.
Navodila za uporabo hranite v bližini stroja. Hranite 
jih v prozorni plastični mapi in jih s tem zaščitite pred 
vlago in umazanijo. Z navodili mora biti seznanjen vsak 
posameznik pred pričetkom dela s strojem. Stroj lahko 
uporabljajo le osebe, ki so bile usposobljene za njegovo 
uporabo in so seznanjene z nevarnostmi povezanimi 
z uporabo stroja. Upoštevati je potrebno minimalno 
starostno mejo za delo s strojem.
Poleg tukaj navedenih varnostnih navodil in posebnih 
predpisov, ki veljajo v vaši državi, je potrebno pri delu 
s strojem upoštevati še splošno uveljavljena tehnična 
pravila za rokovanje z napravami za obdelovanje lesa.
Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za nezgode in 
poškodbe, nastale zaradi neupoštevanja teh navodil in 
varnostnih napotkov.

Splošno
• Ko odstranite stroj iz embalaže, preverite, da so vsi 

deli nepoškodovani. O morebitnih poškodbah ne-
mudoma obvestite dobavitelja. Kasnejših pritožb ne 
bomo upoštevali.

• Preverite, da je dostavljena pošiljka popolna.
• Pred pričetkom z delom preberite navodila za upo-

rabo in se seznanite s strojem
• Uporabljajte originalne dodatke in nadomestne 

dele. Nadomestne dele lahko najdete pri vašem 
Scheppach prodajalcu.
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HS730
Technické parametry
Rozměry L x W x H  
(L - délka,W - šířka, 
H - výška)

1158 x 725 x 1065 mm

Pilový kotouč 700/30/4,2/3,2 Z42
Hmotnost 82 kg
Pracovní typy
ø dřeva min./max. ca. 3/24cm
Délka dřeva min/
max 25/100 cm

Pohon
Motor V/Hz 400 V 3~/50 Hz 
Příkon P1 4500 W
Výkon P2 3400 W
Provozní režim S6 20 %
Volnoběžné otáčky 1400 1/min. 
pojistka 16 A lenivý

Technické změny vyhrazeny!

Hodnoty hlukové charakteristiky
Podmínky měření
Uvedené hodnoty jsou hodnoty hlukových emisí,  niko-
liv hodnoty pro bezpečnou práci. Ačkoli existuje úměra 
mezi hlukovými emisemi a úrovněmi hlukového znečiš-
tění, není možno na základě těchto spolehlivě určit, zdali 
je nutno použít doplňující bezpečnostní opatření.  Mezi 
faktory, které ovlivňují úroveň hlukového znečištění na 
konkrétním pracovišti, patří doba trvání hluku, charakter 
místnosti, další zdroje hluku, atd. Např. počet strojů a je-
jich současnost. Limitní hodnoty pro pracovní místo se 
také liší v jiných zemích. Tato informace by měla uživateli 
pouze posloužit jako podklad pro lepší zhodnocení ne-
bezpečí a rizik.
Hodnoty hluku na pracovišti v dB
LWA = 110,5 dB (A); LpA = 95 dB(A)
Dovolená odchylka měření pro výše uvedené emisní 
hodnoty K = 2 dB.
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HS730
Technické údaje
Rozmer D/Š/V 1158 x 725 x 1065 mm
ø pílového kotúča 700/30/4,2/3,2 Z42
Hmotnosť 82 kg
Rady
ø dreva min./max. ca. 3/24 cm
Dĺžka dreva min/
max 25/100 cm

Pohon
Motor V/Hz 400 V 3~/50 Hz 
Vstupný výkon P1 4500 W
Výstupný výkon P2 3400 W
Pracovný režim S6 20 %
Stanovená rýchlosť 
otáčok chodu 
naprázdno

1400 1/min. 

poistka 16 A lenivý
Technické zmeny vyhradené!

Hodnoty hluku
Podmienky merania
Uvedené hodnoty sú emisné hodnoty a nemusia  spolu s 
týmito tiež predstavovať isté pracovné parametre.
Aj keď vytvára vzájomný vzťah medzi emisnou a imis-
nou mierou, nemôže byt’ z toho spoľahlivo odvodené, 
či sú alebo nie sú dodatočné predpisy nutné. Faktory, 
ktoré môžú súčasne ovplyvniť existujúce miery imisie na 
pracovisku, zahŕňajú dobu pôsobenia, charakter pracov-
ného priestoru, iné zdroje hluku atď., napr. počet strojov 
a iných súvislých udalostí. Bezpečné hodnoty na praco-
viskui sa môžu takisto striedať  od krajiny ku krajine. Tá-
to informácia by však mala učiniť uživateľa spôsobilým, 
uskutočniť lepší odhad nebezpečia a rizika.
Hladina akustického tlaku na pracovisku v dB
LWA = 110,5 dB (A); LpA = 95 dB(A)
Pre uvedené emisné hodnoty platí pripočítanie odchýlky 
merania K = 2 dB.

• Pri naročilu rezervnih delov sporočite našo številko 
za naročanje, tip stroja in leto izdelave. 

HS730
Tehnični podatki  
Dimenzije D x Š x V 1158 x 725 x 1065 mm
ø žagin list HW 700/30/4,2/3,2 Z42
Teža 82 kg
Delovna navodila
ø drva min./maks. ca. 3/24 cm
Dolžina drv min./
maks. 25/100 cm

Pogon
Motor V/Hz 400 V 3~/50 Hz 
Vhodna moč P1 4500 W
Izhodna moč P2 3400 W
Način delovanja S6 20 %
Nazivno število 
vrtljajev v prostem 
teku

1400 1/min

Varovalka 16 A träge
Tehnične spremembe so pridržane!

Karakteristike hrupa
Merilni pogoji 
Podane vrednosti so vrednosti emisij in s tem ne preds-
tavljajo nujno varnih delovnih vrednosti. Čeprav obstaja 
korelacija med nivoji emisij in imisij, iz tega ni mogoče 
zanesljivo ugotoviti, če so potrebni dodatni varnostni 
ukrepi ali ne. Faktorji, ki lahko vplivajo na nivo imisij na 
delovnem mestu, vključujejo trajanje vplivov, posebnost 
delovnega prostora, druge vire hrupa itd., npr. število 
strojev in sosednjih delovnih potekov. Dovoljene delovne 
vrednosti se lahko prav tako spreminjajo od države do 
države. Vendar lahko ta informacija uporabniku omogoči, 
da bolje preceni ogroženost in tveganje. 
Nivo zvočnega tlaka na delovnem mestu v dB 
LWA = 110,5 dB (A); LpA = 95 dB(A)
Za omenjene emisijske vrednosti velja pribitek za meril-
no negotovost  K = 2 dB.
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Použité symboly

UPOZORNĚNÍ Používejte 
ochranu 
sluchu

Čtěte manuál Používejte 
ochranu zraku

Používejte 
ochranné 
rukavice

Požívejte boty 
s protiskluzo-
vou podráž-
kou

  
Dodržujte 
dostatečnou 
vzdálenost 
od točícího 
se pilového 
kotouče

Pozor! Dodr-
žujte odstup 
od rotujícího 
pilového 
kotouče! 
Nebezpečí 
úrazu!

Zařízení může 
ovládat vždy 
jen jedna 
osoba.

Odpojte z 
elektrické sítě 
před provádě-
ním jakých-
koliv oprav, 
čištění nebo 
údržby!

Pozor! 
Neprovozujte 
zařízení ve 
vlhkém nebo 
podmáčeném 
prostoru.

Zamezte 
přístupu dětí 
do pracovního 
prostoru.

V těchto pokynech jsme označili místa, kde je nutno 
dbát vaší bezpečnosti, písmenem: m

m  Bezpečnostní směrnice

• Varování: Při používání přístrojů musí být  dodržována 
určitá bezpečnostní opatření, aby  se zabránilo rizi-
ku požáru, úderu elektrickým  proudem a zraněním 
osob. 

• Všechny tyto pokyny dodržujte před a během  práce 
s pilou. 

• Dobře si tyto bezpečnostní pokyny uložte.
• Chraňte se před úderem elektrickým proudem! Vyhý-

bejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými  částmi.
• Nepoužívané nářadí by mělo být uloženo na  su-

chém, uzamčeném místě a mimo dosah dětí.
• Udržujte nářadí stále čisté a ostré, abyste mohli  lépe 

a bezpečněji pracovat.
• Pravidelně kontrolujte napájecí kabel elektrického 

nářadí a v případě poškození jej nechte obnovit  
schváleným odborníkem.

• Pravidelně kontrolujte prodlužovací vedení a  
poškozená nahraďte.

• Na volném prostranství používejte pouze pro tosch-
válené a příslušně označené prodlužovací  kabely.

• Dbejte na to, co děláte. Pracujte rozumně.  
Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unaveni.

• Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého nelze  
vypínač za- a vypnout.

• Varování! Používání jiných přídavných přístrojů 
a  jiného příslušenství může pro Vás znamenat  
nebezpečí zranění.
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Použité symboly

POZOR Používajte 
ochranu 
sluchu 

Prečítajte si 
návod 

Používajte 
ochranné 
okuliare 

Používajte  
ochranné 
rukavice

Používajte 
nekĺzavú obuv

  

Udržujte 
dostatočnú 
vzdialenosť 
od otáčajúce-
ho sa pílové-
ho kotúča pri 
prevádzke

Pozor! 
Nedotýkajte 
sa oblasti 
pílového kotú-
ča! Riskujete 
poranenie!

Prístroj môže 
byť obsluho-
vaný iba jed-
nou osobou.

Pred vyko-
naním oprav, 
čistenia či 
údržby odpoj-
te od siete!

Pozor! Nepou-
žívajte prístroj 
vo vlhkom 
či mokrom 
prostredí.

Udržujte deti 
mimo pracov-
nej oblasti.

V tomto návode na obsluhu sme opatrili miesta, ktoré 
sa týkajú vašej bezpečnosti, týmto symbolom: m

m   Bezpečnostné upozornenie

• Výstraha: V prípade používania elektrických nástro-
jov sa musia dodržiavať základné bezpečnostné 
opatrenia, aby sa mohli vylúčiť prípadné riziká vzniku 
požiaru, elektrického úderu a zranenia osôb.

• Prosím dodržiavajte a dbajte na tieto pokyny, pred a 
počas práce s touto pílou.

• Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné predpisy.
• Chráňte sa pred elektrickým úrazom!
• Zabráňte telesnému kontaktu senými časťami.
• Nepoužívané prístroje by mali byť uskladnené na su-

chom, uzatvorenom mieste, ktoré je zároveň mimo 
dosahu detí.

• Udržujte vaše nástroje vždy ostré a čisté, aby ste mohli 
pracovať dôkladnejšie a bezpečnejšie.

• Pravidelne kontrolujte prípojný kábel prístroja a pri 
eventuálnom poškodení ho nechajte vymeniť autorizo-
vaným odborníkom.

• Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel a nahraďte 
káble v prípade, že sú poškodené.

• Pri práci vonku používajte len také predlžovacie káble, 
ktoré sú na také použitie určené a sú aj príslušne 
označené.

• Dbajte na to, čo práve robíte. Postupujte pri práci vždy 
rozumne. Nepoužívajte prístroj v tom prípade, že ste 
pri práci unavený.

Uporabljeni simboli

Pozor Nosite zaščito 
sluha

Preberite 
navodila

Nosite zaščito 
za oči

Nosite 
zaščitne 
rokavice

Nosite 
nedrsečo 
obutev.

  
Med delom 
upoštevajte 
zadostno 
razdaljo od 
delujočega 
žaginega lista

Pozor! Ne 
posegajte 
v območje 
žaginega lista! 
Nevarnost 
poškodb!

Napravo 
lahko upravlja 
samo ena 
oseba.

Pred popravili, 
čiščenjem in 
vzdrževanjem 
stroja izvlecite 
omrežni vtič!

Pozor! 
Naprave ne 
uporabljajte 
na mokrem.

