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Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we 
fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz 
kompletacyjnych bez uprzedniego powiadamiania.
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UWAGA

Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym 
lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią 
Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obsługi i Deklaracji Zgodności.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi wpłynie 
na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Kontakt

 
 wew. 129,165

info@dedra.com.pl
www.dedra.pl

:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 ; 

fax (22) 73-83-779
E-mail 

Deklaracja Zgodno
Deklaracji Zgodności należy skontaktować się z Dedra-Exim Sp. z o.o.

ści dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku 
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Tabliczka znamionowa

OPIS ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW

NAKAZ: PRZED U PRZECZYTA  INSTRUKCJŻYCIEM Ć Ę!

NAKAZ: CHRONIĆ PRZED OPADAMI

OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIA MECHANICZNE
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NAKAZ: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

NAKAZ: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY SŁUCHU

NAKAZ: STOSOWAĆ OKULARY OCHRONNE

Napięcie znamionowe, moc

Piktogramy

Znak CE, IP, tryb pracy

Dane adresowe

Parametry pracy

Parametry materiału

Data produkcji, nr partii

Logo

Nazwa i symbol urządzenia
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 2. Bezpieczeństwo pracy

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy
ź Należy utrzymywać strefę pracy w porządku i czystości. Stanowisko źle oświetlone, na którym jest 

nieporządek, może być przyczyną wypadku.
ź Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu itp.). 

Podczas pracy urządzeniem wytwarzane są iskry mogące być przyczyną zapłonu
ź Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dziecka. 
ź Dzieci nie powinny przebywać w strefie pracy podczas pracy urządzenia.
ź Osoby trzecie nie powinny przebywać w strefie pracy podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne
ź Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, 

w których wtyczka była  przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uziemieniem 
ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania 
wypadku.

ź Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią 
np.: lodówek, radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 

ź Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia 
zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

ź Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub 
wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych 
krawędzi lub ruchomych części urządzenia.

ź Pracując narzędziem, które przeznaczone jest do pracy na zewnątrz, należy używać odpowiednich 
przedłużaczy (do pracy na zewnątrz pomieszczeń). Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza 
zmniejsz ryzyko porażenia prądem. 

ź Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona 
w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RDC).  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego 
ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego 
niewłaściwą obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeńśtwa Pracy.
Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała 
treść Instrukcji Obsługi.

Bezpieczeństwo osób
ź Zachować ostrożność. Należy pracować z rozwagą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest 

się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np.narkotyki). 
Nieuwaga może być przyczyną powstania urazu ciała.

ź W trakcie pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używać okularów 
ochronnych. W związku z możliwością powstania pyłów szkodliwych dla zdrowia należy używać 
środków ochrony dróg oddechowych. Stosować ochronniki słuchu. 

ź Należy unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka 
należy zawsze upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączony. Podłączanie urządzenia do sieci 
zasilającej, przenoszenie podłączonego do sieci urządzenia gdy palec znajduje się na włączniku 
grozi niekontrolowanym włączeniem urządzenia i może być przyczyną wypadku.

ź Usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia nastawcze przed uruchomieniem urządzenia. Klucze, 
narzędzia umieszczone w ruchomych częściach urządzenia mogą by przyczyną wypadku.

ź Starać się nie przyjmować nienaturalnych pozycji podczas pracy. Pozycja w trakcie pracy musi 
gwarantować utrzymanie równowagi i stabilności. Gwarantuje to lepsze panowanie nad 
narzędziem.

ź Należy stosować odpowiedni strój roboczy. Strój nie powinien być luźny, nie powinno się nosić 
długiej i luźnej biżuterii. Włosy, luźne części stroju należy zabezpieczyć przed możliwością 
przechwycenia przez ruchome części urządzenia.

ź Używać obuwia z podeszwami zabezpieczającymi przed poślizgiem.
ź Narzędzie, w które wyposażone jest urządzenie, posiada bardzo ostre krawędzie, a w czasie pracy 

wiruje z bardzo dużą prędkością, stwarzając ryzyko poranienia dłoni i palców.
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Obsługa urządzenia i jego eksploatacja 
ź Nie przeciążać urządzenia.
ź Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włącznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać 

do naprawy.  
ź Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą 

osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym 
uruchomieniem urządzenia.  

ź Urządzenie należy przechowywać w taki sposób aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby które nie 
zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nie 
znające przepisów bezpieczeństwa nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na 
spowodowanie wypadku.

