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     WARNING! Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire and/or seri-
ous injury.
Save all warnings and instructions for future ref-
erence. The term “power tool” in the warnings refers 
to your mainsoperated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered 
or dark areas invite accidents.

2. Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

3. Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

1. Power tool plugs must match the out-
let. Never modify the plug in any way. Do 
not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.

2. Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces such as pipes, radia-
tors, ranges and refrigerators. There is an 
increased risk of electric shock if your body is 
earthed or grounded.

3. Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will in-
crease the risk of electric shock.

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

5. When operating a power tool outdoors, 
use an extension cord suitable for outdoor 
use. Use of a cord suitable for outdoor use re-
duces the risk of electric shock.

6. If operating a power tool in a damp loca-
tion is unavoidable, use an earth leakage 
circuit breaker. Use of an earth leakage circuit 
breaker reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

1. Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a pow-
er tool. Do not use a power tool while you 
are tired or under the influence of drugs, al-
cohol or medication. A moment of inattention 
while operating power tools may result in serious 
personal injury.

2. Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective equip-
ment such as dust mask, non-skid safety shoes, 
hard hat, or hearing protection used for appropri-
ate conditions will reduce personal injuries.

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

4. Remove any adjusting key or wrench be-
fore turning the power tool on. A wrench or 
a key left attached to a rotating part of the power 
tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, clothing 
and gloves away from moving parts. Loose 
clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички преду-
преждения и инструкции за безопасност. Неспазване 
на предупрежденията и инструкциите може да доведе 
до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
Съхранявайте всички предупреждения и инструк-
ции за бъдещи справки. Терминът „електроинстру-
мент“ в предупрежденията се отнася за Вашия основен 
електроинструмент (с кабел) или акумулаторен електро-
инструмент (безжичен).

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА
1. Поддържайте работната зона чиста и добре осве-
тена. Затрупани или тъмни пространства могат да бъ-
дат предпоставка за злополуки.
2. Не използвайте електроинструменти в експлозив-
на среда при наличието на запалими течности, га-
зове или прах. Електрическите инструменти генерират 
искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
3. При работа с електроинструмента дръжте деца и 
външни лица надалеч. Отвличането на вниманието Ви 
може да доведе до загуба на контрол.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1. Щепселите на електроинструмента трябва да 

съответстват на контакта. Никога и по никакъв 
начин не правете промени по щепсела. Не из-
ползвайте адаптори със заземени електроин-
струменти. Използването на оригиналните щепсе-
ли и съответстващите им гнезда ще намалят риска 
от токов удар.

2. Избягвайте контакт на тялото със заземени по-
върхности като тръби, радиатори, печки и хла-
дилници. Ако тялото Ви е заземено, съществува 
повишен риск от токов удар.

3. Не излагайте електроинструментите на дъжд 
или влага. Навлизането на вода в електроинстру-
мента ще увеличи риска от токов удар.

4. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не из-
ползвайте кабелa за носене, издърпване или 
изключване на захранващото устройство на 
електроинструмента. Дръжте кабела далеч от 
топлина, масло, остри ръбове или движещи се 
части. Повредените или заплетени кабели увели-
чават риска от токов удар.

5. Когато работите с електроинструмент на откри-
то, използвайте удължител, подходящ за външ-
ни условия. Използването на кабел, подходящ за 
външна употреба, намалява риска от токов удар.

6. Ако не може да избегнете работата с електроин-
струмент на влажно място, използвайте прекъс-
вач на верига за изтичане към земя. Използва-
нето на такъв прекъсвач намалява риска от токов 
удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
1. Бъдете внимателни, гледайте какво правите 

и използвайте здрав разум, когато работите с 
електроинструменти. Не използвайте електри-
чески инструмент, ако сте изморени, под въз-
действието на наркотици, алкохол или лекар-
ства. Момент на невнимание, докато работите с 
електроинструмента, може да доведе до сериозна 
телесна повреда.

2. Използвайте лични предпазни средства. Вина-
ги носете защитни очила. Защитно оборудване 
като маска за прах, нехлъзгащи се защитни обувки, 
твърда шапка или слухова защита, използвани при 
подходяща условия, ще намали риска от телесни 
наранявания.

3. Предотвратете неволното стартиране на ин-
струмента. Уверете се, че превключвателят е 
в изключено положение преди свързване към 
електрическата мрежа и/или батерия, взимане 
или носене на инструмента. Носенето на елек-
троинструменти с поставен пръст върху превключ-
вателя или наелектризирани електроинструменти, 
които са включени, може да доведе до злополуки.

4. Извадете ключа за настройка или гаечния ключ 
преди да включите електроинструмента. Гаечен 
ключ или ключът, прикрепен вляво от въртяща се 
част на електроинструмента може да доведе до те-
лесни наранявания.

5. Не се накланяйте или пресягайте. Поддържайте 
стабилна основа и баланс на тялото по всяко 
време. Това дава възможност за по-добър контрол 
на електроинструмента при неочаквани ситуации.