Otroci se 
ne smejo 
približevati 
delovnemu 
območju.

V teh navodilih smo mesta, ki se tičejo vaše varnosti, 
označili s tem znakom: m

m  Splošni varnostni napotki

• Opozorilo: Ob uporabi električnega orodja je treba 
upoštevati osnovne varnostne ukrepe, da boste 
preprečili tveganja požara, električnega udara in 
telesnih poškodb. 

• Upoštevajte vsa navodila pred in med delom z žago.
• Te varnostne napotke skrbno shranite.
• Zavarujte se pred električnim udarom.
• Preprečite stik telesa z ozemljenimi deli.
• Naprave, ki jih ne uporabljate, morate shraniti na 

suhem in zaprtem mestu zunaj dosega otrok.
• Orodja morajo biti ostra in čista, da lahko z njimi 

delate bolje in varneje.
• Redno preverjajte kabel 
• orodja in ga ob poškodbah predajte strokovnjaku, 

da ga zamenja.
• Redno preverjajte kabelski podaljšek in ga zamen-

jajte, če je poškodovan.
• Na prostem uporabljajte samo dovoljene, ustrezno 

označene kabelske podaljške.
• Pazite, kaj delate. Dela se lotevajte pametno. Orodja 

ne uporabljajte, če ste utrujeni.
• Ne uporabljajte orodij, pri katerih ni mogoče vklopiti 

in izklopiti stikala.
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• Při veškerých seřizovacích a údržbových pracích  
vytáhněte síťovou zástrčku. 

• Bezpečnostní pokyny předejte všem osobám,  které 
se strojem pracují.

• Pozor! Rotující pilový kotouč představuje  nebezpečí 
pro ruce a prsty. 

• Stroj je vybaven bezpečnostním vypínačem   proti 
opětnému spuštění po poklesu napětí. Před uve-
dením do provozu překontrolujte, zda  souhlasí 
napětí na typovém štítku přístroje s  napětím sítě.

• Jestliže je potřeba prodlužovací kabel,  přesvědčte 
se, zda jeho průřez dostačuje pro  příkon proudu 
pily. Minimální průřez 1,5 mm², od  délky kabelu 20 
m 2,5 mm².

• Kabelový buben používat pouze v odvinutém stavu.
• Překontrolujte síťový přívod. Nepoužívejte vadná  

nebo poškozená napájecí vedení.
• Nepoužívejte kabel na vytažení zástrčky ze  zásuv-

ky. Chraňte kabel před horkem, olejem a  ostrými 
hranami.

• Nevystavujte pilu dešti a nepoužívejte stroj ve  vlh-
kém nebo mokrém prostředí.

• Postarejte se o dobré osvětlení.
• Nepoužívejte pilu v blízkosti hořlavých kapalin  nebo 

plynů.
• Noste vhodné pracovní oblečení! Nenoste široké 

oblečení a šperky, mohly by být zachyceny  rotujícím 
pilovým kotoučem.

• Při práci na volném prostranství je vhodná pevná 
neklouzavá obuv.

• V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku.
• Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla.
• Obsluhující osoba musí být stará minimálně 16 let.
• Nepouštět děti ke stroji připojenému na síť.
• Pracoviště udržujte bez dřevných odpadů a pova-

lujících se dílů.
• Nepořádek na pracovišti může mít za následek 

zranění.
• Nenechejte jiné osoby, obzvlášť děti, dotýkat se st-

roje a síťového kabelu. Nepouštějte je do blízkosti 
pracoviště.

• Osoby pracující se strojem nesmí být rozptylovány.
• Dbejte na směr otáčení motoru a pilového kotouče. 

Používat pouze pilové kotouče, jejichž nejvyšší 
přípustná rychlost není menší než maximální rychlost 
vřetena okružní pily a řezaného obrobku. 

• Pilové kotouče nesmějí být v žádném případě po 
vypnutí pohonu zabrzďovány postranním protitlakem.

• Používejte pouze ostré a nezdeformované pilové 
kotouče bez trhlin.

• Nesmí být používány pilové kotouče z vysokolegova-
né rychlořezné ocele (HSS ocel).

• Na stroji smí být používány pouze takové nástroje, 
které odpovídají normě EN 847-1 s varovným poky-
nem, při výměně pilového kotouče dbát na to, aby 
šířka řezu nebyla menší a tloušťka pilového kotouče 
větší než tloušťka roztahovacího klínu.

• Vadné pilové kotouče  musí být okamžitě vyměněny.
• Nesmí být používány pilové kotouče, které neodpo-

vídají parametrům udaným v tomto návodu k použití.
• Bezpečnostní zařízení na stroji nesmí být demonto-

vána nebo vyřazena z provozu.
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• Výstraha! Použitie iných účelových nástrojov a in-
ého príslušenstva môže pre Vás predstavovať 
nebezpečenstvo poranenia.

• Vytiahnite pri akýchkoľvek nastavovacích a údržbových 
činnostiach na stroji kábel zo siete.

• Odovzdajte tieto bezpečnostné pokyny všetkým os-
obám, ktoré pracujú na tomto stroji.

• Pozor! Rotujúci pílový kotúč predstavuje zdroj 
nebezpečenstva poranenia rúk a prstov.

• Tento stroj je vybavený bezpečnostným vypínačom na 
zabránenie opätovného zapnutia po poklese napätia.

• Skontrolujte pred uvedením do prevádzky, či elek-
trické napätie uvedené na typovom štítku prístroja 
zodpovedá prítomnému sieťovému napätiu.

• V prípade, že je potrebné použitie predlžovacieho 
kábla, je nutné sa presvedčiť o r prúdu píly.

• Minimálny prierez 1,5 mm², od 20 m dĺžky kábla 2,5 
mm².

• Káblový bubon sa smie používať len v plne rozvinu-
tom stave.

• Skontrolujte vedenie sieťového pripojenia.
• Nepoužívajte žiadne chybné alebo poškodené prípo-

jné vedenia.
• Nepoužívajte kábel tak, aby ste ním vytiahli zástrčku 

zo zásuvky. Chráňte elektrický kábel pred teplom, ole-
jom a ostrými hranami.

• Nevystavujte pílu dažďu a nepoužívajte tento stroj vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí.

• Postarajte sa o dobré osvetlenie.
• Nepoužívajte pílu v horľavých tekutín alebo plynov.
• Pri práci používajte vhodný pracovný odev!
• Široké voľné oblečenie alebo šperky môžu byť zach-

ytené rotujúcim pílovým kotúčom.
• Pri prácach vonku sa odporúča protišmyková pevná 

obuv.
• Ak máte dlhé vlasy, používajte sieťku na vlasy.
• Vystríhajte sa abnormálneho držania tela.
• Obsluhujúca osoba musí byť minimálne vo veku 16 

rokov.
• Zabrániť prístup deťom k prístroju zapojenému na sieť.
• Udržujte pracovisko čisté od dreveného odpadu 

avoľne ležiacich častí.
• Neporiadok na pracovisku môže mať za následok 

vznik úrazu.
• Nedovoľte iným osobám, predovšetkým deťom, 

dotýkať sa prístroja alebo sieťového kábla.
• Zabráňte prístup týmto osobám na pracovisko prístro-

ja.
• Osoby pracujúce na stroji nesmú byť vyrušované.
• Dbajte na smer otáčania motora aotúče, ktorých 

najvyššia prípustná rýchlosť nie je nižšia ako max-
imálna rýchlosť vretena kotúčovej píly a materiálu 
určeného na rezanie.

• Pílové kotúče sa v žiadnom prípade nesmú po vypnutí 
pohonu brzdiť postranným zatlačením na kotúč.

• Používajte aujte len dobre naostrené, nevyštrbené a 
nedeformované pílové kotúče.

• Nepoužívajte kotúčové pílové kotúče z vysoko lego-
vanej rýchloreznej ocele (HSS - oceľ).

• Používajte len pílové kotúče odporúčané výrobcom, 
ktoré odpovedajú norme EN 847-1, sažným upozo-

• Opozorilo! Uporaba drugih vložnih orodij in drugega 
pribora lahko za vas predstavlja nevarnost.

• Pri vseh nastavljalnih in oskrbovalnih delih izvlecite 
vtič.

• Varnostne napotke posredujte vsem osebam, ki de-
lajo na stroju.

• Previdno! Vrteči se žagin list predstavlja nevarnost 
za roke in prste.

• Stroj je opremljen z varnostnim stikalom proti ponov-
nemu vklopu po izpadu napetosti.

• Pred zagonom preverite, ali se napetost na tipski 
ploščici naprave ujema z omrežno napetostjo.

• Če je potreben kabelski podaljšek, se prepričajte, 
da je njegov presek zadosten za porabo toka žage. 
Najmanjši presek 1,5 mm², od dolžine kabla 20 m 
pa 2,5 mm².

• Kabelski boben uporabljajte samo, ko je odvit.
• Preverite omrežni priključni vod. 
• Ne uporabljajte pomanjkljivih ali poškodovanih 

priključnih vodov.
• Kabla ne uporabljajte za to, da bi izvlekli vtič iz 

vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino. oljem in ostri-
mi robovi.

• Žage ne izpostavljajte dežju in stroja ne uporabljajte 
v vlažnem ali mokrem okolju.

• Poskrbite za dobro osvetlitev.
• Ne žagajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.
• Nosite primerna delovna oblačila. Ohlapna oblačila 

ali nakit se lahko ujamejo v vrteči se žagin list.
• Pri delih na prostem je priporočeno nošenje obutve, 

odporne proti drsenju.
• Če imate dolge lase, nosite mrežico za lase.
• Izogibajte se nenaravni drži telesa.
• Oseba, ki upravlja s strojem, mora biti stara najmanj 

16 let.
• Otroci naj se približujejo napravi, priključeni na 

omrežje.
• Na delovnem mestu naj ne bo lesnih odpadkov in 

naokoli ležečih delov.
• Nered v delovnem prostoru lahko povzroči nezgode.
• Druge osebe, še posebej otroci, se ne smejo dotikati 

orodja ali omrežnega kabla. Naj se ne približujejo 
delovnemu mestu.

• Oseb, ki delajo na stroju, ni dovoljeno motiti.
• Upoštevajte smer vrtenja motorja in žaginega lista. 

Uporabljajte samo žagine liste, katerih največja do-
voljena hitrost ni manjša od največje hitrosti vretena 
krožne žage in materiala za rezanje.

• Žaginih listov po izklopu pogona nikoli ne poskušajte 
upočasniti s pritiskanjem na stran.

• Vgrajujte samo dobro naostrene žagine liste brez 
razpok in deformacij.

• Ne uporabljajte listov za krožne žage iz visoko legi-
ranega hitroreznega jekla (jeklo HSS).

• Uporabljajte samo žagine liste, ki jih priporoča proiz-
vajalec in izpolnjujejo standard EN 847-1, pri čemer 
naj vas opozorimo, da med menjavo žaginega lista 
pazite, da širina reza ne bo manjša od jeklenega 
rezila žaginega lista.

• Poškodovane žagine liste je treba nemudoma za-
menjati.
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• Opotřebovanou vložku stolu vyměnit.
• Pracovní poloha vždy stranou pilového kotouče.
• Stroj nepřetěžovat tak, až by se zastavil.
• Dbejte na to, aby odříznuté kusy dřeva nebyly za-

chyceny a odmrštěny ozubeným věncem pilového 
kotouče.

• Nikdy neodstraňujte volné odštěpky dřeva, třísky 
nebo uváznuté kusy dřeva při běžícím pilovém 
kotouči.

• K odstranění poruch nebo uváznutých kusů dřevastroj 
vypnout. - Vytáhnout síťovou zástrčku -

• Při vytlučené řezné spáře vložku stolu obnovit. - 
• Vytáhnout síťovou zástrčku -
• Přezbrojování, jako též nastavovací, měřicí a čisticí 

práce provádět pouze při vypnutém motoru. - Vytáhn-
out síťovou zástrčku -

• Před zapnutím překontrolujte, zda jsou klíče a 
seřizovací nářadí odstraněny.