ź Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym. Kontroli należy poddawać mocowania, 
poprawność działania części ruchomych, czy nie są zblokowane. Kontrola powinna obejmować 
sprawdzenie, czy części nie są uszkodzone, pęknięte i nie będą powodem  nieprawidłowego działania 
urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy wymienić na nowe.

ź Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad 
może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

ź Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości 
podanej na tabliczce znamionowej.

ź Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, wykonywać przy 
wyjętej wtyczce z gniazda zasilającego.

ź Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej sprawności 
technicznej. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić lub wymienić na nowe.

ź Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
ź Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka.
ź Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu 

uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.
ź Podczas korzystania z urządzenia, nie zatykać wlotu powietrza. W przeciwnym razie wydajność 

pochłaniania kurzu zmniejszy się oraz powstanie ryzyko spalenia silnika. 

Bezpieczeństwo pracy z pilarkami
ź Przed rozpoczęciem cięcia, najpierw należy uruchomić maszynę. 
ź Wszelkie osłony piły tarczowej, wszelkie elementy odpowiedzialne za społeczeństwo muszą być 

utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je 
naprawić lub wymienić na nowe. Zabroniona jest praca z niesprawną osłoną górną urządzenia albo 
uszkodzonymi innymi elementami bezpieczeństwa. Użytkowanie maszyny ze zdemontowanymi 
elementami osłony mechanicznej jest niedozwolone.

ź Podczas cięcia nie przebywać w płaszczyźnie piły tarczowej. 
ź Na pilarce można ciąć materiały wymienione w instrukcji (przeznaczenie urządzenia).
ź Urobek, wióry powstałe podczas cięcia, można usuwać ze strefy cięcia po całkowitym zatrzymaniu 

urządzenia.
ź Uchwyty, powierzchnie robocze muszą być suche, czyste. Zaolejone, tłuste powierzchnie są śliskie 

i mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
ź Przed uruchomieniem urządzenia strefa cięcia musi zostać oczyszczona. Pozostałości fragmentów 

ciętego materiału przy ponownym uruchomieniu mogą zostać odrzucone w kierunku operatora. 
ź Używać pił tarczowych zgodnych z EN 847-1.
ź Nie używać pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
ź Nie używać tarcz zdeformowanych, odkształconych bądź uszkodzonych.
ź Utrzymywać w czystości tabliczkę znamionową na maszynie.
ź Nie zbliżać rąk do wirującej tarczy, nie usuwać urobku ze stołu roboczego w trakcie pracy maszyny. 

Czynności tych dokonać po całkowitym zatrzymaniu maszyny.
ź Zabrania się ciąć drewna okrągłego: gałęzi, okrąglaków itp..
ź W sytuacji, gdy nastąpi zakleszczenie się tarczy tnącej w ciętym materiale należy wyłączyć maszynę. 

Następnie usunąć obrabiany materiał i wycofać tarczę.  
ź Używać tarcz zgodnych z instrukcją. Stosować odpowiednie tarcze do rodzaju drewna.
ź Używać ostrych narzędzi do cięcia (tarcz). Tarcze ze zmienioną geometrią zęba są przyczyną 

klinowania tarczy w materiale oraz odrzutu. Zabronione jest używanie tarcz zniszczonych 
zdeformowanych.
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3. Przeznaczenie urządzenia
Maszyna z piła tarczową do cięcia drewna jest produktem technologicznie zaawansowanym, 

zaprojektowanym do cięcia wszelkiego typu drewna, materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 
wiórowe itp.) tworzyw sztucznych. Zastosowano tutaj system odprowadzania trocin. Dzięki temu w czasie 
pracy znacznie ograniczono rozprzestrzenianie się urobku. Maszyna pozwala wykonać podstawowe 
operacje cięcia elementów drewnianych: piłowanie wzdłużne, piłowanie poprzeczne, piłowanie skośne, 
które szczegółowo opisane zostało w dalszej części instrukcji.

 4. Ograniczenia użycia
Maszyna z piłą tarczową do cięcia drewna model DED7754 może być użytkowana tylko zgodnie 

z zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy”. Maszyna może być użytkowana tylko 
i wyłącznie z piłami tarczowymi wyposażonymi w zęby węglikowe. Szczegółowe informacje zawarto 
w części „Zalecane piły tarczowe”. Niedopuszczalne jest także montowanie pił tarczowych 
przeznaczonych do cięcia innych materiałów (metale, ceramika, płyty kartonowo-gipsowe itp.). 
Zabronione jest również cięcie innych materiałów, które nie są drewnem lub tworzywami sztucznymi.

