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English

c) Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off -position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking up 
or carrying the tool.

 Carrying power tools with your fi nger on the switch 
or energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
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.

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times.

 This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts.

 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used.

 Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use 
of tools allow you to become complacent and 
ignore tool safety principles.

 A careless action can cause severe injury within a 
fraction of a second.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct  

power tool for your application. 
 The correct power tool will do the job better and safer 

at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off .
 Any power tool that cannot be controlled with the 

switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from 
the power tool before making any adjustments, 
changing accessories, or storing power tools. 

 Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool.

 Power tools are dangerous in the hands of untrained 
users.

e) Maintain power tools and accessories. Check 
for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may aff ect the power toolʼs operation. If 
damaged, have the power tool repaired before 
use.

 Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed.

 Use of the power tool for operations diff erent from 
those intended could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean 
and free from oil and grease.

 Slippery handles and grasping surfaces do not 
allow for safe handling and control of the tool in 
unexpected situations.

GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings, instructions, illustrations and 
specifi cations provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
fl ammable liquids, gases or dust.

 Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.

 Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never 
modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools.

 Unmodifi ed plugs and matching outlets will reduce 
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators.

 There is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions.

 Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

d) 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.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply.

 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 

 Do not use a power tool while you are tired 
or under the infl uence of drugs, alcohol or 
medication. 

 A moment of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.

 Protective equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat or hearing protection used for 
appropriate conditions will reduce personal injuries.

(Original instructions)
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5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specifi ed by the 
manufacturer.

 A charger that is suitable for one type of battery pack 
may create a risk of fi re when used with another 
battery pack.

b) Use power tools only with specifi cally 
designated battery packs.

 Use of any other battery packs may create a risk of 
injury and fi re.

c) When battery pack is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects, 
that can make a connection from one terminal to 
another.

 Shorting the battery terminals together may cause 
burns or a fi re.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, fl ush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help.

 Liquid ejected from the battery may cause irritation or 
burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged 
or modifi ed. 

 Damaged or modifi ed batteries may exhibit 
unpredictable behaviour resulting in fi re, explosion 
or risk of injury. 

f) Do not expose a battery pack or tool to fi re or 
excessive temperature. 

 Exposure to fi re or temperature above 130 °C may 
cause explosion. 

g) Follow all charging instructions and do not 
charge the battery pack or tool outside the 
temperature range specifi ed in the instructions. 

 Charging improperly or at temperatures outside 
the specifi ed range may damage the battery and 
increase the risk of fi re. 

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts.

 This will ensure that the safety of the power tool is 
maintained.

b) Never service damaged battery packs. 
 Service of battery packs should only be performed 

by the manufacturer or authorized service providers. 
PRECAUTION
Keep children and infi rm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of 
children and infi rm persons.

CORDLESS CIRCULAR SAW SAFETY 
WARNINGS
Cutting procedures
a) DANGER: Keep hands away from cutting area 

and the blade. Keep your second hand on auxiliary 
handle, or motor housing.

 If both hands are holding the saw, they cannot be cut by 
the blade.

b) Do not reach underneath the workpiece.
 The guard cannot protect you from the blade below the 

workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness of the 

workpiece.
 Less than a full tooth of the blade teeth should be visible 

below the workpiece.

d) Never hold piece being cut in your hands or across 
your leg. Secure the workpiece to a stable platform.

 It is important to support the work properly to minimize 
body exposure, blade binding, or loss of control.

e) Hold the power tool by insulated gripping surfaces 
only, when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring.

 Contact with a “live” wire will also make exposed metal 
parts of the power tool “live” and could give the operator 
an electric shock.

f) When ripping, always use a rip fence or straight 
edge guide.

 This improves the accuracy of cut and reduces the 
chance of blade binding.

g) Always use blades with correct size and shape 
(diamond versus round) of arbour holes.

 Blades that do not match the mounting hardware of the 
saw will run eccentrically, causing loss of control.

h) Never use damaged or incorrect blade washers or 
bolt.

 The blade washers and bolt were specially designed 
for your saw, for optimum performance and safety of 
operation.