• Při opuštění pracoviště vypnout motor a vytáhnout 
síťovou zástrčku.

• Veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení musí být 
po ukončené opravě nebo údržbě ihned znovu na-
montována.

• Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a 
údržbářské pokyny výrobce a také rozměry udané

• v technických datech.
• Je třeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů 

a jiných, všeobecně platných bezpečnostně tech-
nických pravidel. 

• Dbát brožurek s informacemi oborových profesních 
organizací (VBG 7j).

• Kotoučová pila musí být připojena na 400 V zásuvku, 
s jištěním 16 A. 

• Nepoužívejte stroje se slabým výkonem pro 
těžképráce.

• Nepoužívejte kabel k účelům, ke kterým není určen!
• Postarejte se o bezpečný postoj a udržujte vždy 

rovnováhu.
• Překontrolujte nástroj, zda nevykazuje eventuální 

poškození!
• Před dalším použitím nástroje musí být ochranná 

zařízení nebo lehce poškozené části pečlivě 
překontrolovány, jestli bezvadně a podle 
způsobuurčení fungují.

• Překontrolujte, zda pohyblivé části bezvadně fun-
gují a neváznou nebo jestli nejsou některé části 
poškozeny. Veškeré součásti musí být správně na-
montovány a splňovat všechny podmínky, aby byl 
zajištěn bezvadný provoz nástroje.

• Poškozená ochranná zařízení a části musí být 
odborně opraveny nebo vyměněny autorizovanouod-
bornou dílnou, pokud není v návodu k použití nic 
jiného uvedeno.

• Poškozené vypínače nechejte vyměnit servisní díl-
nou.

• Toto nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním 
ustanovením. Opravy smí provádět pouze elektro-
odborník za použití originálních náhradních dílů; v 
jiném případě může dojít k úrazu uživatele.

• Pokud je to nutné, nosit vhodnou osobní ochrannou 
výbavu. Tato může obsahovat:
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rnením, aby ste pri výmene pílového kotúča dbali na 
to, aby nebola šírka rezu menšia a hrúbka kmeňového 
listu tohto pílového kotúča nebola väčšia ako hrúbka 
rozovieracieho klinu.

• Poškodené pílové kotúče musia byť ihneď vymenené.
• Nepoužívajte také pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú 

príslušným technickým údajom uvedeným v tomto 
návode na obsluhu.

• Bezpečnostné zariadenia na stroji nesmú byť demon-
tované alebo vyradené z prevádzky.

• Vymeňte opotrebovanú stolnú vložku.
• Pracovný postoj musí byť vždy stranou preč od píl-

ového kotúča.
• Stroj nezaťažovať tak, aby sa preťažením zastavil.
• Dbajte na to, aby sa odrezané kusy dreva nezachytili 

ozubeným vencom pílového kotúča a nevymrštili von 
z píly.

• Nikdy neodstraňujte uvoľnené triesky, hobliny alebo 
zaseknuté časti dreva pri bežiacom pílovom kotúči.

• Pri odstraňovanie porúch alebo pri vyberaní zasek-
nutých kusov dreva sa musí stroj vypnúť. - Vytiahnuť 
kábel zo siete -

• Pri vytlčenej (opotrebovanej) pílovej škáre je potrebné 
obnoviť stolnú vložku. - Vytiahnuť kábel zo siete -

• Prestavby, ako aj nastavovacie, meracie a čistiace 
práce sa musia vykonávať vždy s vypnutým motorom. 
- Vytiahnuť kábel zo siete -

• Pred zapnutím vždy skontrolujte, že sa na prístroji 
nenachádzajú žiadne kľúče a nastavovacie nástroje.

• Pri opustení pracoviska vypnúť motor a vytiahnuť ká-
bel zo siete.

• Všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia sa mu-
sia po ukončenej oprave alebo údržbe ihneď správne 
namontovať.

• Musia sa dodržiavať bezpečnostné, pracovné aené v 
technických dátach.

• Musia sa pritom dodržiavať príslušné bezpečnostné 
predpisy proti úrazom a ostatné, všeobecne uznávané 
bezpečnostne technické pravidlá.

• Dodržiavajte príslušné predpisy profesnej odborovej 
organizácie (VBG 7j).

• Kotúčová píla musí byť zapojená na 400 V zásuvku, 
vybavenú istením s hodnotou 16 A.

• Nepoužívajte výkonovo slabé stroje na ťažké práce.
• Nepoužívajte kábel stroja na iné účely ako na tie, na 

ktoré bol určený!
• Postarajte sa ohu.
• Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenia na prístro-

ji!
• Pred ďalším používaním prístroja sa musí starostlivo 

skontrolovať, či sú ochranné zariadenia alebo ľahko 
poškodené súčiastky stale v náležitom funkčnom stave 
podľa predpisov.

• Skontrolujte, či je funkcia všetkých pohyblivých dielov 
bezchybná a či nedochádza k ich blokovaniu alebo nie 
sú poškodené. Všetky diely musia byť správne namon-
tované a musia byť splnené všetky podmienky, aby 
sa mohlo zabezpečiť bezchybné používanie nástroja.

• Poškodené ochranné zariadenia a súčiastky  usia 
byť odborne opravené alebo vymenené v odbornom 
servise, pokiaľ nie je v pokynoch a návode na obsluhu 
uvedené inak.

• Ne uporabljajte žaginih listov, ki ne ustrezajo karak-
teristikam v teh navodilih za uporabo.

• Varnostne priprave na stroju ne smejo biti odstran-
jene in neuporabne. 

• Zamenjajte izrabljen mizni vložek.
• Delovni položaj je zmeraj stransko od žaginega lista.
• Stroja ne obremenjujte do te mere, da bi se zaustavil.
• Pazite, da zobati venec žaginega lista ne zagrabi 

odrezanih lesenih kosov in jih odvrže stran.
• Drobcev, trsk ali zataknjenih delčkov lesa ne odstran-

jujte, medtem ko žagin list deluje, razen če uporab-
ljate potisno palico.

• Pri odpravljanju napak ali pri odstranjevanju zagoz-
denih kosov lesa izklopite stroj. – Izvlecite omrežni 
vtič.

• Pri odklonjeni reži za žaganje zamenjajte mizni 
vložek. – Izvlecite omrežni vtič.

• Predelave ter nastavljanje, meritve in čiščenje opravl-
jajte le, ko je motor izklopljen. – Izvlecite omrežni vtič.

• Pred vklopom preverite, če ste odstranili ključe in 
nastavljalna orodja.

• Ko zapustite delovno mesto, izklopite motor in izv-
lecite omrežni vtič.

• Vse zaščitne in varnostne priprave je treba po 
zaključenih popravilih in vzdrževalnih delih takoj 
ponovno namestiti.

• Upoštevati morate proizvajalčeve predpise glede 
varnosti, dela in vzdrževanja ter 

• mere iz tehničnih podatkov.
• Upoštevajte zadevne predpise za preprečevanje nez-

god in ostala, splošno priznana varnostno tehnična 
pravila.

• Upoštevajte delovna navodila poklicnega združenja 
(VBG 7j).

• Krožno žago priključite na vtičnico z napetostjo 230 
V in varovalko 16 A.

• Pri težkih delih ne uporabljajte strojev z nizko zmo-
gljivostjo.

• Kabla ne uporabljajte v namene, za katere ni pred-
viden.

• Pazite, da stojite varno in da vedno ohranjate 
ravnotežje.

• Preverite orodje glede morebitnih poškodb.
• Pred nadaljnjo uporabo orodja morate pregledati 

zaščitne priprave ali rahlo poškodovane dele, če 
brezhibno in ustrezno delujejo.

• Preverite, če premični deli brezhibno delujejo ter se 
ne zatikajo in da niso poškodovani. Vsi deli morajo 
biti pravilno nameščeni in vsi 

• pogoji morajo biti izpolnjeni za 
• zagotovitev brezhibnega delovanja orodja.
• Poškodovane zaščitne priprave in dele mora prizna-

na strokovna delavnica ustrezno popraviti ali zamen-
jati, če v navodilih za uporabo ni podano nič drugega.

• Poškodovana stikala naj zamenja servisna delavnica.
• To orodje ustreza zadevnim varnostnim določilom. 

Popravila lahko izvaja samo strokovnjak za elektriko, 
s tem, da uporablja originalne nadomestne dele, sicer 
lahko nastane nevarnost za uporabnika.

• Po potrebi nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. 
Slednje lahko vključuje:
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 - Ochranu sluchu na zabránění nebezpečí vz
 niku nedoslýchavosti.
 - Ochranu dýchacích cest na zabránění 
 vdechnutí nebezpečného prachu.
 - Při manipulaci s pilovými kotouči a drsnými 
 obrobky nosit rukavice. 
• Pilové kotouče musí být vždy nošeny v praktickém 

balení.
• Obsluhující osoba musí být informována o pod-

mínkách, které ovlivňují vývoj hluku (např. pilové 
kotouče, které byly konstruovány za účelem snížení 
hluku, péče o pilový kotouč a stroj).

• Chyby na stroji, včetně ochranných zařízení a pilo-
vého kotouče, musí být ihned, jakmile byly zjištěny, 
sděleny osobě odpovědné za bezpečnost.

• Při transportu stroje používat pouze dopravní 
zařízení a nikdy nepoužívat pro manipulaci a trans-
port ochranná zařízení.

• Všechny osoby obsluhující stroj musí být přiměřeně 
vyškoleny v jeho použití, nastavení a obsluze.

• Neřežte materiál, který by mohl obsahovat cizí tělesa, 
jako dráty, kabely nebo šňůry. 

• Používat pouze ostré pilové kotouče
• Stroj musí během provozu stát na vodorovné, rov-

né podlaze a podlaha kolem stroje musí být rovná, 
dobře udržovaná a bez odřezků, jako jsou třísky a 
odříznuté obrobky.

• Umístěte obrobky určené k obrábění a nastohujte 
hotové obrobky v blízkosti normálního pracoviště 
obsluhy.

• Zajistěte, aby pracovníci obsluhy znali bezpečnostní 
postupy při čištění, údržbě a pravidelném 
odstraňování třísek a prachu za účelem zamezení 
nebezpečí požáru.

• Dodržujte pokyny výrobce ohledně používání, 
seřizování a opravy pilových listů.

• Všimněte s maximální rychlosti uvedené na listu.
• Zajistěte, aby použité příruby byly dle specifikace 

výrobce vhodné pro stanovené použití.
• Přesvědčete se, že je obsaženo vše potřebné pro 

obsluhu stroje, že jsou nainstalovány kryty a jiná 
bezpečnostní zařízení a že jsou v dobrém provozním 
stavu a řádně udržované.

• Úroveň prachu je ovlivněna typem řezaného mate-
riálu

m  Oprávnění k používání

Stroj koresponduje s platnými předpisy ES.
• Kmenová pila je konstruována pro jednoho pracovníka 

a určena pouze k použití venku.
• Kmenová pila je přemístitelná okruhová pila. Je urče-

na pouze k řezání palivového dřeva za použití poda-
vače dle technické specifikace.

• Pila je konstruována výhradně pro řezání palivového 
dřeva.

• Bez ohledu na průměr dřeva lze do podavače  umístit 
pouze jeden kus.

• Prostudujte všechny bezpečnostní a instrukce a po-
známky k rizikům na stroji a udržujte je kompletní a 
čitelné.
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• Nechajte vymeniť poškodený vypínač zákazníckym 
servisom.

• Tento prístroj je v. Opravy smie vykonávať len od-
borný elektrikár, pričom musia byť použité originálne 
náhradné diely, pretože v opačnom prípade môže dôjsť 
k úrazu obsluhujúcej osoby.

• Ak je to potrebné, používajte vhodné osobné ochranné 
vybavenie. Toto vybavenie môže obsahovať:

• Ochrana sluchu na zabránenie rizika vzniku 
poškodenia sluchu;

• Ochrana dýchania na zabránenie rizika vdychovania 
nebezpečného prachu.