W konstrukcji i budowie przecinarki nie przewidziano zastosowań urządzenia do celów 
profesjonalnych/zarobkowych. Pilarka przeznaczona jest wyłącznie dla majsterkowiczów i do użytku 
domowego.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności 
obsługowe nie opisane w Instrukcji Obsługi będą traktowane jako bezprawne i spowodują utratę Praw 
Gwarancyjnych. Niezgodne z przeznaczeniem bądź Instrukcją Obsługi użytkowanie spowoduje 
natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY
Tryb pracy S6 40%

Maszyna może być użytkowana tylko w pomieszczeniach zamkniętych, o sprawnie 
działającej wentylacji.

ź Upewnić się, czy kierunek obrotów maszyny zgodny jest z kierunkiem obrotów pokazanych na pile 
tarczowej.

ź Przed rozpoczęciem pracy każdorazowo upewnić się, czy piła tarczowa nie wchodzi w kontakt 
z elementami stołu zasadniczego maszyny. Próbę taką należy wykonywać szczególnie ostrożnie. Po 
wyjęciu wtyczki z gniazdka ustawić tarczę w skrajnych położeniach roboczych i powoli ręcznie obracać 
piłę tarczową. W razie potrzeby dokonać niezbędnych regulacji.

ź Pilarka powinna być zamocowana do podłoża, nie może być użytkowana w miejscach, gdzie może 
przewrócić się w czasie pracy.

ź W przypadku cięcia długich elementów stosować dodatkowe podparcie.
ź Cięty element powinien być pewnie uchwycony na stole roboczym. Cięty element musi być pozbawiony 

wszelkich elementów metalowych (gwoździe, zszywki itp.

Serwis
ź Naprawę elektronarzędzia może wykonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy zastosowaniu 

oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Jednakże nawet, jeżeli maszyna eksploatowana jest zgodnie z Instrukcją Obsługi niemożliwe jest 
całkowite wyeliminowanie pewnego czynnika ryzyka związanego z konstrukcją i przeznaczeniem 
pilarki. W szczególności występują następujące ryzyka:
- Wejście w kontakt z wirującą tarczą w strefie nieosłoniętej (rany cięte)
- Silne odrzucenie całego lub części obrabianego materiału z powodu niewłaściwego ustawienia, 
nieprawidłowego zamocowania na stole roboczym.
- Pęknięcie korpusu tarczy zębatej, wyrwanie z tarczy zębów węglikowych.
- Uszkodzenie słuchu w przypadku stosowania niewłaściwych ochronników słuchu.
- Szkodliwe odzdzialywanie pyłów w przypadku pracy w zamkniętym pomieszczeniu z 
niewłaściwie działającą instalacją wyciągową.
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5. Dane techniczne

Typ maszyny            DED7754
Silnik elektryczny jednofazowy  komutatorowy
Napięcie pracy 230V~,  50Hz
Moc znamionowa silnika 1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 obr/min
Średnica piły tarczowej zębatej 254 mm
Średnica otworu piły tarczowej 30 mm
Narzędzie klasy I
Wymiary stołu zasadniczego 637 x 427 mm
Maksymalna wysokość balika drewnianego 

    do przepiłowania: 75 mm
ukosowania 45 stopni mierzone w pionie: 64 mm

Zakres odchyleń głowicy roboczej od pionu 0÷45°
Średnica otworu króćca wyrzutnika urobku zew/wew 30,5 mm/21,5 mm
Emisja hałasu (wg ISO7960 Aneks A 2/95) Pod obciążeniem

Poziom ciśnienia dźwięku LPA 85 dB(A)
Poziom mocy dźwieku LWA 98 dB(A)

Niepewność pomiaru 3 dB(A)

 6. Przygotowanie do pracy, pierwsze uruchomienie
Zmontować podstawę maszyny jak na rysunku A. Wszystkie pokazane elementy podstawy 

znajdują się w opakowaniu przecinarki. Należy skręcić śrubami i nakrętkami podstawę  tak, aby uzyskała 
stabilność. Do złożonej podstawy należy, za pomocą śrub, przymocować pilarkę. Maszyna powinna być 
ustawiona na płaskiej, równej powierzchni, w miejscu dobrze oświetlonym. Sprawdzić, czy ruchome 
elementy i osłona piły tarczowej nie są uszkodzone. Obracając piłą tarczową upewnić się, czy układ 
napędowy nie jest zablokowany (tarcza powinna obracać się z lekkim oporem), oraz czy piła tarczowa nie 
jest poluzowana w uchwycie. W razie potrzeby dokręcić.