Kickback causes and related warnings
 - kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or 

misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to 
lift up and out of the workpiece toward the operator;

 - when the blade is pinched or bound tightly by the kerf 
closing down, the blade stalls and the motor reaction 
drives the unit rapidly back toward the operator;

 - if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the 
teeth at the back edge of the blade can dig into the top 
surface of the wood causing the blade to climb out of the 
kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect 
operating procedures or conditions and can be avoided by 
taking proper precautions as given below.

a) Maintain a fi rm grip with both hands on the saw 
and position your arms to resist kickback forces. 
Position your body to either side of the blade, but 
not in line with the blade.

 Kickback could cause the saw to jump backwards, but 
kickback forces can be controlled by the operator, if 
proper precautions are taken.

b) When blade is binding, or when interrupting a cut 
for any reason, release the trigger and hold the saw 
motionless in the material until the blade comes to 
a complete stop.

 Never attempt to remove the saw from the work or 
pull the saw backward while the blade is in motion 
or kickback may occur.

 Investigate and take corrective actions to eliminate the 
cause of blade binding.

c) When restarting a saw in the workpiece, centre the 
saw blade in the kerf and check that saw teeth are 
not engaged into the material.

 If saw blade is binding, it may walk up or kickback from 
the workpiece as the saw is restarted.

d) Support large panels to minimise the risk of blade 
pinching and kickback.

 Large panels tend to sag under their own weight. 
Supports must be placed under the panel on both sides, 
near the line of cut and near the edge of the panel.

e) Do not use dull or damaged blades.
 Unsharpened or improperly set blades produce narrow 

kerf causing excessive friction, blade binding and 
kickback.
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f) Blade depth and bevel adjusting locking levers 

must be tight and secure before making cut.
 If blade adjustment shifts while cutting, it may cause 

binding and kickback.
g) Use extra caution when sawing into existing walls 

or other blind areas.
 The protruding blade may cut objects that can cause 

kickback.

Lower guard function
a) Check lower guard for proper closing before each 

use. Do not operate the saw if lower guard does not 
move freely and close instantly. Never clamp or tie 
the lower guard into the open position.

 If saw is accidentally dropped, lower guard may be bent.
 Raise the lower guard with the retracting handle and 

make sure it moves freely and does not touch the blade 
or any other part, in all angles and depths of cut.

b) Check the operation of the lower guard spring. If 
the guard and the spring are not operating properly, 
they must be serviced before use.

 Lower guard may operate sluggishly due to damaged 
parts, gummy deposits, or a build-up of debris.

c) Lower guard may be retracted manually only for 
special cuts such as “plunge cuts” and “compound 
cuts”.

 Raise lower guard by retracting handle and as soon 
as blade enters the material, the lower guard must be 
released.

 For all other sawing, the lower guard should operate 
automatically.

d) Always observe that the lower guard is covering the 
blade before placing saw down on bench or fl oor.

 An unprotected, coasting blade will cause the saw to 
walk backwards, cutting whatever is in its path.

 Be aware of the time it takes for the blade to stop after 
switch is released.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. Do not allow foreign matter to enter the hole for 

connecting the rechargeable battery.
2. Never disassemble the rechargeable battery and 

charger.
3. Never short-circuit the rechargeable battery. 

Shortcircuiting the battery will cause a great electric 
current and overheat. It results in burn or damage to the 
battery.

4. Do not dispose of the battery in fi re. If the battery is burnt, 
it may explode.

5. When using this unit continuously, the unit may overheat, 
leading to damage in the motor and switch. Please leave 
it without using it for approximately 15 minutes.

6. Do not insert object into the air ventilation slots of the 
charger. Inserting metal objects or infl ammables into the 
charger air ventilation slots will result in electrical shock 
hazard or damaged charger.

7. Using an exhausted battery will damage the charger.
8. Bring the battery to the shop from which it was purchased 

as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

9. Wear earplugs to protect your ears during operation.
10. Use only blade diameter specifi ed on the machine.
11. Do not use any abrasive wheel.
12. Do not use saw blades which are deformed or cracked.
13. Do not use saw blades made of high speed steel.
14. Do not use saw blades which do not comply with the 

characteristics specifi ed in these instructions.
15. Do not stop the saw blades by lateral pressure on the 

disc.
16. Always keep the saw blades sharp.

17. Ensure that the lower guard moves smoothly and freely.
18. Never use the circular saw with its lower guard fi xed in 

the open position.
19. Ensure that the retraction mechanism of the guard 

system operates correctly.
20. Never operate the circular saw with the saw blade turned 

upward or to the side.
21. Ensure that the material is free of foreign matters such as 

nails.
22. The saw blades should be 125 mm.
23. Pull out battery before carrying out any adjustment, 

servicing or maintenance.
24. Be careful of brake kickback.
 This circular saw features an electric brake that functions 

when the switch is released. As there is some kickback 
when the brake functions, be sure to hold the main body 
securely.