• Pri zaobchádzaní sšať vždy ak to je možné v  pre-
pravke či nádobe.

• Obsluhujúca osoba musí byť informovaná o pod-
mienkach, ktoré ovplyvňujú vznik hluku (napr. pílové 
kotúče, ktoré boli konštruované k znižovaniu tvorby 
hluku, ošetrovanie pílového kotúča a stroja).

• Poruchy na stroji, vrátane ochranných zariadení stroja 
a pílového kotúča, sa musia ihneď po ich objavení 
ohlásiť osobe zodpovednej za bezpečnosť stroja.

• Pri transporte stroja sa musia používať výlučne len 
transportné prípravky a rte stroja jeho ochranné zaria-
denia.

• Všetky obsluhujúce osoby musia byť primerane 
školené v používaní, nastavovaní a obsluhe stroja.

• Nepíľte žiaden rezný materiál, ktorý obsahuje cudzie 
telesá ako napr. drôty, káble alebo šnúry.

• Používajte len ostré pílové kotúče.
• Stroj musí počas prevádzky stáť na vodorovnej, rovnej 

podlahe a podlaha okolo stroja musí byť rovná, dobre 
udržiavaná a bez odrezkov, ako sú triesky a odrezané 
obrobky.

• Umiestnite obrobky určené na obrábanie a nastohu-
jte hotové obrobky v blízkosti normálneho pracoviska 
obsluhy.

• Zaistite, aby pracovníci obsluhy poznali bezpečnostné 
postupy pri čistení, údržbe a pravidelnom odstraňovaní 
triesok a prachu na zamedzenie nebezpečenstva 
požiaru.

• Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa používania, 
nastavovania a opravy pílových listov.

• Všimnite si maximálnu rýchlosť uvedenú na liste.
• Zaistite, aby použité príruby boli podľa špecifikácie 

výrobcu vhodné na stanovené použitie.
• Presvedčte sa, že je k dispozícii všetko potrebné 

pre obsluhu stroja, či sú nainštalované kryty a iné 
bezpečnostné zariadenia a či sú v dobrom prevádz-
kovom stave a riadne udržiavané.

• Úroveň prachu je ovplyvnená typom rezaného ma-
teriálu

m  Použitie podľa určenia

Stroj zodpovedá platným EU smerniciam pre stroje.
• Píla je určená k používaniu jednou osobou a vo von-

kajších priestoroch.
• Píla je prenosná kotúčová píla. Je možné priečne re-

zať iba s prívodnou kyvnou pákou v súlade s technic-
kými špecifikáciami.

• Píla je konštruovaná výhradne pre priečne rezanie 
palivového dreva.

• Zaščito za sluh zaradi preprečevanja tveganja 
nastanka naglušnosti;

• zaščito dihalnih poti zaradi preprečevanja tveganja 
vdihovanja nevarnega prahu.

• Pri rokovanju z žaginimi listi in grobimi materiali no-
site rokavice. Žagine liste nosite v posodi, kadar je 
to mogoče.

• Upravljavec mora biti obveščen o pogojih, ki vplivajo 
na vrednosti hrupa (npr. žagini listi, zasnovani za 
zmanjšanje hrupnosti, nega žaginega lista in stroja).

• Oseba, odgovorna za varnost, mora javiti napake na 
stroju, vključno z varnostno opremo in žaginim listom, 
nemudoma po odkritju.

• Med prevozom stroja uporabljajte samo transportno 
opremo ter za rokovanje in prevažanje nikoli ne upo-
rabljajte varnostne opreme.

• Vse upravljalno osebje mora biti primerno šolani gle-
de uporabe, nastavljanja in 

• upravljanja stroja.
• Ne žagajte materiala, ki vsebuje tujke, kot so žice, 

kabli ali vrvice.
• Uporabljajte samo ostre žagine liste.
• Stroj med delovanjem stoji na vodoravnih, ravnih tleh 

in da so tla okoli stroja ravna, dobro vzdrževana in 
brez odpadkov, kot npr. trsk in odrezanih obdelo-
vancev.

• Skladovnico materiala za žaganje in odžagani les 
shranjujte v bližini običajnega upravljavčevega de-
lovnega mesta.

• Seznanite se z varnimi postopki za čiščenje, 
vzdrževanje ter redno odstranjevanje trsk in prahu 
zaradi preprečevanja nevarnosti požara.

• Upoštevajte proizvajalčeva navodila pri uporabi, nas-
tavitvah in popravilu žaginih listov.

• Upoštevajte najvišje število vrtljajev, navedeno na 
žaginem listu.

• Prepričajte se, da so uporabljene prirobnice primerne 
za namen uporabe, kot je navedel proizvajalec.

• Zagotovite, da so nameščeni za delovanje stroja 
potrebni ločilni zaščitni elementi in druga zaščitna 
oprema, da je v dobrem obratovalnem stanju ter 
ustrezno vzdrževana.

• Na izpostavljenost prahu vpliva vrsta materiala, ki 
ga žagate.

m   Namenska uporaba

Stroj ustreza veljavni direktivi o strojih ES
• Prevesna krožna žaga je konstruirana za 1 uporab-

nika in je namenjena samo za uporabo na prostem.
• Prevesna krožna žaga je prenosna krožna žaga. 

Uporabna je za prečno rezanje drv z dodajalno pre-
vesico po tehničnih podatkih.

• Žaga je konstruirana izključno za prečno žaganje 
drv.
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•  Prostor řezní a jeho přilehlé okolí stroje musí být vol-
né a čisté bez zavazejících jiných předmětů, aby se 
zamezilo vzniku nehody.

•  Pracovní kusy musí byt bez cizích předmětů, např. 
hřebíků nebo šroubů.

•  Kolébková pila je výhradně navržena na řezání dře-
va a materiálů podobným dřevu. Lze používat pouze 
originální díly a příslušenství firmy. Používejte pilové 
kotouče dle požadavků normy EN 847-1 s ohledem 
na typ řezu a typ dřeva (masiv, překližka nebo dře-
votříska). Respektujte prosím „Speciální nástrojové 
příslušenství“.

•  Stroj může být používán pouze v perfektním stavu v 
souladu s pokyny v návodu a pouze osobami uvědo-
mělými o bezpečnosti práce a rizicích pramenících 
z provozu stroje. Jakékoliv funkční poruchy, zvláště ty, 
které ovlivňují bezpečnost stroje, musí být okamžitě 
odstraněny.

•  Příslušné směrnice prevence nehod a další obecně 
uznané technicko-bezpečnostní pravidla musejí být 
dodržovány.

•  Stroje Woodtser mohou být používány, udržovány a 
provozovány pouze osobami, kterým jsou známé, a 
které byly proškoleny k práci s nimi. Výrobce se zříká 
odpovědnosti za způsobené škody, pokud byl stroj 
svévolně upraven.

•  Stroje Scheppach mohou být používány pouze s ori-
ginálním příslušenstvím a nástroji vyrobenými výrob-
cem stroje.

•  Jakékoliv další použití přesahuje oprávnění. Výrobce 
není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé jako dů-
sledek neoprávněného používání; riziko je na straně 
provozovatele. 

m  Další rizika

Stroj je vyroben podle současných technických stan-
dardů a bezpečnostních pravidel.
Přesto se během práce mohou vyskytnout i další rizika:
•  Riziko poranění prstů a rukou rotujícím pilovým listem 

v případě nesprávného vedení opracovávaného kusu.
• Riziko ohrožení zdraví v důsledku prachu a třísní z 

dřeva. Zcela určitě noste ochrannou výbavu, jakou je 
kupříkladu ochrana očí a protiprachová maska.

• Riziko ohrožení zdraví v důsledku hluku. Během pro-
vozu je překročena přípustná úroveň hluku.

•  Vadný řezný kotouč může způsobit úraz. Pravidelně 
kontrolujte řezné kotouče.

•  Použití nesprávného nebo poškozeného napájecího 
kabelu může vést k úrazu způsobenému elektrickým 
proudem.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


45

• Bez ohľadu na priemer dreva, iba 1 kus opracováva-
ného predmetu má byť kladený na rocker.

• Dodržujte všetky bezpečnostné predpisy a poznámky 
o riziku na stroji a zabezpečte, aby boli uložené kom-
pletné a v čitateľnom stave. 

• Priestor obrábania a okolité oblasti stroje musia byť 
bez rušivých cudzích vecí, aby sa zabránilo nehodám. 
Pracovná oblasť musí byť úplne bez 

• cudzích predmetov, t.j. klincov alebo skrutiek. 
• Stolná kotúčová píla je určená výhradne pre obrába-

nie dreva a materiálov podobných drevu. Len originál-
ne Scheppach nástroje a príslušenstvo 

• môžu byť použité. Používajte požadované kotúče v 
súlade s normou EN 847-1 v závislosti na type rezu a 
druhu dreva (masívne drevo, preglejky

• alebo drevotriesky). Rešpektujte, prosím, „špeciálne 
príslušenstvo“. 

• Stroj musí byť používaný iba v technicky bezchybnom 
stave v súlade s jeho určením a podľa pokynov uve-
dených v návode na obsluhu, a iba

• bezpečnosťi si vedomými osobami, ktoré si sú plne 
vedomé príslušných rizík v prevádzke stroja. Akékoľ-
vek funkčné poruchy, najmä tie, ktoré 

• ovplyvňujú bezpečnosť stroja, by preto mali byť okam-
žite odstránené. 

• Príslušné predpisy prevencie nehôd a iné, všeobecne 
uznávané bezpečnostne-technické predpisy, sa musia  
tiež dodržiavať. 

• Stroj Scheppach môže byť použitý, udržiavaný a pre-
vádzkovaný iba osobami, ktoré ho poznajú, a ako aj 
jeho fungovanie a postupy. 

• Svojvoľné zmeny na stroji, uvoľňujú výrobcu zo všet-
kých zodpovedností za prípadné škody.

• Stroj Scheppach môže byť použitý iba s originálnym 
príslušenstvom a originálnymi nástrojmi výrobcu.

• Akékoľvek iné použitie prekračuje oprávnenia. Výrob-
ca nie je zodpovedný za akékoľvek škody vyplývajúce 
z neoprávneného použitia, za riziko je výlučne zodpo-
vedný operátor. 

m  Zvyškové riziká 

Stroj je zhotovený podľa stavu techniky a uznaných  
bezpečnostných technických predpisov. napriek 
tomu sa môžu pri práci vyskytnúť ojedinelé zvyško-
vé riziká.
• Rotujúci pílový kotúč môže spôsobiť poranenie prstov 

a rúk v prípade, že obrobok nie je správne vedený. 
• Vymrštený obrobok môže viesť k zraneniu, ak opraco-

vávaný kus nie je riadne zabezpečený, alebo vedený.
• Hluk môže byť zdraviu nebezpečný. Povolená hladina 

hluku je prekročená pri práci. Noste osobné ochranné 
prostriedky, ako je ochrana sluchu. 

• Chybný pílový kotúč môže spôsobiť zranenie. Pravi-
delne kontrolujte štrukturálnu integritu píl.

• Používanie nesprávnych alebo poškodených sieťo-
vých káblov môže viesť k zraneniam spôsobeným 
elektrinou. 

• Ne glede na premer drv lahko na prevesico položite 
samo 1 obdelovanec.

• Upoštevajte vse napotke za varnost in nevarnosti 
na stroju, ki morajo biti popolni in v čitljivem stanju.

• V delovnem območju in okolici stroja ne sme biti 
motečih tujkov, da se izognete nesrečam.

• Načeloma v drveh ne sme biti tujkov kot so žeblji 
in vijaki.

• Stroj lahko uporabljate samo v tehnično brezhibnem 
stanju in skladno z namenom ter navodili za upora-
bo, pri tem pa morate biti osveščeni o varnosti in se 
zavedati nevarnosti. Še posebej tiste motnje, ki lahko 
vplivajo na varnost, morate (dati) takoj odpraviti.