6. Носете подходящо облекло. Не носете свободно 
падащи дрехи или бижута. Пазете косата, дре-
хите и ръкавици си далеч от движещи се части. 
Свободно падащи дрехи, бижута или дълга коса 
могат да бъдат захванати от движещи се части.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
УДЪЛЖИТЕЛ
РАЗОПАКОВАНЕ
 Съдържание на кашона.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ДИАМАНТЕНИЯ ДИСК
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РЕГУЛИРАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА РЯЗАНЕ
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДЕЩИЯТ ЗНАК ЗА ПО-ДОБРА 
ВИДИМОСТ ПРИ РЯЗАНЕ
ПРАХОУЛАВЯНЕ

СИСТЕМА ЗА ВОДНО ЗАХРАНВАНЕ
ПАРАЛЕЛЕН ВОДАЧ
ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА
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ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ
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7. Ако са предоставени уреди за прахозасмукване 
или други подобни уреди за събиране на части-
ци, се уверете, че те са свързани и се използват 
правилно. Използването на уреди за събиране на 
прах може да намали опасностите, които могат да 
възникнат в тази насока.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
1. Не насилвайте електроинструмента. Използ-

вайте правилния електроинструмент за Вашето 
приложение. Правилният електроинструмент ще 
свърши работата по-добре и по-безопасно, ако 
бъде използван за скоростта, за която е проекти-
ран.

2. Не използвайте електрическия инструмент, ако 
превключвателят не го включва и изключва. 
Електроинструмент, който не може да бъде кон-
тролиран от превключвателя, е опасен и трябва да 
бъде ремонтиран.

3. Изключете щепсела и/или батерията на елек-
троинструмента от захранването, преди да 
пристъпите към каквито и да е корекции, смяна 
на аксесоари или съхранение. Такива преван-
тивни мерки по безопасността намаляват риска от 
случайно стартиране на електроинструмента.

4. Съхранявайте неработещия електроинстру-
мент на място, недостъпно за деца и не допус-
кайте лица, които не са запознати с електроин-
струмента или с тези инструкции, да работят с 
него. Електроинструментите са опасни в ръцете на 
хора, които не са обучени да работят с тях.

5. Поддържайте електроинструментите в изправ-
ност. Проверявайте за размествания или затя-
гане на подвижни части, счупени части и всяко 
друго състояние, което би могло да повлияе 
върху работата на електроинструмента. Ако 
е повреден, занесете го за ремонт преди да го 
използвате. Причината за много от злополуките с 
електроинструменти е лошата им поддръжка.

6. Поддържайте режещите инструменти остри и 
чисти. Добре поддържаните режещи инструменти 
с остри диамантени дискове имат по-малка нужда 
от затягане и са по-лесни за проверка.

7. Използвайте електроинструмента, аксесоарите, 
дисковете на инструмента и т.н. в съответствие 
с тези инструкции, като се вземат предвид ра-
ботните условия и работата, която ще се изпъл-
нява. Употреба на електроинструмента за опера-
ции, различни от предвидените, може да доведе до 
опасна ситуация.

РЕМОНТ

1. Ремонтът на Вашия електроинструмент следва 
да бъде извършван само от квалифициран пер-
сонал, използвайки само оригинални резервни 
части. Това ще гарантира поддръжката на безопас-
ността на електроинструмента.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОПЕРАЦИИ 
ЗА РЯЗАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИ-
НАТА ПРИ РЯЗАНЕ

1. Ограничителят, предоставен заедно с инстру-
мента, трябва да бъде сигурно прикрепен към 
него и позициониран за максимална безопас-
ност, така че възможно най-малка част от диска 
да е изложена към оператора. Позиционирайте 
себе си и страничните наблюдатели далеч от 
равнината на въртящия се диск. Ограничителят 
предпазва оператора от счупени фрагменти на ди-
ска и случаен контакт с него.

2. За Вашия електроинструмент използвайте 
само диамантени режещи дискове. Само защото 
един аксесоар може да бъде монтиран към Вашия 
електроинструмент  предназначени за периферно 
шлайфане. Прилагането на странична сила към 
тези дискове, може да ги счупи.

3. Номиналната скорост на аксесоара трябва да е 
равна поне на максималната скорост, отбеляза-
на на електроинструмента. Аксесоари, работещи 
на по-висока скорост от тяхната номинална, могат 
да се счупят и разхвърчат на части.

4. Дисковете трябва да се използват само по 
предназначение. Например: не шлифовайте  
със страната на режещия диск. Абразивно ре-
жещите дискове са предназначени за периферно 
шлайфане. Прилагането на странична сила към 
тези дискове, може да ги счупи.

5. Винаги използвайте изправни фланци на диска, 
които са с правилен диаметър за избрания от 
Вас диск. Правилните фланци поддържат диска и 
по този начин се намалява възможността за него-
вото счупване.

6. Външният диаметър и дебелината на Вашия ак-
сесоар трябва да бъде в рамките на изчисление-
то на мощността на Вашия електроинструмент. 
Защитата и проверката на аксесоари с неправилен 
размер не може да бъде извършена правилно.

7. Размерът на оста на дисковете и фланците 
трябва да пасне правилно към шпиндела на 
електроинструмента. Дискове и фланци с отвор 
за оста, които не пасват на частите на електроин-
струмента ще се дебалансират, ще вибрират пре-
комерно и могат да доведат до загуба на контрол.