Zamontować korbę pochylenia tarczy i korbę pionowego przemieszczania (głębokość cięcia). 
Czynność wykonać przy pomocy wkrętaka (patrz rysunek B).

Montaż klina rozszczepiającego
1. Odkręcić dolną osłonę, a następnie wsunąć od góry do gniazda zaciskowego klin rozszczepiający, 
uprzednio luzując 2 śruby imbusowe.
2. Lekko dokręcić opisane śruby i ustawić klin rozszczepiający tak, aby jego krawędź natarcia znajdowała 
się o 2÷5 mm od zębów piły.
3. Załączonym do wyposażenia kluczem imbusowym mocno dokręcić śruby zaciskowe.
W dalszej części przygotowania maszyny na część wsporczą klina rozszczepiającego nasunąć osłonę 
górną, którą dokręcić śrubą.

Przyłączanie maszyny do instalacji odciągowej
Na tylnej ścianie maszyny zamontowany jest króciec przyłączeniowy instalacji odciągowej. Po 
odkręceniu od obudowy, sprawdzić, którą stroną będzie się łączyć z wężem ssącym, i właściwą stroną 
zamontować króciec do obudowy. Zastosowanie odciągu podczas cięcia efektywnie zwiększa 
odprowadzanie urobku, nie pozwala na gromadzenie się nadmiernej ilości pozostałości po cięciu 
w maszynie oraz polepsza komfort pracy.
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Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy usunąć opakowanie 
ochronne wokół silnika. W tym celu należy:
1. odkręcić 4 śruby mocujące podstawę (patrz: rys. złożeniowy, poz. 5) i zdjąć 

płytę podstawy. 
2. usunąć opakowanie ochronne, znajdujące się wokół silnika. 
3. dokręcić płytę podstawy.

UWAGA
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7. Podłączanie do sieci
Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, czy napięcie znamionowe odpowiada podanej na 

tabliczce znamionowej wartości. Instalacja zasilająca powinna być wykonana przewodem miedzianym o 
2

minimalnym przekroju 2,5 mm , powinna być poprowadzona do bezpiecznika o wartości 16A i winna 
spełniać przepisy bezpieczeństwa użytkowania (nieodzowne jest stosowanie instalacji ochronnej. 
Instalacja zasilająca winna być wykonana przez uprawnionego elektryka. W przypadku korzystania z 
przedłużaczy należy zwrócić uwagę by przekrój żył był przystosowany do nominalnego obciążenia. 
Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na przecięcie. Nie używać 
uszkodzonych przedłużaczy.

Okresowo sprawdzać stan techniczny kabla zasilającego. Nie ciągnąć za kabel zasilający. 
W przypadku nawet krótkich przerw w zasilaniu układ bezpieczeństwa maszyny spowoduje samoczynne 
odłączenie od sieci.Pomimo tego, w przypadku samoczynnego zatrzymania się maszyny należy 
obowiązkowo nacisnąć przycisk 0 wyłącznika głównego i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po ustaleniu 
przyczyny zaniku zasilania i rozwiązaniu problemu można kontynuować pracę.

8. Włączanie maszyny
Przycisk sterowania maszyny znajduje się w lewym dolnym rogu korpusu maszyny. Przycisk I 

włącznika służy do uruchamiania maszyny, przycisk 0 służy do zatrzymywania (rys. B). Pokazana na zdjęciu 
korbka (poz. 3) służy do regulacji głębokości cięcia. Obniżanie zespołu napędowego wraz z tarczą tnącą 
następuje przy obrocie korbki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na osi korbki znajduje się kołnierz 
blokady nastaw roboczych (poz. 1),  obok widoczny jest wskaźnik pochylenia kątowego tarczy tnącej 
(poz. 2). Nastawy są blokowane, kiedy kołnierz jest mocno dokręcony (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara). Luzowanie zacisku należy wykonywać tylko na czas zmiany nastaw. Obrót drugą korbką powoduje 
pochylenie tarczy i zmianę nastawy kątowej (piłowanie skośne). Nie należy zmieniać nastaw, gdy pierścień 
jest zaciśnięty.

Pilarka wyposażona jest w termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe (poz. 4). W przypadku 
eksploatacji pilarki zbyt długo (niezgodnie z Dopuszczalnymi Warunkami Pracy) lub ze znacznym posuwem 
materiału bądź z niesprawną piłą tarczową (tępą lub z ubytkami płytek węglika) zadziała zabezpieczenie. 
Czarny przycisk obok włącznika zasadniczego maszyny wysunie się, rozłączając obwód. Pilarka nie da się 
ponownie uruchomić. Należy odczekać ok.1 minutę i wcisnąć do oporu czarny przycisk, po czym uruchomić 
maszynę włączając ją zielonym przyciskiem, oznaczonym jako I.