• Upoštevati morate proizvajalčeve predpise glede 
varnosti, dela in vzdrževanja ter meritve iz tehničnih 
podatkov.

• Upoštevajte zadevne predpise za preprečevanje 
nezgod in ostala, splošno priznana varnostno 
tehnična pravila.

• Stroj lahko uporabljajo, vzdržujejo ali popravljajo 
samo osebe, ki se na to spoznajo in so poučene 
o nevarnostih. Lastnoročne spremembe na stroju 
izključujejo garancijo proizvajalca za poškodbe, do 
katerih pride kot posledica.

• Stroj se lahko uporablja samo z originalnim priborom 
in originalnimi orodji proizvajalca.

• Vsaka vrsta uporabe, ki presega opisano, velja za 
nenamensko uporabo. Proizvajalec ne daje garancije 
za poškodbe, ki nastanejo kot posledica take upora-
be; tveganje pri takih delih nosi izključno uporabnik.

m  Ostala tveganja

Stroj je izdelan skladno s stanjem tehnike in prizna-
nimi varnostno tehničnimi pravili. Kljub temu lahko 
pride pri delu do pojava ostalih tveganj.
• Nevarnost poškodb prstov in rok zaradi vrtečega se 

žaginega lista in nestrokovnega ravnanja z obdelo-
vancem.

• Poškodbe zaradi vstran zalučanih obdelovancev pri 
nestrokovnem držanju ali vodenju.

• Ogroženost zdravja zaradi hrupa. Pri delu se dovol-
jen nivo hrupa prekorači. Obvezno nosite osebno 
zaščitno opremo in zaščito sluha.

• Poškodbe zaradi okvarjenega žaginega lista. Žagin 
list redno in pred vsako uporabo preglejte glede 
nepoškodovanosti.

• Ogroženost zaradi toka, če ne uporabljate ustreznih 
električnih priključnih vodov.
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•  Pokud bude použito speciální Scheppach příslušen-
ství, je nutné pečlivě přečíst a prostudovat s ním do-
daný návod k použití  

• I když byla zmíněna všechna bezpečnostní opatření, 
mohou stále existovat bezpečnostní rizika, která ne-
jsou evidentní. 

• Zbylá rizika mohou být eliminována respektováním 
instrukcí “Bezpečnostní prevence”, “Řádné užívání“ 
a celého návodu.

Zařízení, obr. 1 obr 2

1 Motor s rámem 11 Vratná pružina
2 Kolébka 12 Rukojeť
3 Vnitřní kryt řezného 

kotouče
13 Vložka kolébky

4 Venkovní kryt řezného 
kotouče

14 Hnací ústrojí

5 Přední ochrana 
řezného kotouče

15 Aretace pilového 
kotouče

6 Spodní ochrana 
řezného kotouče

16 Sdružená zástrčka/
tlačítko ZAP/VYP

7 Držák kolébky 17 Deska motoru
8 Základna 18 Ochranný panel
9 Montážní díra 19 Uložení dřeva

10 Příčná vzpěra 20 Zajišťovací páka
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19
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7
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Fig. 1

Fig. 2
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• Prevádzkové pokyny dodané so špeciálnym príslušen-
stvom musia byť dodržané a pozorne prečítané, keď 
použivate špeciálne príslušenstvo Scheppach. 

• I keď sú všetky bezpečnostné opatrenia dodržiavané, 
niektoré zvyškové rizika môžu byť naďalej prítomné. 

• Zvyškové nebezpečenstvo je možné minimalizovať 
dodržiavaním pokynov v časti „Bezpečnostné opat-
renia“, „Správne používanie“, a v celom návode na 
obsluhu

Zařízení, obr. 1 obr. 2

1 Motor s rámom 11 Vratná pružinar
2 kolíska 12 Rukoväť
3 Vnútorný kryt 

pílového kotúča
13 Vložka kolísky

4 Vonkajší kryt pílového 
kotúča

14 Hnacie ústrojenstvo

5 Ochrana pílového 
kotúča ochrany, 
predná

15 Aretácia pílového 
kotúča

6 Ochrana pílového 
kotúča ochrany, 
dolná

16 Združená zástrčka/
tlačidlo ZAP./VYP.

7 Držadlo kolísky 17 Doska motora
8 Stojan základne 18 Ochranný panel
9 Montážný otvor 19 Dosadacia plocha 

dreva
10 Príčna opora 20 Zaisťovacia páka

• Pri uporabi posebnega pribora morate upoštevati na-
vodila za uporabo, ki so mu priložena, in jih skrbno 
prebrati.

• Poleg tega so lahko kljub vsem izvedenim preventiv-
nim ukrepom prisotna ostala tveganja, ki niso očitna.

• Ostala tveganja lahko minimizirate, če skupaj 
upoštevate „varnostne napotke“ in „namensko upo-
rabo“ ter navodila za uporabo v celoti.

Oprema, slika 1 in 2

1 Motor z ogrodjem 11 Povratna vzmet

2 Prevesica 12 Ročaj

3 Pokrov žaginega lista 
znotraj

13 Plastični vstavek

4 Pokrov žaginega lista 
zunaj

14 Vozna priprava

5 Zaščita žaginega lista 
spredaj

15 Aretirni mehanizem 
žaginega lista

6 Zaščita žaginega lista 
spodaj 

16 Kombinacija vtičev 
/ stikalo za vklop - 
izklop

7 Držalo prevesice 17 Plošča motorja

8 Stojna noga 18 Zaščitna pločevina

9 Luknja za pritrditev 19 Naležna površina 
za les

10 Prečni opornik 20 Pridržni vzvod
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Montáž 

Přístroj není kompletně smontován z důvodů snadnější 
přepravy. 
Při vybalování překontrolujte úplnost dodávky.

Dodací list  
stroj
nástroj
sada příslušenství
návod k obsluze

Montáž kol obr. 3
Nasaďte obě kola na již namontovanou osu. Zajistěte 
každé kolo vždy podložkou 8,4 a šroubem M8x20. 

Montáž jednotky spínačů obr. 4
Přišroubujte jednotku spínačů na patici spínačů..

Transport

Transport, obr. 5
Nastavte zvedák do transportní polohy a zajistěte jej 
pomocí zajišťovací páky (20) obr. 2

Držte rukojeť, dát jednu nohu na nápravu a nakloňte 
stroj na vašem těle
V této poloze je snadno přesunout stroje.

Pozor! Pila smí být používána pouze tehdy, když 
spočívají všechny čtyři nohy bezpečně na zemi. Trans-
portní zařízení musí být v pracovní poloze

Poznámka!
Pro bezpečnost na pracovišti zajistěte pilu proti 
naklonění nebo posunutí pomocí šroubů nebo svorníků 
k podlaze.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Montáž:

Z dôvodov balenia nie je váš stroj kompletne zmontova-
ný. 
Pri zozbalené skontrolujte, či sú časti kompletné.

Dodací list 
stroj
nástroj
súprava príslušenstva
návod na obsluhu

Montáž kolies, obr. 3
Obe kolesá nasuňte na zmontovanú os. Každé koleso 
zaistite vždy jednou podložkou 8,4 a skrutkou M8x20. 

Montáž jednotky spínača, obr. 4
Jednotku spínača namontujte na päticu spínača.

Transport

Transport, obr. 5
Nastavte zdvihák do transportnej polohy a zaistite ho 
pomocou zaisťovacej páky (20) obr. 2

Držte rukoväť, dať jednu nohu na nápravu a nakloňte 
stroj na vašom tele
V tejto polohe je ľahko presunúť stroja.

Pozor! Píla sa smie používať iba vtedy, keď sú všetky 
štyri nohy bezpečne na zemi. Transportné zariadenie 
musí byť v pracovnej polohe

Poznámka!
Pre bezpečnosť na pracovisku zaistite pílu proti naklone-
niu alebo posunutiu pomocou skrutiek alebo svorníkov 
k podlahe.

Montaža

Zaradi embalažno tehničnih razlogov stroj ni kompletno 
sestavljen.
Pri razpakiranju preverite popolnost delov.

Kosovni seznam 
Stroj
Orodje
Vrečka s pripomočki
Navodila za uporabo

Namestitev koles, slika 3
Nataknite kolesi na že montirano os. Vsako kolo privijte 
s podložko 8,4 in vijakom M8 x 20.

Namestitev enote s stikalom, slika 4
Privijte enoto s stikalom na podnožje stikala.

Transport

Transport slika 5
Prevesico pomaknite v transportni položaj in jo zavarujte 
s pridržnim vzvodom 20 slika 2

Za prevoz os koles prekucnite naprej. 
Da boste lahko žago nekoliko premaknili, jo nekoliko 
prekucnite proti sebi. 

Pozor! Žago lahko uporabljate le, ko so vse 4 noge na 
tleh

Napotek!
Zaradi lastne varnosti na delovnem mestu pritrdite žago 
z vijaki ali zatiči na tla, da se ne prevrne ali premakne.
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Zahájení provozu

Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny před uvedením 
do provozu.
• Všechna ochranná a dodatečná zařízení by měla být 

dobře nasazeny.
• Zkontrolujte kolébkovou vložku, jestli není opotřebená, 

pokud ano, vyměňte ji.
• Zkontrolujte kolébku, jestli se vrací do původní pozice 

samostatně.
• Zkontrolujte pilový kotouč, jestli je perfektně uchycen 

a ve správném směru.
• Výměny, nastavení, měření a čištění musí být prová-

děny pouze s vypnutým motorem. Vytáhněte zásuvku 
z napájení a počkejte, než se pila zastaví

• Pila je výhradně určena k příčnému řezání palivového 
dřeva s max. délkou 1m.

• Bez ohledu na průměr dřeva by do pily měl být podá-
ván pouze jeden kus.

• UPOZORNĚNÍ! Neřežte svazky nebo více kusů na-
jednou. 

• Křivé kusy dřev pokládejte na kolébku tak, že vnější 
oblouková část směřuje k pilovému kotouči.

• Zajistěte, že stroj je bezpečně umístěn na pevné zemi.

Provozní poznámky

ON/OFF vypínač (16) obr. 2
Stroj je vybaven bezpečnostním vypínačem, který zabrá-
ní spuštění stroje po výpadku proudu.

Spuštění 
Stiskněte zelené tlačítko I
Vypnutí
Stiskněte červené tlačítko O

m  POZOR! V pniběhu brzdně doby a krátce po jejim 
skončeni motor bzuči. V těto fázi nesmite v žádněm pri-
pade použit
spinač (ani pro opětovně zapnuti stroje). Teprve po um-
lknuti bzučivěho tonu je možně motor opět zapnout.

Směr otáčení pilového kotouče obr. 6
Dbejte na správný směr otáčení pilového kotouče. Viz 
šipka na kotoučovém krytu.
Směr otáčení můžete změnit tak, že zasunete
šroubovák do příslušné štěrbiny v přírubě vidlice a
lehkým tlakem pohybem doleva nebo doprava
zaměníte kontakty; tím nastavíte správný směr
otáčení.

Řezání
1 Spusťte stroj.
2 Počkejte, dokud řezný kotouč nedosáhne maximál-

ních otáček.
3 Položte kus dřeva na kolébku.
4 Uchopte obě rukojeti kolébky oběma rukama a na-

veďte ji rovnoměrně na řezný kotouč tak, že se ko-
touč odhalí.

5 Tlačte kolébku rovnoměrně tak, aby nezpůsobila 
pokles otáček motoru.

Fig. 6

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


51

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte bezpečnostné 
pokyny. 
• Všetky bezpečnostné a pomocné zariadenia musia 

byť nasadené.
• Skontrolujte prívod kolísky ohľadom poškodenia a v 

prípade potreby ho vymeňte. 
• Skontrolujte kolísku, či sa samostatne vráti do výcho-

diskovej polohy.
• Skontrolujte pílový kotúč pre dokonalé usadenie a 

správny smer otáčania. 
• Prepínanie, nastavenie, merania a čistenie sú  vyko-

návané iba s vypnutým motorom. Vytiahnite zástrčku 
a počkajte, kým sa rotujúci nástroj zastaví. Píla je kon-
štruovaná výhradne pre priečne rezanie palivového 
dreva. 