8. Не използвайте повредени дискове. Преди 
всяка употреба проверявайте дисковете за 
наличие на стружки и пукнатини. Ако електро-
инструментът или дискът са били изпуснати, 
проверете за повреди или сложете здрав диск. 
След проверката и монтирането на диска, по-
зиционирайте себе си и страничните наблюда-
тели далеч от равнината на въртящия се диск 
и пуснете електроинструмента на максимална 
скорост без товар за една минута. Повредените 
дискове обикновено се чупят при този тест.

9. Носете лични предпазни средства. В зависи-
мост от приложението, използвайте щит за лице 
или предпазни очила. Ако е подходящо, носете 
маска за прах, антифони, ръкавици и престил-
ка, които да могат да спрат малки абразивни 
частици или фрагменти от детайли. Защитата 
на очите трябва да може да спре хвърчащите 
частици при извършване на операциите. Мас-
ката за прах или респираторът трябва да могат да 
филтрират частиците, генерирани по време на ра-
бота. Продължителното излагане на високи нива на 
шум може да доведе до загуба на слуха.
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10. Дръжте страничните наблюдатели на безопас-
но разстояние от работната зона. Всеки, който 
влиза в работната зона, трябва да носи лично 
предпазно облекло. Фрагменти от работната част 
или счупен диск могат да изхвърчат и да причинят 
нараняване дори извън директната работна зона. 

11. Когато извършвате операция, при която ре-
жещият аксесоар може да влезе в контакт със 
скрити кабели или собствения си кабел, дръжте 
електроинструмента само за изолираните ръко-
хватки. Ако режещият аксесоар влезе в контакт с 
кабел под напрежение, то изложените метални час-
ти на електроинструмента могат да причинят токов 
удар и да наранят оператора.

12. Позиционирайте кабела на разстояние от вър-
тящия се аксесоар. Ако загубите контрол, кабе-
лът може да бъде прерязан или да се заплете и 
да издърпа китката или ръката Ви към въртящия 
се диск.

13. Никога не оставяйте електроинструмента върху 
повърхност, докато аксесоарът не спре движе-
ние. Въртящият се диск може да захване повърх-
ността и да извади електроинструмента извън кон-
трол.

14. Не включвайте електроинструмента, докато го 
носите от едната си страна. Случаен контакт с 
въртящия се аксесоар може да захване дрехите 
Ви, придърпвайки аксесоара към тялото Ви.

15. Регулярно почиствайте вентилационните от-
вори на електроинструмента. Вентилаторът на 
мотора засмуква прах в корпуса, а прекомерно-
то натрупване на метален прах може да причини 
опасност от електричество.

16. Не работете с електроинструмента в близост до 
запалими материали. Искрите могат да запалят 
тези материали. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ ЗА РЯЗАНЕ НА АБРАЗИВИ И СВЪР-
ЗАНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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тен удар.

5. Не закачайте верига за циркуляр, диск за обра-
ботка на дърво, диск с диамантени сегменти и 
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лярен диск. Такива дискове водят до чести случаи 
на ответен удар и загуба на контрол.

6. Не задръствайте диска и не налагайте прекоме-
рен натиск. Не се старайте да направите пре-
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реза и възможността за ответна сила или счупване 
на острието.

7. Когато дискът се огъва или при прекъсване на 
работата по някаква причина, изключете ин-
струмента от захранването и го задръжте не-
подвижен, докато дискът спре напълно. Никога 
не се опитвайте да премахнете диска от разре-
за, докато е в движение по друг начин, тъй като 
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ната за огъване на диска.
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и внимателно продължете разреза, вкарвайки 
диска в отвора. Ако работата продължи в самата 
работна част, дискът може да се огъне, да се пре-
мести нагоре или да генерира ответен удар.

9. Поддържащите панели или всякакви големи 
детайли могат да сведат до минимум риска 
от прищипване на диска и ответен удар. Голе-
мите части са склонни да провисват под силата на 
собствената си тежест. Подпорите трябва да бъдат 
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и в близост до ръба на заготовката от двете страни 
на диска.
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те разрез тип „джоб“ в стени или други слепи 
зони. Изпъкналото острие може да пререже тръ-
би за газ или вода, електрическо окабеляване или 
предмети, които могат да доведат до обратен удар.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1  Винаги дръжте ръцете си далеч от зоната на 
рязане! Втората си ръка дръжте на помощната 
дръжка. Ако и двете ръце държат инструмента, 
тогава те не могат да влязат в допир с диска.

2. Не се пресягайте под работната повърхност.
3. Когато извършвате работа, при която режещият 

диск може да влезе в контакт със скрити кабели 
или собствения си кабел, дръжте инструмента 
за изолираните нехлъзгащи се дръжки. Конта-
ктът с кабела под напрежение ще генерира елек-
тричество в изложените метални части на електро-
инструмента и ще причини токов удар.
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4 Винаги използвайте дискове с правилен размер 
и вътрешен отвор. Дискове, които не съвпадат с 
инструмента, ще работят нецентрично и ще дове-
дат до загуба на контрол.

5. Никога не използвайте повредени фланци или 
дорникови болтове с неправилен размер. Флан-
ците или дорниковите болтове са проектирани 
специално за Вашия инструмент с цел най-добра 
производителност и безопасност при работа. 

6. Поддържайте здраво инструмента и позициони-
райте тялото си така, че да можете да се про-
тивопоставите на обратните сили. ОБРАТНИТЕ 
сили могат да бъдат контролирани от операто-
ра, ако се вземат правилните предпазни мерки. 