25. Ensure that the power source to be utilized conforms 
to the power requirements specifi ed on the product 
nameplate.

26. Ensure that the switch is in the OFF position. If the battery 
installed to power tool while the switch is in the ON 
position, the power tool will start operating immediately, 
which could cause a serious accident.

27. When the work area is removed from the power source, 
use an extension cord of suffi  cient thickness and rated 
capacity. The extension cord should be kept as short as 
practicable.

28. Avoid cutting in the state where the base has fl oated up 
from the material.

 When blade is binding, or when interrupting a cut for any 
reason, release the trigger and hold the saw motionless 
in the material until the blade comes to a complete 
stop. Never attempt to remove the saw from the work 
or pull the saw backward while the blade is in motion or 
KICKBACK may occur. Investigate and take corrective 
actions to eliminate the cause of blade binding.

29. Support large panels to minimize the risk of blade 
pinching and KICKBACK. Large panels tend to sag 
under their own weight (Fig. 3). Supports must be 
placed under the panel on both sides, near the line of cut 
and near the edge of the panel as shown in Fig. 2.

 To minimize the risk of blade pinching and kickback. 
When cutting operation requires the resting of the saw 
on the work piece, the saw shall be rested on the larger 
portion and the smaller piece cut off .

30. Use extra caution when making a “Pocket Cut” into 
existing walls or other blind areas. The protruding blade 
may cut objects that can cause KICKBACK.

 NEVER place your hand or fi ngers behind the saw  
(Fig. 4). If kickback occurs, the saw could easily jump 
backwards over your hand, possibly causing severe 
injury.

31. WARNING: It is important to support the work piece 
properly and to hold the saw fi rmly to prevent loss 
of control which could cause personal injury. Fig. 5 
illustrates typical hand support of the saw. 

32. Place the wider portion of the saw base on that part 
of the work piece which is solidly supported, not on 
the section that will fall off  when the cut is made. As 
examples, Fig. 6 illustrates the RIGHT way to cut off  the 
end of board, and Fig. 7 the WRONG way. If the work 
piece is short or small, clamp is down. 

 DON’T TRY TO HOLD SHORT PLACES BY HAND!
33. Never attempt to saw with the circular saw held upside 

down in a vise. This is extremely dangerous and can 
lead to serious accidents (Fig. 8).

34. When using the guide, do not attempt an inclined cut 
which would allow the cut material to slip between the 
saw blade and guide. Doing so could result in injury. 
(Fig. 9)
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35. Should lever remain loosened, it will create a very 

hazardous situation. Always thoroughly clamp it. 
(Fig. 13)

36. Prior to cutting operation, make sure the material you 
are going to cut. If the material to be cut is expected to 
generate harmful / toxic dusts, make sure the dust bag 
or appropriate dust extraction system is connected with 
dust outlet tightly.

 Wear the dust mask additionally, if available.
○ Before starting to saw, confi rm that the saw blade 

has attained full-speed revolution.
○ Should the saw blade stop or make an abnormal 

noise while operating, promptly turn OFF the switch.
○ Using the circular saw with the saw blade facing 

upwards or sideways is very hazardous. Such 
uncommon applications should be avoided.

○ When cutting materials, always wear protective 
glasses.

○ When fi nished with a job, pull out the battery.
37. After having attached the saw blade, reconfi rm that the 

lock lever is fi rmly secured in the prescribed position.
38. Do not expose directly your eye to the light by looking 

into the light.
 If your eye is continuously exposed to the light, your eye 

will be hurt.
39. Do not use the product if the tool or the battery terminals 

(battery mount) are deformed.
 Installing the battery could cause a short circuit that 

could result in smoke emission or ignition.
40. Keep the tool’s terminals (battery mount) free of swarf 

and dust.
○ Prior to use, make sure that swarf and dust have not 

collected in the area of the terminals.
○ During use, try to avoid swarf or dust on the tool from 

falling on the battery.
○ When suspending operation or after use, do not leave 

the tool in an area where it may be exposed to falling 
swarf or dust.

 Doing so could cause a short circuit that could result in 
smoke emission or ignition.