• Bez ohľadu na priemer dreva má byť kladený iba je-
den kus obrábaného predmetu na kolísku.

• POZOR! Nerežte otepi alebo viacej kusov naraz.
• Položte zaoblené drevo na kolísku takým spôsobom, 

že zaoblená strana je zameraná na pílový kotúč.
• Uistite sa, že stroj stojí bezpečne na pevnej zemi.

Prevádzkové pokyny

ON/OFF spinač (16) obr. 2
Stroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý zabrá-
ni aktiváci stroja po poklese napätia.

Spustenie
Stlačte zelený spínač I
Vypnutie
Stlačte červený spínač O

m  PDZOR! Po vypnuti stroja v brzdnom čase motor 
bzuči. V tejto fázi nesmiete v žiadnom pripade použit 
spinač (ani pri opätovnom :zapnuti stroja). Až po odzneni 
bzučanie može byt‘ motor znovu zapnutý.

Smer otáčania pílového kotúča obr. 6
Dbajte na správny smer otáčania pílového kotúča. Viď 
šípka na kotúčovom kryte.
Smer otáčania môžete zmeniť tak, že zasuniete
skrutkovač do príslušnej štrbiny v prírube zástrčky
a ľahkým tlakom pohybom doľava alebo doprava
nastavíte správny smer otáčania.

Rezanie
1 Spustite stroj.
2 Počkajte, kým pílový kotíč nedosiahne plnú rýchlosť.
3 Položte drevo na kolísku.
4 CUchopte obe rukoväte kolísky oboma rukami a veď-

te k pílovému kotúču; takže pílový kotúč je voľný.
5 Tlačte kolísku rovnomerne tak, aby sa rýchlosť mo-

tora neznížila.
6 Predtým, než položíte ďalší kus dreva na kolísku, 

odstráňte rezané drevo.

m  Zagon

Pred zagonom upoštevajte varnostne napotke.
• Vse zaščitne in pomožne priprave morajo biti 

nameščene.
• Preverite vstavek za prevesico glede obrabljenosti 

in ga po potrebi zamenjajte.
• Preverite prevesico - ta se mora samodejno vrniti v 

izhodiščni položaj.
• Preverite žagin list glede brezhibne pritrditve in pra-

vilne smeri delovanja.
• Predelave, nastavljanje, meritve in čiščenje opravl-

jajte le, ko je motor izklopljen. Izvlecite omrežni vtič 
in počakajte, da se vrteče se orodje ustavi.

• Žaga je konstruirana izključno za prečno žaganje 
drv.

• Ne glede na premer drv lahko na prevesico položite 
samo en kos.

• Pozor! Ne žagajte butar ali več kosov skupaj.
• Upognjene kose drv položite v prevesico tako, da 

navzven upognjena stran gleda k žaginemu listu.
• Pazite, da stroj stabilno stoji na trdni podlagi.

Upravljanje / delovna navodila

Stikalo za vklop/izklop (16) slika 2
Stroj je opremljen z varnostnim stikalom, ki preprečuje 
samodejni ponovni vklop po izpadu napetosti.

Vklop
Pritisnite zelen gumb I.
Izklop
Pritisnite rdeč gumb O.

m  Pozor! Med časom zaviranja in kratek čas po njem 
motor brenči. V tej fazi ne smete pritisniti stikala. Šele 
ko brenčanje preneha, lahko motor ponovno vklopite.

Smer vrtenja žaginega lista, slika 6
Pazite, da se smer vrtenja žaginega lista ujema s smerjo 
vrtenja, ki je navedena na zaščitnem pokrovu.
Pri motorjih na trifazni tok lahko spremenite smer vr-
tenja, tako v temu predvideno režo vtaknete izvijač in z 
rahlim pritiskom nastavite levo ali desno smer vrtenja.

Žaganje
1 Vklopite stroj.
2 Počakajte, da žagin list doseže polno število vrtljajev.
3 Položite les v prevesico. 
4 Z obema rokama primite ročaja prevesice in ju ena-

komerno potisnite k žaginemu listu, s tem se žagin 
list sprosti.

5 Pri žaganju pritiskajte na prevesico le toliko, da 
število vrtljajev žaginega lista ne pade. 

6 Žagan les odstranite iz prevesice, ko se ta pomakne 
nazaj v izhodiščni položaj in je žagin list pokrit. Nato 
naložite naslednji kos lesa. 
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6 Odstraňte odřezky z kolébky před položením dalšího 
kusu dřeva.

UPOZORNĚNÍ!
Nenechávejte stroj běžet bez dozoru v průběhu práce.
Po přerušení práce vypněte stroj a vytáhněte z napájecí 
zásuvky.

m  Elektrické připojení

Nainstalovaný elektromotor je schopen okamžitého pro-
vozu. Připojení odpovídá příslušným normám VDE a 
DIN. 
Energie dodávaná zákazníkem a použití prodlužovacích 
kabelů musí odpovídat těmto normám, popř. místním 
předpisům vztahujícím se k dodávkám elektrické ener-
gie.

Třífázový motor 400 V 3~/ 50 Hz
Síťové napětí 400 V 3~/50 Hz
Síťová přípojka a prodlužovací vedení musí být 5žilové = 
3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Používejte přenosný osobní bezpečnostní chránič (pře-
nosný chránič proti zbytkovému proudu (PRCD), pokud 
chránič proti zbytkovému proudu (RCD) v rozvaděči ne-
dosahuje max 0,03A  

Výrobek splňuje požadavky normy EN 61000-3-11 a 
podléhá speciálním podmínkám připojení. To znamená, 
že použití na libovolně volitelných přípojných bodech 
není přípustné.
Přístroj může při nepříznivých podmínkách v síti způsobit 
dočasné kolísání napětí.
Výrobek je konstruován výhradně pro použití na 
přípojných bodech, které
a) nepřekračují maximální přípustnou impedanci sítě Z 
sys = 0,271 Ω nebo
b) disponují dlouhodobým proudovým zatížením sítě 
minimálně 100 A/fáze.
Coby uživatel musíte zabezpečit, pokud nutno za konzul-
tace se svým energetickým podnikem, aby Váš přípojný 
bod, na kterém chcete přístroj provozovat, splňoval je-
den z obou jmenovaných požadavků a) nebo b).

Režim / doba zapnutí
Elektromotor je dimenzovaný pro
režim S6 20%.
S6 = trvalý provoz s přerušovaným zatížením
20% = vztaženo na 10 min. 2 min. zatížení;
8 min. chod naprázdno

Defektní elektrické vedení
Na elektrickém vedení dochází často k poškození izo-
lace.
Možné příčiny:
•  Místa otlaku, jestliže jsou elektrické kabely vedeny 

skrze okenní či dveřní spáry.
•  Místa zlomu v důsledku neodborného uchycení a ve-

dení elektrických kabelů.
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POZOR!
Počas prevádzky nenechávajte stroj bez dozoru. 
Vypnite stroj, ak prestanete pracovať, a vytiahnite zo zá-
strčky.

m  Elektrické pripojenie

Elektromotor je pripojený v stave pripravenom  na pre-
vádzku. Pripojenie zodpovedá príslušnym VDE a DIN 
predpisom. 
Prívod na pracovisku zákazníka a predlžovací kábel mu-
sia zodpovedať týmto predpisom. 

Trojfázový motor 400 V 3~/ 50 Hz
Sieťové napätie 400 V 3~/50 Hz
Sieťová prípojka a predlžovacie vedenie musí byť 
5-žilové = 3 F + N + SL. - (3/N/PE).
Používajte prenosný osobný bezpečnostný chránič ob-
vodu (prenosný Prúdový istič (PRCD)), keď nie je zvy-
škový prúdový istič (RCD) v elektrickej sieti opatrený 
zvyškovým prúdom max 0,03A.

Výrobok spĺňa požiadavky smernice EN 61000-3-11 a 
podlieha zvláštnym podmienkam pre pripojenie. To zna-
mená, že nie je prípustné používanie na ĺubovoľných 
prípojných bodoch.
Prístroj môže pri nepriaznivých sieťových podmienkach 
viesť krechodným výkyvom napätia.
Výrobok je určený výhradne len pre používanie na 
takých prípojných bodoch, ktoré
a) neprekračujú maximálnu prípustnú sieťovú impedan-
ciu Z sys = 0,271 Ω, alebo
b) majú hodnotu zaťažiteľnosti siete permanentným prú-
dom minimálne 100 Afázu.
Ako prevádzkovateľ musíte zabezpečiť, v prípade 
potreby po konzultácii s vašim dodávateľom elektrick-
ej energie, aby váš prípojný bod, na ktorom chcete 
používať tento výrobok, spĺňal jeden z oboch uvedených 
požiadaviek a) alebo b

Typ prevádzky / doba zapnutia
Elektromotor Hz je vyhotovený pre typ prevádzky S6 20 
%.
S6 = priebežná prevádzka s prerušovaným zaťažením
20 % = vzťahujúce sa na 10 min. 2 min. zaťaženie;
8 min. prevádzka naprázdno

Chybné elektrické pripojenie
Poškodenie izolácia sa často vyskytuje u elektrických pri-
pájacích káblov.
Príčiny:
• Spôsobené odtlaky, keď sú kábly vedené cez okná 

či dvere.
• Záhyby spôsobené nesprávnym pripevnením či vede-

ním spojovacích vedení. 

Pozor!
Stroj ne sme biti brez nadzora med delovanjem. 
Izklopite stroj, če ne boste nadaljevali z delom, in izv-
lecite vtič.

m  Električni priključek

Nameščeni elektromotor je priključen, tako da je priprav-
ljen za uporabo. Priključek ustreza zadevnim določilom 
VDE in DIN.
Omrežni priključek in uporabljen podaljšek na strani kup-
ca morata ustrezati predpisom.

Motor na trifazni tok 400 V 3~/ 50 Hz
Omrežna napetost  400 V 3~/50 Hz
Omrežni priključek in podaljševalni vod morata biti 
5-žilna = 3 faze + nevtralno + zaščitni vodnik – (3/N/PE).
Uporabljajte osebno varnostno stikalo (PRCD), ki ga lah-
ko premestite, če v napajalnem omrežju ni predvideno 
zaščitno vezje za okvarni tok (RCD) z nazivnim tokom 
maks. 0,03 A.

Izdelek izpolnjuje zahteve EN 61000-3-11 in je zavezan 
posebnim pogojem za priključek. To pomeni, da uporaba 
na poljubnih priključnih mestih ni dovoljena. Naprava lah-
ko pri neugodnih omrežnih razmerah povzroči začasna 
napetostna nihanja. Izdelek je predviden izključno za 
uporabo na priključnih mestih, ki
a) ne presegajo največje dovoljene omrežne impedance 
»Z« ali
b) omogočajo neprekinjene tokovne obremenitve 
omrežja vsaj 100 A na fazo.
Kot uporabnik morate zagotoviti, po potrebi s posveto-
vanjem z vašim podjetjem za oskrbo z električno ener-
gijo, da vaša priključna točka, na katero želite priključiti 
proizvod in ga uporabljati, izpolnjuje obe od zgoraj na-
vedeni zahtevi, a) in b).

Način delovanja/trajanje vklopa
Elektromotor je dimenzioniran za način delovanja S6 
20 %.
S6 = neprekinjeno delovanje z občasno obremenitvijo
20 % = glede na 10 min. 2 min. obremenitve;
8 min. delovanje v praznem teku

Poškodovani električni priključni vodi
Na električnih priključnih vodih pogosto nastanejo 
poškodbe izolacije.
Vzroki so:
• Otiščanci, če priključne vode speljete skozi okna ali 

reže vrat.
• Pregibi zaradi nepravilne pritrditve ali vodenja 

priključnih vodov.
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•  Místa řezu v důsledku přejezdu přes elektrické ka-
bely.