7. Не използвайте тъпи или повредени дискове. 
8. Използвайте препоръчаните дискове, подходя-

щи за максималния оборот на инструмента в мину-
та или за по-високи обороти с правилния вътрешен 
отвор.  

9. Преди работа затегнете задържащия болт и 
всички клеми.

10. Проверете вътрешните повърхности при оста 
на фланците, както и страните на диска за 
външни частици.

11. Преди работа проверете диска за пукнатини 
или други повреди. Ако дискът има пукнатини 
или е повреден, го подменете веднага. Преди да 
започнете работа, извършете тест без товар за око-
ло 30 секунди.

12 Никога не стартирайте инструмента с работната 
част срещу диска.

13. Позволете на мотора да достигне максимална 
скорост преди рязане.

14. Важно: След завършване на разреза освободе-
те превключвателя на захранването и изчакайте 
инерционното въртене да спре, преди да поставите 
инструмента настрана.

15. Никога не работете с инструмента в помещение 
със запалими твърди, течни материали или газо-
ве. Искри от колектора/въглеродни вълни могат да 
причинят пожар или експлозия. 

16. Има определени приложения, за които този ин-
струмент е проектиран. Производителят настоя-
телно препоръчва този инструмент да НЕ бъде мо-
дифициран и/или използван за друго освен за това, 
за което е предназначен. Ако имате въпроси относ-
но това приложение, НЕ използвайте инструмента, 
докато не се свържете с производителя и получите 
съвет от него.

17. Използвайте машината само за рязане на ка-
мък, бетон или керамика. 

18. Използвайте помощните дръжки, които се дос-
тавятс инструмента. Загубата на контрол може да 
доведе до телесна повреда. 

19. Използвайте превключвател за остатъчен ток 
(PRCD), за да се защитите от текущи вълни.

20. Дръжте кабела надалеч от обхвата на машина-
та. Винаги прехвърляйте кабела зад Вас.

21. Изключете машината веднага, ако забележите 
необичайни вибрации или други дефекти. Про-
верете машината, за да установите причината. 

22. Използвайте само диамантени дискове според 
инструкциите на производителя. 

23. Обръщайте внимание на размерите на дискове-

те. Диаметърът на вътрешния отвор трябва да се 
вмъкне оста, без да се клати. 

24. Внимавайте да не се натъкнете на скрити елек-
трически кабели, тръби за газ и вода. Преди да 
започнете работа, проверете работната зона с ме-
тален детектор. 

25. Прахът, който се вдига при работа с машината, 
може да е опасен за здравето Ви. Използвайте 
прахоулавяща система и носете подходяща защит-
на маска. Отстранете натрупалата се прах с пра-
хосмукачка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само диамантени дискове с диаметър 180 
mm с отвор на оста 7/8” (22.23 mm). Дебелината трябва 
да е между 1,0 и 2,6 mm. Диамантените дискове могат 
да бъдат твърди, турбо или със сегменти. Ако са от със 
сегменти, периферните пролуки между сегментите не 
трябва да бъдат повече от 10 mm и трябва да са с отри-
цателен ъгъл на наклона.

Предупреждение: Не използвайте абразивни дискове с 
този циркуляр. 
Предупреждение: Не използвайте назъбени триони с 
този циркуляр. 
Съхранявайте циркуляра и аксесоарите по такъв начин, 
че дискът и другите части да не бъдат повредени.
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СПЕФИЦИКАЦИИ

Волта Вата Обороти

16

ENGLISH
ORIGINAL INSTRUCTIONS

The network voltage must conform to the voltage 
indicated on the tool name plate. Under no circum-
stances should the tool be used when the power s 
upply cabl e i s damaged. A damaged cable must be 
replaced immediately by an authorized Customer 
Service Center. Do not try to repair the damaged 
cable yourself. The use of damaged power cables can 
lead to an electric shock.

This saw is designed exclusively for wet or dry cut-
ting of stone, concrete and masonry. This machine 
should not be used for cutting other materials. The 
machine should not be converted or modified, e.g. 
for any other form of use, other than as specified in 
these operating instructions. The user shall be liable 
for damages and accidents due to incorrect use.

SIf an extension cable is required, it must have a 
sufficient cross-section so as to prevent an exces-
sive drop in voltage or overheating. An excessive 
drop in  voltage reduces the output and can lead to 
failure of the motor. The following table shows you 
the correct cable diameter as a function of the cable 
length for this machine. Use only U.L. and CSA 
listed extension cables. Never use two extension 
cables together. Instead, use one long one.

Longueur totale de
la rallonge (cm/feet)

Dimension du Câble 
(AWG)

750 cm / 25” 16

1500 cm / 50” 12

3000 cm / 100” 10

4500 cm / 150” 8

6000 cm / 200” 6
  

Carefully remove the tool and all loose items from
the shipping container. Retain all packing materials
until after you have inspected and satisfactorily oper-
ated
the machine.
NOTE: An appropriate diamond blade must
be mounted to the machine before operating.
Refer to the section of this manual:
“INSTALLING THE BLADE”

· Stone Cutting Circular Saw Machine
· Vacuum hose connector
· Parallel guide
· L-hex wrench
· Diamond blade 180 mm

DO NOT OPERATE THIS TOOL UNTIL
YOU READ AND UNDERSTAND THE
ENTIRE INSTRUCTION MANUAL.