9. Użytkowanie maszyny
Opisane w tym rozdziale czynności nastawcze należy zawsze wykonywać przy wyjętej z gniazdka 
wtyczce. Dopiero po zakończeniu czynności nastawczych można włączyć pilarkę do sieci.
Piłowanie wzdłużne

Ustawić tarczę tnącą w pozycji pionowej (na skali wartości kątowej 0), tak, jak pokazano na rys. C, 
uprzednio luzując - a po ustawieniu zaciskając - blokady nastaw. Ustawienie tarczy wykonujemy 
odpowiednio pokręcając korbką nastaw kątowych. Zamocować na stole roboczym prowadnicę równoległą. 
Prowadnica wyposażone jest w dźwigienkę zaciskową, z regulacją siły zacisku.

Wielkość siły wzrasta, gdy wkręcamy dźwigienkę obracając ją wzdłuż osi obrotu. Prowadnica 
powinna być zamocowana tak, aby ręką nie dawała się przemieścić po stole roboczym.

Prowadnicę można mocować po obu stronach stołu zasadniczego. Ustawienia prowadnicy na 
wymiar ułatwia podziałka milimetrowa znajdująca się na początku stołu zasadniczego.

Włączyć maszynę, wykonać operację cięcia.
Piłowanie ukośne

Na rysunku D pokazano maszynę gotową do piłowania ukośnego. Poluzować zacisk blokady 
nastaw, kręcąc korbką nastaw kątowych tak długo, aż wskaźnik kątowego pochylenia tarczy tnącej wskaże 
właściwą wartość. Ponownie zacisnąć pokrętło blokady nastaw.

Przed uruchomieniem maszyny dosunąć obrabiany element z lewej strony tarczy tnącej 
i odpowiednio wyregulować położenie kaptura ochronnego (osłony górnej).

Włączyć maszynę, dokonać operacji cięcia.
Piłowanie poprzeczne

Pilarka DED7754 wyposażona jest w suwadło kątowe (rys. F), które należy wykorzystać do cięcia 
poprzecznego i ukosowania (rys. G). W tym celu należy wsunąć listwę pozycjonera do jednego z dwu 
kanałów prowadzących, znajdujących się w stole zasadniczym (jeden z prawej, drugi z lewej strony). 
Prawidłowe ustawienie maszyny do takiej operacji pokazano na rys. F. W przypadku cięcia seryjnego na ten 
sam wymiar należy zamontować odpowiednio ustawioną prowadnicę równoległą.
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 10. Bieżące czynności obsługowe
Bieżące czynności obsługowe należy przeprowadzać przy wyjętej z gniazdka wtyczce.

Okresowo weryfikować stan techniczny piły tarczowej:
- sprawdzać, czy na powierzchni nie ma rys, świadczących o pękaniu piły tarczowej,
- sprawdzać, czy nie ma ubytków skrawających płytek węglikowych
Regularnie czyścić komorę piły tarczowej, dokładnie oczyszczać kanał wyrzutnika wiórów. Pilarka 
wyposażona jest w system odprowadzania urobku w trakcie cięcia, do którego można podłączyć odciąg 
wiórów poprawiający komfort pracy. Króciec przyłączeniowy znajduje się z tyłu maszyny.
Przy każdej okazji oczyszczać wylot powietrza chłodzącego silnika elektrycznego.
Regularnie oczyszczać z wiórów całą maszynę. Czynność tę najlepiej wykonać za pomocą sprężonego 
powietrza.
Regularnie smarować olejem maszynowym wszystkie ruchome części (można stosować np. WD40)
W przypadku cięcia z dużym posuwem pilarka będzie wyłączać się ze względu na zamontowane 
zabezpieczenie (postępowanie opisane jest w punkcie 8).

DED7754 12

Czynności nastawcze dla piłowania wzdłużnego albo poprzecznego można dowolnie kojarzyć ze 
sobą. Ustawienie odpowiedniego kąta cięcia na suwadle kątowym odbywa się poprzez odkręcenie 
pokrętła ustawiania odpowiedniej wartości kąta, którą odczytuje się ze skali naniesionej na suwadle 
i dokręcenie pokrętła. Po tych czynnościach można oprzeć cięty materiał o suwadło.