•  Škody na izolaci v důsledku vytrhnutí z nástěnné 
zásuvky.

•  Praskliny následkem stáří izolace.
Takovéto defektní elektrické kabely nesmí být používány 
a jsou v důsledku škod na izolaci životu nebezpečné!

Kontrolujte pravidelně elektrické vedení. Dbejte na to, 
aby při kontrole nebylo elektrické vedení připojeno na 
elektrickou síť. 
Elektrické kabely musí odpovídat příslušným normám 
VDE a DIN a místním předpisům. Používejte pouze elek-
trické kabely s označením H 07 RN. Popis typu musí být 
na elektrickém kabelu vyznačen.

Střídavý motor
•  Síťové napětí musí činit 230 Volt / 50 Hz.
•  Prodlužovací kabely s délkou do 25 m musí mít prů-

řez 1,5 mm2, kabely delší než 25 m min. 2,5 mm2.
•  Síťová přípojka může být jištěna max. 16 A.

V případě dalších otázek na prodejce nebo výrobce uvá-
dějte prosím následující údaje:
• Typ elektrického proudu motoru
• Informace o typu stroje uvedené na výrobním štítku
Pokud nám zašlete motor zpět, vždy zasílejte kompletní 
napájecí jednotku s elektrickým ovládáním.

Údržba

Varování: Vypněte stroj a vytáhnete ze zásuvky před 
prováděním jakýchkoliv údržbových prací nebo nastave-
ní.
Návod umístěte poblíž stroje.
Udržujte stroj čistý.
Používejte ochranné brýle při čištění stroje.
Upozornění: K čištění umělých částí stolu nepoužívejte 
agresivní prostředky. Doporučujeme slabý roztok na mytí 
nádobí. Stroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. 

• Kontrolujte řezný kotouč pravidelně. Používejte jen 
ostré, nepoškrábané a nezdeformované řezné kotou-
če. Používejte nářadí, které je v souladu s Evropskými 
standarty EN 847-1. 

• Vyměňte okamžitě kolébku, jakmile je opotřebená.
• Zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky po každé 

údržbě a čištění.
• Ujistěte se, že nejsou žádné předměty v nebo na stroji 

před uvedením do provozu. 
• Odstraňte možný prach z pilin na výstupu.

Výměna pilového listu, obr. 7-11
m Před výměnou pilového kotouče odpojte stroj od sítě 
vytažením vidlice ze zásuvky.

m Nebezpečí pořezání! Pilový kotouč je relativně těžký 
a může se sesmeknout. Noste ochranné rukavice.

• Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli.

Fig. 7

A

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


55

• Rezy vyplývajúce z kríženia spojovacích vedení. 
• Poškodená izolácia spôsobená vytrhnutím kábla zo 

zásuvky v stene. 
• Trhliny v dôsledku starnutia izolácie. 
Chybné elektrické spojenie, ako sú tieto, nesmú byť po-
užité a sú veľmi nebezpečné vzhľadom k poškodeniu 
izolácie.

Pravidelne kontrolujte, či elektrické pripojenie nie je po-
škodené. Uistite sa, či prívodný kábel nie je pripojený do 
siete, keď  to kontrolujete. Elektrické vedenia musia zod-
povedať príslušným VDE a DIN predpisom. Používajte 
pripojovacie káble s kódom H 07 RN. 
Označenie typu musí byť vytlačené na prívodný kábel 
podľa nariadenia.

Jednofázový motor
• Napájacie napätie musí byť 230 V - 50 Hz.
• Predlžovacie káble  do 25 m musia mať prierez o 1,5 

mm2. Predlžovacie káble, ktorých dĺžka je viac ako 25 
m, musia mať prierez najmenej 2,5 mm2.

• Hlavné pripojenie je poistené 16 A slow-blow poistkou. 
Ak máte nejaké otázky, prosím, poskytnite nasledujúce 
informácie.
• Druh 
• Typ stroja podľa udajov na štítku
Ked posielate späť motor, vždy pošlite kompletnú 
pohonnú jednotku s prepínačom.

Údržba

Upozornenie: Vypnite stroj a odpojte od napájania pred 
vykonávaním údržby alebo nastavenia. 
Uchovávajte manuál v blízkosti stroja. 
Udržujte stroj čistý. 
Nosiť okuliare pri čistení stroja.
Upozornenie: Nečistite syntetické diely lavice   agre-
sívnymi čistiacimi prostriedkami. 
Odporúčame mierny čistiaci prostredok na umývanie ria-
du. Stroj sa nesmie dostať do styku s vodou.

• Pravidelne kontrolujte pílový kotúč. Používajte iba 
dobre nabrúsené, nepopraskané a neporušené píly. 
Používajte len nástroje, ktoré sú v súlade s 

• európskou normou EN 847- 1.
• Okamžite vymeňte kolísku, ktorá je potrebovaná. 
• Po každej aktualizácii a čistení skontrolujte všetky 

bezpečnostné zariadenia. 
• Pred uvedením stroja do prevádzky sa uistite, že sa 

na ňom nenachádzajú žiadne nástroje alebo iné ma-
teriály. 

• Odstráňte možné blokády pilín.

Výmena pílového listu, obr. 7-11
m Pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj od siete
vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

m Nebezpečie porezania! Pílový kotúč je relatívne ťažký 
a môže sa zošmyknúť. Noste ochranné rukavice.

• Rezi zaradi vožnje preko priključnih vodov.
• Poškodbe izolacije zaradi iztrganja iz stenske 

vtičnice.
• Pretrgana mesta zaradi staranja izolacije.
Takih poškodovanih električnih priključnih vodov ne sme-
te uporabljati, ker so zaradi poškodb izolacije smrtno 
nevarni.

Redno preverjajte, ali so električni priključni vodi 
poškodovani. Pri tem pazite, da priključni vod pri pre-
verjanju ne bo visel na električnemu omrežju.
Električni priključni vodi morajo ustrezati zadevnim 
določilom VDE in DIN. Uporabljajte samo priključne vo-
de z oznako H 07 RN.
Po predpisih mora biti opis tipa priključnega voda na-
tisnjen na njem.

Podaljševalni kabel in omrežna varovalka
• Podaljševalni vodi do 25 m dolžine morajo imeti pre-

sek 1,5 mm², nad 25 m dolžine pa najmanj 2,5 mm².
• Omrežni priključek je treba zaščititi s 16 A (inertna 

varovalka).

V primeru povpraševanja morate navesti spodnje po-
datke.
• Vrsta toka, ki napaja motor
• Podatki tipske ploščice stroja

Pri vračilu motorja vedno pošljite celotno pogonsko eno-
to s stikalom. 
Upoštevajte varnostne napotke!

Vzdrževanje

Opozorilo: Pred vzdrževalnimi deli in nastavitvami iz-
klopite stroj in izvlecite vtič.
Navodila shranite pri stroju.
Stroj mora biti čist.
Pri čiščenju nosite zaščitna očala.
Previdno: Plastične dele mize ne čistite z agresivni-
mi sredstvi. Priporočamo blago čistilno sredstvo, ki ga 
nanesete na vlažno krpo. Na stroj ne sme priti voda.

• Redno preverjajte žagin list. Uporabljajte samo do-
bro naostrene žagine liste brez razpok in deforma-
cij. Uporabljajte samo orodja, ki ustrezajo evropski 
normi EN 847-1.

• Obrabljen vstavek za prevesico takoj zamenjajte.
• Po vzdrževalnih delih in čiščenju preverite vse var-

nostne priprave.
• Preverite, da se pred zagonom stroja na njem ali v 

njem ne nahaja nobeno orodje ali kak drug del.
• Odstranite morebitno žagovino na izmetu.

Menjava žaginega lista, slike 7-11 
m Pred menjavanjem žaginega lista izvlecite omrežni 
vtič.

m Nevarnost ureznin! Žagin list je težek in je lahko 
spolzek. Pri menjavanju žaginega lista nosite rokavice.
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• Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou naprasklé 
nebo mají pozměněný tvar.

• Pilové kotouče použijte pouze dokonale ostré.

m Nebezpečí popálení! Krátce po skončení řezání je 
kotouč horký.

1. Vyjměte pružinovou zástrčku (obr. 7, A).Přitom 
pevně přidržte kolébku.

2. Pomalu sklopte kolébku směrem k podlaze.
3. Zajistěte pilový kotouč (obr. 8, A) pomocí brzdné 

tyčinky proti pootočení.
4. Uvolněte šrouby (obr. 9, A).
5. Vyjměte podložku (obr. 9, B), přední pilovou přírubu 

(obr. 9, C) a pilový kotouč (obr. 9, D).
6. Očistěte obě příruby.
7. Nasaďte nový ostrý pilový list.

Dbejte na správné otáčení kotouče: Šipka na krytu 
kotouče a šipka
na pilovém listu musí ukazovat stejný směr!

8. Nasaďte zpět přední přírubu a podložku.
9. Pilový kotouč zajistěte šroubem.
10. Nasuňte dvě podložky na čep (obr. 10, A).
11. Zvedněte kolébku a vsuňte čep do vývrtu  

(obr. 10, B).
12. Současně zaveďte uzavírací kryt 

(plech) (obr. 12, A) do vedení. 
Případně použijte pomoc od druhé osoby.

13. Prostrčte pružinovou zástrčku skrz čep.
14. Vyjměte blokovací tyčinku (obr. 8, A).

Výměna plastové vložky
Opotřebovanou nebo poškozenou plastovou vložku  
(obr. 1, 13) bezpodmínečně vyměňte.
1. Uvolněte šrouby vložky a vyjměte ji.
2. Vsaďte novou vložku a pevně ji utáhněte.

Fig. 8

A

Fig. 9

A

B
C

D

Fig. 10

A

B

Fig. 11

A
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• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej ocele.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré sú prasknuté ale-

bo majú pozmenený tvar.
• Pílové kotúče použite iba dokonale ostré.

m Nebezpečie popálenia! Krátko po skončení rezania 
je kotúč horúci.
1. Vytiahnite pružinovú zásuvku (obr. 7, A). Pritom 

pevne pridržte kolísku.
2. Pomaly sklopte kolísku smeru k podlahe.
3. Zaistite pílový kotúč (obr. 8, A) pomocou brzdnej 

tyčinky proti pootočeniu.
4. Uvoľnite skrutky (obr. 9, A).
5. Vytiahnite podložku (obr. 9, B), prednú pílovú príru-

bu (obr. 9, C) a pílový kotúč (obr. 9, D).
6. Očistite obe príruby.
7. Nasaďte nový, ostrý pílový list.

Dbajte na správne otáčanie kotúča: Šípka na kryte kotúča 
a šípka na pílovom liste musia ukazovať rovnaký smer!

8. Nasaďte späť prednú prírubu a podložku.
9. Pílový kotúč zaistite skrutkou.
10. Nasuňte dve podložky na čap (obr. 10, A).
11. Zdvihnite kolísku a vložte čap do vývrtu (obr. 10, B).
12. Súčasne zaveďte uzatvárací kryt 

(plech) (obr. 12, A) do vedenia. 
Prípadne použite pomoc od druhej osoby.

13. Prestrčte pružinovú zásuvku vez čap.
14. Vytiahnite blokovaciu tyčinku (obr. 8, A).

Výmena plastovej vložky
Opotrebovanú alebo poškodenú plastovú vložku  
(obr. 1, 13) bezpodmienečne vymeňte.
1. Uvoľnite skrutky vložky a vytiahnite ju.
2. Vsaďte novú vložku a pevne ju utiahnite.

• Ne uporabljajte žaginih listov iz jekla HSS.
• Ne uporabljajte razpokanih žaginih listov ali takšnih, 

ki so spremenili obliko.
• Uporabljajte samo ostre žagine liste.
m Nevarnost opeklin! Takoj po žaganju je žagin list 
še vroč.