ENSURE THAT TOOL IS DISCONNECTED
FROM POWER SOURCE.

1. Remove any accumulated debris in the 
guards and around the arbor.
2. First mount the Inner Flange, then the 
blade, ma-king sure the direction of rotation 
arrow of the blade and the arrow on the ma-
chine are in the same direction.
3. Mount the Outer Flange, Washer and Ar-
bor Bolt.
See Fig.2.

ELECTRICAL CONNECTION

INTENDED USE

EXTENSION CABLE

UNPACKING

CARTON CONTENTS

TO INSTALL THE BLADE:

INSTALLING THE DIAMOND BLADE

SPECIFICATIONS

Volts Watt n

220-
240V 1800 W 5800 

min-1
22.23 
mm. 

(7/8”)

180 
mm. 55 mm.

6.7 kg. 
(14.74 
Lbs)

LPA= 95,5 
dB(A)

LWA= 106,5 
dB(A)

K= 3 dB(A)

220–240 
V 1800 W 5800 min–1 22,23 mm
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DO NOT OPERATE THIS TOOL UNTIL
YOU READ AND UNDERSTAND THE
ENTIRE INSTRUCTION MANUAL.

ENSURE THAT TOOL IS DISCONNECTED
FROM POWER SOURCE.

1. Remove any accumulated debris in the 
guards and around the arbor.
2. First mount the Inner Flange, then the 
blade, ma-king sure the direction of rotation 
arrow of the blade and the arrow on the ma-
chine are in the same direction.
3. Mount the Outer Flange, Washer and Ar-
bor Bolt.
See Fig.2.

ELECTRICAL CONNECTION

INTENDED USE

EXTENSION CABLE

UNPACKING

CARTON CONTENTS

TO INSTALL THE BLADE:

INSTALLING THE DIAMOND BLADE

SPECIFICATIONS

Volts Watt n

220-
240V 1800 W 5800 

min-1
22.23 
mm. 

(7/8”)

180 
mm. 55 mm.

6.7 kg. 
(14.74 
Lbs)

LPA= 95,5 
dB(A)

LWA= 106,5 
dB(A)

K= 3 dB(A)

180 mm 55 mm 6,7 kg
LPA=95,5 dB(A) 

LWA= 106,5 dB(A) 
K= 3 dB(A)

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Мрежовото напрежение трябва да съответства на на-
прежението, посочено на информационната табела на 
инструмента. При никакви обстоятелства инструментът 
не трябва да се използва, ако захранващият кабел е 
повреден. Един повреден кабел може да се подмени 
веднага от оторизирания сервиз за обслужване. Не се 
опитвайте да поправяте повредения кабел сами. Из-
ползването на повреден захранващ кабел може да до-
веде до токов удар. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този инструмент е проектиран специално за мокро или 
сухо рязане на камък, бетон и керамика. Тази машина 
не трябва да се използва за рязане на други материали. 
Машината не трябва да се преработва или модифицира 
за никаква друга форма на употреба, освен отбеляза-
ната в инструкциите за експлоатация. Потребителят е 
отговорен за повреди и инциденти поради неправилна 
употреба.

УДЪЛЖИТЕЛ

Ако е необходим удължител, той трябва да има доста-
тъчно напречно сечение, за да се предотврати преко-
мерен спад на напрежението или прегряване. Рязкото 
спадане на напрежението намалява производителнос-
тта и може да повреди мотора. В таблицата по-долу ще 
видите правилния диаметър на кабела като функция 
на дължината на кабела за тази машина. Използвайте 
само удължители, сертифицирани по U.L. и CSA. Ни-
кога не използвайте два удължителя едновременно. 
Вместо това използвайте един дълъг.

Обща дължина на кабела 
(cm/инча)

Размери на кабела 
(DWG)

750 cm / 25” 16

1500 cm / 50” 12

3000 cm / 100” 10

4500 cm / 150” 8

6000 cm / 200” 6

РАЗОПАКОВАНЕ

Внимателно извадете инструмента и всички свобод-
ни части от транспортния контейнер. Запазете всички 
опаковъчни материали, докато проверите и успешно 
използвате машината за първи път. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате инструмента, мон-
тирайте подходящ диамантен диск. Вижте раздела „ИН-
СТАЛИРАНЕ НА ДИСКА“ на това ръководство:

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

• Циркулярен трион за рязане на камък
• Съединител за вакуум маркуч
• Паралелен водач
• Г-образен шестограмен ключ
• Диамантен диск 180 mm

НЕ РАБОТЕТЕ С ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ, ДОКАТО НЕ 
ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ЦЯЛОТО РЪКОВОД-
СТВО ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДИАМАНТЕНИЯ ДИСК

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИНСТРУМЕНТЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН 
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕКСКАТА МРЕЖА.