 11. Zamocowanie, wymiana piły tarczowej
Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zdemontować kaptur ochronny. Odkręcić plastikową osłonę tarczy 

(należy odkręcić 3 wkręty).
Przy pomocy dwóch kluczy, stanowiących wyposażenie pilarki, odkręcić nakrętkę dociskową 

zacisku piły tarczowej. Kluczami należy chwytać tylko w miejscach, zaznaczonych strzałkami na rys. H. 
Zsunąć pierścień zewnętrzny. Zdjąć piłę z wrzeciona. Założyć nową piłę i zamocować ją, postępując 
w kolejności odwrotnej.

Czynność zmiany piły tarczowej należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Nowa piła jest bardzo 
ostra i przy dokręcaniu powstaje zagrożenie zranienia dłoni. Upadek piły na twarde podłoże zawsze kończy 
się wykruszeniem płytki zęba.

Przy demontażu piły tarczowej w żadnym wypadku nie należy chwytać kluczami za wrzeciono od 
strony pierścienia wewnętrznego. Ten fragment maszyny odpowiada za precyzyjne ustawienie tarczy 
tnącej. Użycie klucza samozaciskowego (o dużej sile zaciskowej) powoduje deformację powierzchni 
ustalających położenie piły tarczowej. Nawet minimalne odkształcenia powodują pogorszenie, a nawet 
utratę własności użytkowych. Roszczenia gwarancyjne wynikające z postępowania tego rodzaju czy 
obsługi nie będą uznawane.

Każdorazowo wymianę piły wykorzystywać do dokładnego oczyszczenia komory piły tarczowej i do 
nasmarowania elementów ruchomych, jakie się tam znajdują. W przypadku zużycia się środkowej części 
stołu roboczego (w wyniku zniszczenia jej podczas cięcia) pilarkę należy oddać do serwisu w celu jej 
wymiany. Własnoręczna wymiana zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

 12. Zalecane piły tarczowe
Fabrycznie przecinarka zapatrzona jest w piłę tarczową o średnicy 254 mm, otworze 30 mm i liczbie 

zębów 40. Opisana tarcza tnąca posiada numer katalogowy H25040. Pilarkę można wyposażyć w piły 
tarczowe o większej liczbie zębów (60 zębów - H25060, 80 zębów - H25080). Konstrukcja pilarki jest 
przystosowana do pracy z piłami tarczowymi DEDRA. Dopuszczalne jest stosowanie innych producentów 
pod warunkiem, by grubość korpusu pily wynosiła ok. 2,1 mm, a szerokość zęba 2,8 mm.
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UWAGA Nie przebywać w płaszczyźnie cięcia podczas pracy!
Do usuwania materiału należy koniecznie używać popychacza (rys. złożeniowy, 

poz. 141) stanowiącego wyposażenie maszyny. Unikać zbliżania rąk do 
wirującej tarczy zębatej!
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13. Samodzielne usuwanie usterek
PROBLEM PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE

Maszyna nie działa Kabel zasilający jest źle podłączony Wcisnąć głębiej wtyczkę do gniazdka,
lub uszkodzony sprawdzić kabel zasilający

 W gniazdku nie ma napięcia siecio  Sprawdzić napięcie w gniazdku, spraw-
wego dzić, czy nie zadziałał bezpiecznik.

Uszkodzony włącznik  Wymienić włącznik na nowy

                                                Zadziałało zabezpieczenie przeciw      Odczekać kilka minut,wcisnąć przycisk             
                                                przeciążeniowe                                  zabezpieczenia, uruchomić maszynę

Silnik przegrzewa się Zapchane otwory wentylacyjne Oczyścić otwory wentylacyjne

Maszyna rusza z trudem Komora piły tarczowej wypełnio- Oczyścić kanał wyrzutnika trocin
na jest trocinami, na skutek nie-
drożności układu odbierającego 
trociny
Zatarte łożyska silnika Przekazać pilarkę do naprawy

Maszyna po dłuższym Tępa piła tarczowa Wymienić piłę tarczową na nową
okresie użytkowania
 traci moc ,w czasie cięcia,
 czuć zapach palonego drewna

 14. Kompletacja maszyny, 
1. Pilarka tarczowa do drewna
2. Pozycjoner do cięcia poprzecznego i kątowego; 
3. Popychacz 
4.Klucze do demontażu piły tarczowej 
5.Klucz ampulowy oraz nasadkowy
6.Gumowe podkładki pod nogi pilarki
7.Osłona górna (kaptur ochronny)
8.Wąż odprowadzający urobek
9.Komplet śrub i nakrętek
10.Osłona silnika
11.3 dodatkowe blaty
12.Pozdpory do mocowania blatów
13.Podstawa pilarki (12 części)

uwagi końcowe
; 

Uwagi końcowe
Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer seryjny maszyny umieszczony na 

obudowie głowicy. Prosimy opisać uszkodzoną część, podając orientacyjny termin zakupu przecinarki.
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. 

Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest 
przyjąć reklamowany produkt), albo przesłać do Serwisu Centralnego DEDRA-EXIM. Adres podany jest na 
drugiej stronie Instrukcji Obsługi i w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie dołączyć Kartę Gwarancyjną 
wystawioną przez DEDRA-EXIM wraz z dowodem zakupu. Bez tych dokumentów naprawa będzie 
traktowana jako pogwarancyjna. Prosimy również dołączyć krótki opis uszkodzenia.

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt należy 
przesłać do Serwisu (koszt wysyłki pokrywa Użytkownik).

PL ver. 1.1
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15. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że 
niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega 
na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o 
lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych .  

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu 
na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 
lokalnych.

Użytkownicy  w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się 

z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
       Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami   lub   ze   
sprzedawcą   celem   uzyskania   informacji   o   prawidłowym   sposobie postępowania.

PL ver. 1.1
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16.Wykaz części do rysunku złożeniowego (patrz: str. 5)

PL

Nr Nazw a części Il.

51 gałka 1

52 duża podkładka φ6 2

53 śruby mocujące stojan 5

54 w spornik 1

55 śruba M6 x 16 3

56 nakrętka M6 4

57 podkładka elastyczna φ6 4

58 podpora 1

59 kołek 1

60 śruba 1

61 osłona w ylotu urobku lew a 1

62 śruba M5 x 16 2

63 osłona w ylotu urobku praw a 1

64 w ąż 1

65 śruba M8 x 16 1

66 pierścień dociskow y 1

67 tarcza 1

68 pierścień osadczy 1

69 pierścień sprężynujący φ45 1

70 podkładka 2

71 podkładka 1

72 w ał 1

73 klucz 3 x 10 1

74 śruba w puszczana M5 x 12 9

75 przednia osłona 1

76 łożysko 6003 1

77 pierścień sprężynujący φ17 1

78 koło zębate 1

79 pierścień sprężynujący φ15 1

80 łożysko 609 1

81 przekładnia 1

82 łożysko 6201 1

83 śruba sześciokątna M6 x 30 1

84 śruba M6 x 35 1

85 śruba dw ustronna 1

86 przegub 2

87 śruba sześciokątna M5 x 16 1

88 w ał 1

89 śruba sześciokątna M6 x 12 11

90 przegub 2

91 śruba sześciokątna M6 x 35 1

92 kołek φ4 x 12 1

93 płyta 1

94 podziałka 1

95 nit φ2x4 3

96 mocow anie podziałki 1

97 płyta zabezpieczająca 1

98 płyta podstaw ow a 2 2

99 listw a kierująca 1

100 płyta podstaw ow a 1 1

Nr Nazw a części Il.

1 podziałka 1

2 śruba z łbem stożkow ym M6 x 16 4

3 podkładka płaskaφ6 4

4 nakrętka sześciokątka M4 1

5 podstaw a 1

6 śruba ST4 2x12 15

7 w łącznik 1

8 obudow a w łącznika 1

9 kondensator 1

10 puszka 1

11 bezpiecznik 1

12 odgiętka 1

13 łącznik 1

14 przew ód 1

15 śruba z łbem stożkow ym ST 5 x 10 1

16 śruba φ4 1

17 podkładka φ4 3

18 podkładka sprężynująca φ 3

19 docisk przew odu 3

20 śruba w puszczana M6 x 16 3

21 zębatka 1

22 płyta zabezpieczająca 1

23 śruba M5 x 30 1

24 przeciw nakrętka M6 43

25 nakrętka M5 2

26 obudow a 1

27 odciąg w iórów  część dolna 1

28 odciąg w iórów  część górna 1

29 śruba dw ustronna 1

30 nakrętka M6 1

31 łącznik 1

32 śruba 2

33 blok przyłączeniow y 1

34 nakrętka sześciokątka M8 2

35 podkładka φ8 4

36 pręt 1

37 małe koło zębate 1

38 śruba pociągow a 1

39 śruba zaciskiw a 1

40 kółko ręczne 1

41 nakrętka M6 x 40 1

42 podkładka φ5 9

43 podkładka φ5 6

44 nakrętka M5 x 12 1

45 rączka kółka ręcznego 1

46 śruba w puszczana M5 x 6 1

47 w skaźnik 1

48 śruba sześciokątna M6 x 12 1

49 w spornik w skaźnika 1

50 nakrętka sześciokątka M6 6

ver. 1.1
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Dobór l iczby zębów pi ły  tarczowej  do ciętego materiału

10-24 Drewno grube ( twarde lub miękkie), 
płyta wiórowa
Cięcie wzdłużne ( wzdłuż włókien 
drewna)

18-40 Drewno cienkie, płyta wiórowa wraz z 
pokryciem laminowanym lub bez, 
pokrycia drewniane. Cięcie 
precyzyjne, szybkie, wzdłuż lub w 
poprzek włókien drewna.