Menjava žaginega lista:
1. Izvlecite vzmetno razcepko (slika 7, A). Pri tem trdno 

držite prevesico.
2. Prevesico počasi spuščajte proti tlom.
3. Žagin list zavarujte s pritrdilnim zatičem (slika 8, A) 

pred obračanjem.
4. Odvijte vijak (slika 9, A).
5. Snemite podložko (slika 9, B), sprednjo prirobnico 

žaginega lista (slika 9, C) in žagin list (slika 9, D).
6. Očistite prirobnice žaginega lista.
7. Nataknite nov ali nabrušen žagin list.

Pazite na pravilno smer vrtenja žaginega lista: puščica 
na zaščitnem pokrovu in puščica na žaginem listu morata 
kazati v isto smer!

8. Nataknite nazaj sprednjo prirobnico žaginega lista 
in podložko.

9. Žagin list zavarujte z vijakom.
10. Nataknite podložki na nosilni sornik (slika 10, A).
11. Dvignite prevesico in vtaknite nosilni sornik v izvrtino 

(slika 10, B).
12. Hkrati potisnite zaporno pločevino (slika 11, A) v 

vodilo.
13. Mogoče bo potrebna dodatna oseba. Vtaknite vz-

metno razcepko (slika 7, A) skozi nosilni sornik (slika 
10, A).

14. Odstranite pritrdilni zatič (slika 8, A).

Zamenjava plastičnega vstavka
Obrabljene ali poškodovane plastične vstavke takoj za-
menjajte (slika 1, 13).
1. Odvijte vijake plastičnega vstavka in ga vzemite 

ven.
2. Vstavite nov plastični vstavek in ga trdno privijte.
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Tabulka poruch

Varování: V zájmu bezpečnosti vždy před údržbou vypněte stroj a vytáhněte ze zásuvky.

Problém Možná příčin Pomoc

1.  Řezný kotouč se 
uvolní při vypnutí 
stroje

Upevňovací matice není dostatečně utažená Utáhněte upevňovací matici, M20 levotočivý 
závit

2.  Motor se nerozběhne a) Výpadek síťové pojistky a)  Kontrola síťové pojistky
b) Prodlužovací vedení vadné b)  Vyměnit prodlužovací vedení
c)  Přípojky na motoru nebo spínači nejsou v 

pořádku
c)  Nechte zkontrolovat odborným elektrikářem

d)  Motor nebo spínač vadný d)  Nechte zkontrolovat odborným 
elektrikářem

3.  Motor chybný směr 
otáčení a)  Zaměněny fáze a)  Zaměňte fáze (viz obr. 6)

4.  Motor nepodává 
výkon, vypadává 
pojistka

a)  Průřez prodlužovacího vedení není 
dostatečný

a) Viz Elektrická přípojka

b)  Přetížení kvůli tupému pilovému kotouči b)  Vyměňte pilový list
5.  Spálená místa na 

ploše řezu
a)  Tupý pilový kotouč a)  Naostřete, vyměňte pilový kotouč
b) Chybný pilový kotouč b) Vyměňte pilový kotouč
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Odstraňovanie porúch

Upozornenie: V záujme bezpečnosti premávky vždy vypnite pílu a odpojte ju pred vykonávaním údržby.

Problém Možná príčina Pomoc

1.  Pílový kotúč sa uvoľní 
po vypnutí motora

Priťahovacia matica nie je dostatočne 
utiahnutá

Utiahnite Priťahovaciu maticu M20- ľavý 
závit

2.  Motor sa nerozbieha a)  Výpadok sieťovej poistky a)  Skontrolujte sieťovú poistku
b)  Chybné predlžovacie vedenie b)  Vymeňte predlžovacie vedenie
c)  Prípojky na motore alebo na spínači nie sú 

v poriadku
c)  Nechajte skontrolovať odborným 

elektrikárom
d)  Chybný motor alebo spínač d)  Nechajte skontrolovať odborným 

elektrikárom
3.  Nesprávny smer 

otáčania motora a)  Zamenené fázy a)  Zameňte fázy (pozri obr. 6)

4.  Motor neposkytuje 
žiadny výkon, 
zareaguje poistka

a)  Nedostatočný prierez predlžovacieho 
vedenia

a)  Pozri Elektrická prípojka

b)  Preťaženie spôsobené tupým pílovým 
kotúčom

b)  Vymeňte pílový kotúč

5.  Spálené plochy na 
reznej ploche

a)  Tupý pílový kotúč a)  Nabrúste, vymeňte pílový kotúč
b) Nesprávny pílový kotúč b) Vymeňte pílový kotúč

Prosimo, da upoštevate: Stroj vedno odklopite od tokokroga, preden opravljate vzdrževanje ali popravila.
Motnja Mogoč vzrok Ukrep

1.  Žagin list se po 
izklopu motorja 
sprosti

Pritrdilna matica ni dovolj zategnjena Pritegnite pritrdilno matico z desnim navojem

2.  Motor se ne zažene a)  Izpad omrežne varovalke a) Preverite omrežno varovalko
b)  Okvarjen podaljševalni vod b)  Zamenjajte podaljševalni vod
c)  Priključki na motorju ali stikalu niso v redu c)  Mora pregledati strokovnjak za elektriko

d) Okvarjen motor ali stikalo d)Mora pregledati strokovnjak za elektriko
3.  Napačna smer 

vrtenja motorja
a)  Okvarjen kondenzator a) Mora pregledati strokovnjak za elektriko
b)  Napačna priključitev b)Strokovnjak za elektriko mora zamenjati 

polarnost stenske vtičnice
4.  Motor nima moči, 

varovalka se sproža
a)  Presek podaljševalnega voda ni zadosten a)  Glejte Električni priključek
b)  Preobremenitev zaradi topega žaginega 

lista
b) Zamenjajte žagin list

5.  Ožganine na rezalni 
površini

a)Top žagin list a)  Naostrite žagin list ali ga zamenjajte
b) Napačen žagin list b) Zamenjajte žagin list

Pomoč pri motnjah
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DE erklärt folgende Konformität gemäß
EU-Richtlinie und Normen für den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the 
EU Directive and standards for the following article

FR
déclare la conformité suivante selon la directive UE 
et les normes pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le diret-
tive e le normative UE per l‘articolo

CZ prohlašuje následující shodu podle smernice EU a 
norem pro výrobek

HU
az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti 
következo megfeleloségi nyilatkozatot teszi a 
termékre

HR ovime izjavljuje da postoji  sukladnost prema EU-
smjernica i normama za sljedece artikle

RO declară următoarea conformitate corespunzător 
directivelor şi  normelor UE pentru articolul

TR Normları geregince asagıdaki  uygunluk açıkla 
masını sunar.

FIN vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala 
esitetyt EU-direktiivit ja standardit

PL deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi 
dyrektywami UE i normami

SLO izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in nor-
mami za artikel

SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a 
noriem pre výrobok

EST kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja 
standardite järgmist artiklinumbrit

LT pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir 
standartai šį straipsnį

LV apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības 
un standarti šādu rakstu

NL
verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet 
aan de daarop betrekking  hebbende EG-richtlijnen 
en normen

RUS заявляет о соответствии товара следующим 
директивам и нормам ЕС

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva 
da UE e as normas para o seguinte artigo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva 
la UE y las normas para el artículo

DK
erklærer hermed, at følgende produkt er ioverens-
stemmelse med nedenstående EUdirektiver og 
standarder:

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse en-
ligt EU-direktiv och standarder för följande artikeln

NO erklærer herved følgende samsvar under EU-
direktiv og standarder for følgende artikkel

BG декларира съответното съответствие 
съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул

Wippkreissäge - HS730

Standard references: EN 1870-6, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11

Konformitätserklärung

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH • Günzburger Str. 69 • D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, den 23.03.2016                                  _____________________       
Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director     

Art.-No. 5905106902
Subject to change without notice

Documents registar: Christian Drößler
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
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■
Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche 
wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewähr-
leistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder 

Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, 
als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. 
Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to such defects 
are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in 
such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrica-

tion within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims 
against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the 
reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded. 

Garantie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi líacheteur perd tout droit à 
des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée 
légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable 
durant cette période pour des raisons díerreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne 

sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des 
nouvelles pièces sont à la charge de líacheteur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à 
líindemnité sont exclus. 

Garanzia I

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del 
genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a 
decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di 

materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale 
noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a 
carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni. 

Garantía ES

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador 
pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de 
garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torne inútil a causa 

de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que 
nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están 
excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y perjuicios. 

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricação. Peças 
avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas. 
Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção 

as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservançia das normas relativas á electricidade. Além disso, a garantia só 
poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros.  O cartão de garantia só vale em conexão com 
a fatura. 

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak 
op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze 
termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen 
de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt 

echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de 
garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de 
koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garanti NO

Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for 
at våre maskiner ved riktig behandling under den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt 
hver maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsfeil. For deler som vi ikke produserer 

selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering 
av nye deler. Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 

Garanti SE

Uppenbara brister ska anmälas inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall förlorar köparen samtliga anspråk på grund av dessa brister. 
Vi lämnar garanti för våra maskiner vid riktig hantering för den lagenliga garantitiden från övertagandet på det sättet, att vi kostnadsfritt 
ersätter varje maskindel, som inom denna tid blir obrukbar bevisligen som följd av material eller tillverkningsfel. För delar, som vi inte 

själva tillverkar, lämnar vi endast garanti i så måtto, som vi själva får garanti av våra underleverantörer. Kostnaderna för monteringen av de 
nya delarna bär köparen. Förändrings och värdeminskningsanspråk och övriga skadeståndsanspråk är uteslutna.

Garanti DK

Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan 
omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin 

täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan garantikrav endast 
ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Takuu FIN

Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. 
puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneillemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdam-
me korvauksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi raaka-aine- tai valmistusvirhees-

tä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien 
asennuskustannukset maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule kysymykseen. 

Záruka SK

Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí všetky nároky týkajúce sa takejto vady. 
Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť 
aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či výrobnej vady. Na časti ktoré sami 

nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné plněnie k subdodávateľovi. Za trovy týkajúce sa 
inštalácie novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené. 

Garancija SLO

Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi 
takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in 
sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala 

ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za 
vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.

Záruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. 
Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně 
vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly, 

které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na 
instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou vyloučené.

Garantii EST

Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud 
vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame 
tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida 

me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- 
ja amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse.

Гарантия (RUS)

Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В ином случае все претензии покупателя 
по таким дефектам не принимаются. Мы предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. 
Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока. В течение этого времени мы 
гарантируем бесплатную замену любой части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказуемых ошибок 

в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами, мы предоставляем гаран-
тии в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии к изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупатель. 
Претензии на расторжение договора купли-продажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба исключаются.

Gwarancja (POL)

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji 
wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad 
materiału z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie 

z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty 
instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w 
ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantija (LAT)

Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem 
defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņemamies 
bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas defektu dēļ šajā laika periodā. 

Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno 
detaļu uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par 
bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas. 

Garantija (LIT)

Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento. Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją 
dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra 
laikomasi gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis, sugedusias dėl blogos medžiagos 

ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo 
atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių nebus patenkinamos.

Ábyrgð (IS)

Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtöku vörunnar.  Annars er réttur kaupanda um bætur vegna slíka skemmda ógildur.  
Við ábyrgjumst, í tilfelli réttrar meðhöndlunar yfir lögbundið ábyrgðartímabil frá afhendingu, að við skiptum um hvern vélarhlut án kostnaðar 
sem ónothæfur er vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákveðins tímabils.  Af því er tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af 
 okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eigum rétt á ábyrgðarkröfum  gagnvart birgðasölum. Kostnaður vegna uppsetningar á nýjum 

hlutum skal falla í skaut kaupanda.  Ógilding sölu eða afsláttur á kaupverði sem og aðrar kröfur vegna skemmda eru undanskildar.
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