ЗА ДА ИНСТАЛИРАТЕ ДИСКА: 

1. Отстранете всички опаковъчни материали от во-
дачите и около оста.
2. Първо монтирайте вътрешния фланец, след това 
диска, като се уверите, че посоката на въртене 
следва тази на стрелката на диска и на машината.
3. Монтирайте външния фланец, шайбата и имбус-
ния болт.
Вижте фиг. 2
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ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте дискове, които имат 
вътрешен диаметър, който може да пасне и който 
е предназначен за максималната номинална или 
по-висока скорост на инструмента.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДИСКА:

ИЗКЛЮЧЕТЕ ИНСТРУМЕНТА ОТ ЕЛЕКТРОЗАХРАН-
ВАНЕТО.
Отстраняването е в обратната посока от тази при инста-
лирането на диска.

НАСТРОЙКА НА ДЕБЕЛИНАТА НА РАЗРЕЗА

ИЗКЛЮЧЕТЕ ИНСТРУМЕНТА ОТ ЕЛЕКТРОЗАХРАН-
ВАНЕТО. 

Разхлабете ограничителя на дебелината, като го на-
тиснете напред и настроите желаната стойност на 
дебелина на разреза. Затегнете отново ограничителя. 
Вижте фиг. 3

17

ENGLISH
ORIGINAL INSTRUCTIONS

NOTE: Use blades that have an arbor bore 
which can fit, and that are rated for the ma-
chine’s maximum rated speed or higher.

DISCONNECT TOOL FROM POWER 
SOURCE.        

Removal is the opposite of installing the blade.

DISCONNECT TOOL FROM POWER 
SOURCE.

Loosen the Depth Stop Lever by pushing it forwards 
and adjust the depth of cut to the desired amount. 
Then retighten the Depth Stop Lever. See Fig.3

To aid in free-hand cutting, sighting notches are lo-
cated at the front of the base plate.See Fig.4.

There is a vacuum port provided on the blade  cover    
to  collect  dust  when operating.

Simply attach the vacuum cleaner hose to the va-
cuum port.  See fig. 5. Keep the Cap in place when 
not in use.

.

The water feed system allows the machine to cut 
more effectively. Ensure that a PRCD interrupter 
unit is always used.
Mount a Quick Release Water Coupling (not in-
cluded) to the water supply hose. Adjust the Water 
Valve for the desired amount of water flow.See Fig.6.

REMOVING THE BLADE:

Depth
Stop Lever

Depth Scale

HOW TO USE THE SIGHTING NOTCH

Sighting notches

Fig.3

Fig.4

VACUUM DUST COLLECTION

TO ADJUST DEPTH OF CUT

Vacuum Port Cap Fig.5

WATER FEED SYSTEM

Outer Flange

Inner Flange

Arbor Bolt Blade

Fig.2

Washer

Ограничител  
на дебелината

Скала  
за дебелината

Фиг. 3

УПОТРЕБА НА ВОДЕЩИЯ ЗНАК 
ЗА ПО-ДОБРА ВИДИМОСТ ПРИ РЯЗАНЕ

В помощ на свободното рязане без ръце, отпред на ба-
зовия плот има водещ знак. Вижте фиг. 4.
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VACUUM DUST COLLECTION
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WATER FEED SYSTEM

Outer Flange

Inner Flange

Arbor Bolt Blade

Fig.2

Washer

Водещ знак

Фиг. 4  

ПРАХОУЛАВЯНЕ

Капакът на диска е оборудван с отвор за прахоулавяне 
по време на работа. 

Свържете маркуча на прахосмукачката за вакуумния от-
вор. Вижте фиг. 5. Капачката трябва да е поставена, ако 
отворът не се използва.
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Washer

Капачка на вакуумен отвор Фиг. 5

ВОДОЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА

Водозахранващата система позволява на машината да 
реже по-ефективно. Винаги използвайте превключва-
тел за остатъчен ток (PRCD).
Монтирайте съединител за бързо освобождаване на во-
дата (не е включен) към маркуча за захранване с вода. 
Регулирайте вентила за водата на желаното количество 
воден поток. Вижте фиг 6.
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Диск Дорников болт

Фиг. 2
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PARALLEL GUIDE

Fig.7

Parallel guide

ENGLISH
ORIGINAL INSTRUCTIONS

WARNING: Great care must always be taken 
to avoid the risk of electrocution whenever 
using water. Never allow water to contact 
the electrical parts of the tool. Always use a 
PRCD Interrupter. 

The Parallel Guide allows straight cuts to a desired 
distance from the edge.

To mount, insert the Parallel Guide into the slot in 
the Base Plate and tighten the Thumb Knobs at the 
desired position. See fig. 7.

Make sure that the power circuit voltage is the  same  
as  that  shown  on  th especification plate of the 
machine and that switch is “OFF” before connecting 
the tool to the power circuit.

Keep the machine steady during switching and during 
use by holding the main handle and the secondary 
handle with both hands. 

This machine is equipped with a “LOCK-OFF” 
switch. To press the switch, you must first press the 
release button located at the top of the switch. Then 
the trigger switch will be free to be pressed to start 
the machine.

Release the trigger switch to stop the machine . Af-
ter the machine has been switched off, the blade will 
still rotate for a time, take care that parts of your 
body do not come into contact with the blade while 
it is still rotating!

If while cutting the machine reaches a load approa-
ching overload level, the electronic overload protec-
tion will kick in and shut the saw off. When this  hap-
pens, release the trigger and return the machine to 
its topmost position (out of the cut) and wait at least 
3 seconds before continuing.