30-80 Do pokryć i wykończenia płyty, 
plansze z drewna zwykłego lub 
szlachetnego ( 1 lub 2-stronne), 
cienkie płyty, plastik, pleksiglas. Cięcie 
bardzo precyzyjne, powierzchnia 
cięcia bez wyłupań. 

80-120 Drewno twarde, płyty z tworzyw 
sztucznych. Cięcie bardzo precyzyjne

PL

Nr Nazw a części Il.

101 płyta przyłączeniow a 1

102 śruba sześciokątna M6 x 12 2

103 płyta przyłączeniow a 1

104 klin roszczepiający 1

105 mocow anie klina rozszczepiającego 1

106 w irnik 1

107 łożysko 629 1

108 śruba z łbem stożkow ym 2

109 osłona 1

110 stojan 1

111 obsada 1

112 śruba z łbem stożkow ym M5 x 20 4

113 szczotkotrzymacz 2

114 szczotka grafitow a 2

115 osłona szczotki grafitow ej 2

116 w ąż 1

117 śruba z łbem stożkow ym ST3, 9x12 5

118 osłona praw a 1

119 osłona lew a 1

120 śruba pociągow a M6 x 20 1

121 klucz do mocow ania piły 1

122 klucz nasadow y 1

123 popychacz 1

124 kątomierz 1

125 kołek φ6 x 12 1

126 podziałka 1

127 w skaźnik 1

128 śruba w puszczana M4 x 8 2

129 pokrętło 1

130 pokrętło 1

131 śruba w puszczana M4 x 10 1

132 śruba z łbem stożkow ym M6 x 10 2

133 w spornik 1

134 taśma ochronna 1

135 płyta przyłączeniow a 1

136 zaślepka 1

137 prow adnica 1

138 w skaźnik 1

139 klucz 1

140 klucz imbusow y 1

Wykaz części do rysunku złożeniowego c.d.

ver. 1.1
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Dziękujemy za dokonanie wyboru elektronarzędzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania także innych naszych narzędzi i elektronarzędzi,  przeznaczonych 
do obróbki drewna, ceramiki I metalu.

Wśród nich znajdą Państwo między innymi:

! Pilarki tarczowe do drewna stołowe, taśmowe,  ręczne oraz  kątowe 600 W - 3000 W

! Strugarki grubościowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne ręczne

! Wyrzynarki przenośne  i  ręczne oraz  frezarki

! Przecinarki do płytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

! Młotowiertarki, wiertarki stołowe i ręczne, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe

! Przecinarki taśmowe do metalu oraz przecinarki ściernicowe

! Szlifierki kątowe

! Wciągniki elektryczne

! Piły tarczowe do drewna z węglikami spiekanymi oraz uniwersalne o średnicach do 600 mm

! Diamentowe piły tarczowe do cięcia ceramiki oraz jej szlifowania o średnicach 110 mm-350 
mm

! Diamentowe koronki do ceramiki

! Wycinacze otworów z nasypem węglika wolframu oraz pilniki

! Otwornice do drewna

! Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

! Komplety kluczy, nasadek, końcówek roboczych

! Wkrętaki, kombinerki, szczypce, cęgi oraz nitownice

! Zestawy wierteł do drewna, ceramiki i metalu

! Zestawy wierteł oraz dłut do młotowiertarek

! Piły ręczne oraz brzeszczoty

! Miarki zwijane oraz składane, noże

! Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, łaty murarskie

! Noże do szkła, przyssawki, oleje

! Torby narzędziowe

! oraz wiele  innych narzędzi  I  akcesoriów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpośredni kontakt z nami. 
Wszelkich niezbędnych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy z działów  handlowego oraz 
technicznego. Do Państwa dyspozycji jest serwis  elektronarzędzi  DEDRA z możliwością zakupu 
dowolnej części zamiennej do wszystkich naszych maszyn.

W domu możesz zrobić z nami 
wszystko !
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