Effective control of this  powerful saw requires two-
handed  operation  for maximum protection. Note 
there is a secondary handle as well as a side handle 
which has two choices of position. Choose the han-
dle according to the working conditions.  Support 
the work properly and to hold the saw firmly WITH 
BOTH HANDS to prevent loss of control which 
could cause personal injury. Always hold one of the 
auxiliary handles with the left hand and the main 
handle with the right hand for proper hand support 
of the saw. Protect your eyes from injury with safety 
glasses or goggles.

1. Adjust the depth of cut.

2. Draw a cutting line before beginning cutting so it is 
easy to make straight cuts.

3. Place the machine in position on the workpiece.

4. While  the blades are not yet in contact with the 
workpiece, press the lock button squeez e the tr igg 
er and allo w the machine to reach full speed.

5. Holding firmly with both hands, slowly advance the 
machine until it makes contact with the workpiece.    

Fig.6

Water Valve

STARTING AND STOPPING TOOL

TO SWITCH ON:

TO SWITCH OFF:

ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION

On/Off trigger switch

Release Button

Fig.8

HOW TO USE THE TOOL

OPERATION

Вентил за вода

Фиг. 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете особено внимателни, 
за да избегнете риска от токов удар при използва-
не на вода. Не допускайте да попадне вода върху 
електрическите части на инструмента. Винаги из-
ползвайте превключвател за остатъчен ток PRCD. 

ПАРАЛЕЛЕН ВОДАЧ

Паралелният водач позволява разрези на желано раз-
стояние от диска. 
За да го монтирате, вмъкнете паралелния водач в гнез-
дото на основната плоча и затегнете бутона с ръка. 
Вижте фиг. 7.
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ENGLISH
ORIGINAL INSTRUCTIONS
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STARTING AND STOPPING TOOL

TO SWITCH ON:

TO SWITCH OFF:

ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION

On/Off trigger switch
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Fig.8

HOW TO USE THE TOOL

OPERATION

Паралелен водач

Фиг. 7

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ 
НА ИНСТРУМЕНТА

Преди да свържете инструмента към мрежата се увере-
те, че напрежението на електрическата верига е същото 
както е показано на информационната табела на маши-
ната, и че превключвателят е изключен на позиция OFF.
Дръжте машината стабилна по време на превключване 
и по време на употреба, като държите основната и вто-
ричната дръжка с две ръце.

ВКЛЮЧВАНЕ:

Тази машина е оборудвана със защитен превключ-
вател. За да го натиснете, първо трябва да натиснете 
освобождаващия бутон, който е върху превключвателя, 
след което превключвателят за стартиране на машина 

ще бъде свободен за натискане, за да стартира маши-
ната.

ИЗКЛЮЧВАНЕ:

Освободете превключвателя за изключване на машина-
та. След като машината се изключи, дискът все още ще 
се върти известно време. Внимавайте да не влезете в 
контакт с диска, докато още се върти!
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ORIGINAL INSTRUCTIONS
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STARTING AND STOPPING TOOL

TO SWITCH ON:

TO SWITCH OFF:

ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION

On/Off trigger switch
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Fig.8

HOW TO USE THE TOOL

OPERATION

Освобождаващ бутон

Превключвател  
за включване/изключване

Фиг. 8

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОННО ПРЕТОВАРВАНЕ

Ако по време на рязане, машината достигне до нато-
варване над допустимото, електронната защита ще се 
включи и ще изключи диска. В този случай освободете 
пусковото устройство и върнете машината в най-горно-
то ѝ положение (извън разреза). Изчакайте поне 3 се-
кунди преди да продължите.
 

УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА

Ефективният контрол на този електроинструмент изис-
ква работа с две ръце за максимална защита. Обърне-
те внимание, че инструментът има втора дръжка, както 
и странична дръжка, която има две опции за регулира-
не. Изберете дръжката според работните условия. По 
време на работа дръжте инструментът здраво с ДВЕТЕ 
РЪЦЕ, за да предотвратите загуба на контрол, което 
може да доведе до нараняване. За правилно поддър-
жане на инструмента винаги дръжте една от спомага-
телните дръжки с лявата, а главната дръжка с дясната 
ръка. Използвайте защита за очите.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Нагласете дебелината на разреза
2. Преди да започнете рязането начертайте линия за 
рязане така, че да правите прави разрези без особени 
усилия.
3. Поставете машината в полето на работната част.
4. Докато дискът все още не е в контакт с работната 
част, натиснете защитата, натиснете превключвателя и 
изчакайте машината да достигне пълни обороти. 
5. Дръжте инструмента здраво с двете ръце, бавно при-
ближете машината докато влезе в контакт с работната 
част.
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Започнете движение напред паралелно с линията на 
разреза. Внимавайте работната част да остане здраво 
позиционирана върху основата. 

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не режете в крива ли-
ния. Това действие може да счупи диска и да причи-
ни сериозна опасност. 

6. Когато разрезът е готов, оставете инерцията на диска 
да спре преди да го оставите настрани. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги работете с машината само на-
пред спрямо Вашата позиция и никога назад. Ако 
режете назад, съществува риск машината да се ус-
кори/отскочи извън режещия прорез и да предизви-
ка сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ: Дръжте кабела далеч от зоната на ря-
зане, за да предотвратите преплитане с работната 
част. 

Не форсирайте разреза. Оставете инструмента да реже 
на скорост, която е позволена за този разрез и работна 
част. 

ПОДДРЪЖКА

ЗАТОЧВАНЕ НА ДИАМАНТЕНИ ДИСКОВЕ

Ако по време на рязане излизат много искри, това е 
знак, че дискът се е изтъпил. За да създадете по-добра 
експозиция на диаманта (заточване), направете заточе-
не диска със специален заточващ камък за диамантени 
дискове или, като алтернатива, използвайте варовиков 
пясъчник.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ДИСКА ЧИСТ

Периодично издухвайте всички въздушни канали със 
сух въздух под налягане. Всички пластмасови час-
ти трябва да бъдат почиствани с мека влажна кърпа. 
НИКОГА не използвайте разредители за почистването 
на пластмасовите части. Те могат да ги разтопят или 
повредят. При работа с въздух под налягане носете за-
щитни очила. 

КАРБОНОВИ ЧЕТКИ 

Карбоновите четки са аксесоар и трябва да бъдат под-
менени, когато достигнат експлоатационния си лимит. 
Виж фиг. 9.
За подмяна: просто премахнете капачката и издърпайте 
старите четки. Подменете с нови четки (винаги подме-
няйте като чифт) и се уверете, че пасват правилно и 
се плъзгат свободно. След това поставете капачката на 
четкодържателя. Вижте фиг. 10.

Ако е необходима подмяна на захранващия кабел 
във връзка с безопасността, това трябва да бъде 
извършено от производителя или негов представи-
тел.

Предупреждение:

Само за инструменти, които са оборудвани със за-
щита срещу претоварване: когато моторът е бил 
спрян поради претоварване, винаги включвайте ма-
шината за поне 3 минути без товар с цел намалява-
не на температурата преди да я включите за работа 
отново. Това ще предотврати изгарянето на мотора.

ОПЦИОНАЛНО
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Begin moving forward along the line of cut Take care 
that the base remains firmly on the workpiece.

CAUTION : Take care not to cut in a curved 
line. This will likely shatter the diamond 
blades causing a severe hazard.

6. When the cut is finished,   allow the coasting blade 
to come to a full stop before setting down.

NOTE: Only operate the machine forwards 
relative to itself and never backwards. If you 
cut backwards there is the danger that the 
machine might be accelerated out of the cut 
ting groove (recoil) and cause serious injury.

CAUTION: Keep the cord away from cutting 
area to prevent it from becoming entangled 
in the workpiece.

Do not force the cut. Let the saw do the cutting at 
the rate of speed permitted by the type of cut and 
workpiece.

If a lot of sparks are seen while cutting, this is a sign 
that the blade is becoming dull. To create better 
diamond exposure (sharpen), make several cuts in a 
special sharpening stone for diamond blades or alter-
nately use calcareous sandstone.

Periodically blow out all air passages with dry com-
pressed air. All plastic parts should be cleaned with 
a soft damp cloth. NEVER use solvents to clean plas-
tic parts. They could possibly dissolve or otherwise 
damage the material. Wear safety glasses while using 
compressed air.

The carbon brushes are a normal wearing part and 
must be replaced when they reach their wear limit. 
See fig.9. 

To replace: simply remove the brush caps and with-
draw the old brushes.Replace with new brushes (al-
ways replace as a pair) ensuring that they align pro-
perly and slide freely. Then replace the brush caps. 
See fig.10.

If the replacement of the power supply cord is 
necessary, this has to be done by the manufac-
turer or their agent in order to avoid a safety.

Warning: 

Only tools equipped with over load protec-
tion, when motor has been cut off due to over 
load, always switch on machine with no load 
for at least 3 minutes to reduce temperature 
before switch on again to avoid burn out to 
the motor.

SHARPENING DULL DIAMOND BLADES

MAINTENANCE

KEEP TOOL CLEAN

THE CARBON BRUSHES

1/4” (6mm)

 Brush cap

Fig.9

Fig.10

OPTIONAL

Ref: 50956 Aluminum Guide                                                                 
Rails

Ref: 50958 Quick Clamp

Ref: 50957 Guide connector

Фиг. 9
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Капачка  
на четкодържателя
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Ref: 50956 Aluminum Guide                                                                 
Rails

Ref: 50958 Quick Clamp

Ref: 50957 Guide connector

Арт № 50956 Алуминиеви шини водещи 

Арт № 50958 Стяга за водещи шини на 
циркуляр

Арт № 50957 Конектор за шини
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FUNCTIONAL DESCRIPTION

Water Valve

Main handle

Vacuum Port Cap

Secondary handle

Sighting notches

Arbor Bolt

On/Off trigger switch

Release Button

Brush Cap

Depth Stop Lever

Depth Scale

Spindle Lock

Основна дръжка

Вентил за вода

Втора дръжка

Капачка на вакуумен отвор

Ограничител за дебелина 
на разреза

Блокировка на шпиндела

Водещ знак за по-добра видимост 
на линията на рязане

Освобождаващ бутон

Дорник

Бутон на превключвателя 
On (Вкл.)/ Off (Изкл.)

Скала на дебелината 
Капачка на четкодържателя

ОПИСАНИЕ
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