41. Always hold the tool fi rmly with one hand on handle. 
(Fig. 26)

42. Use a saw blade that is for cutting wood, or gypsum 
board, ceramic siding board.

43. Use a saw blade with a displayed speed that is equal to 
or higher than the rotation speed displayed on the tool.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY
To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the 
protection function to stop the output.
In the cases of 1 to 3 described below, when using this 
product, even if you are pulling the switch, the motor may 
stop. This is not the trouble but the result of protection 
function.
1. When the battery power remaining runs out, the motor 

stops.
 In such a case, charge it up immediately.
2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this 

case, release the switch of tool and eliminate causes of 
overloading. After that, you can use it again.

3. If the battery is overheated under overload work, the 
battery power may stop.

 In this case, stop using the battery and let the battery 
cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.
WARNING
In order to prevent any battery leakage, heat generation, 
smoke emission, explosion and ignition beforehand, please 
be sure to heed the following precautions.
1. Make sure that swarf and dust do not collect on the 

battery.

○ During work make sure that swarf and dust do not fall on 
the battery.

○ Make sure that any swarf and dust falling on the power 
tool during work do not collect on the battery.

○ Do not store an unused battery in a location exposed to 
swarf and dust.

○ Before storing a battery, remove any swarf and dust that 
may adhere to it and do not store it together with metal 
parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such as a 
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the 
battery to severe physical shock.

3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car 

cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those 

specifi ed.
7. If the battery charging fails to complete even when a 

specifi ed recharging time has elapsed, immediately stop 
further recharging.

8. Do not put or subject the battery to high temperatures or 
high pressure such as into a microwave oven, dryer, or 
high pressure container.

9. Keep away from fi re immediately when leakage or foul 
odor are detected.

10. Do not use in a location where strong static electricity 
generates.

11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, 
discolored or deformed, or in any way appears abnormal 
during use, recharging or storage, immediately remove it 
from the equipment or battery charger, and stop use.

12. Do not immerse the battery or allow any fl uids to fl ow 
inside. Conductive liquid ingress, such as water, can 
cause damage resulting in fi re or explosion. Store your 
battery in a cool, dry place, away from combustible and 
fl ammable items. Corrosive gas atmospheres must be 
avoided.

CAUTION
1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, 

do not rub your eyes and wash them well with fresh 
clean water such as tap water and contact a doctor 
immediately.

 If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with 

clean water such as tap water immediately.
 There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, 

deformation, and/or other irregularities when using the 
battery for the fi rst time, do not use and return it to your 
supplier or vendor.

WARNING
If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium 
ion battery, the battery may be shorted, causing fi re. When 
storing the lithium ion battery, obey surely the rules of 
following contents.
○ Do not place conductive debris, nail and wires such as 

iron wire and copper wire in the storage case.
○ To prevent shorting from occurring, load the battery in 

the tool or insert securely the battery cover for storing 
until the ventilator is not seen.

REGARDING LITHIUM-ION BATTERY 
TRANSPORTATION
When transporting a lithium-ion battery, please observe the 
following precautions.
WARNING
Notify the transporting company that a package contains a 
lithium-ion battery, inform the company of its power output 
and follow the instructions of the transportation company 
when arranging transport.
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○ Lithium-ion batteries that exceed a power output of 

100Wh are considered to be in the freight classifi cation 
of Dangerous Goods and will require special application 
procedures.

○ For transportation abroad, you must comply with 
international law and the rules and regulations of the 
destination country.

○ If the BSL36B18 is installed in the power tool, the power 
output will exceed 100 Wh and the unit will be classifi ed 
as Dangerous Goods for freight classifi cation.

Wh
Power Output

2 to 3 digit number

USB DEVICE CONNECTION 
PRECAUTIONS (ONLY WITH 
UC18YSL3 CHARGER)
When an unexpected problem occurs, the data in a USB 
device connected to this product may be corrupted or lost. 
Always make sure to back up any data contained in the USB 
device prior to use with this product.
Please be aware that our company accepts absolutely no 
responsibility for any data stored in a USB device that is 
corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a 
connected device.
WARNING
○ Prior to use, check the connecting USB cable for any 

defect or damage.
 Using a defective or damaged USB cable can cause 

smoke emission or ignition.
○ When the product is not being used, cover the USB port 

with the rubber cover.
 Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke 

emission or ignition.
NOTE
○ There may be an occasional pause during USB 

recharging.
○ When a USB device is not being charged, remove the 

USB device from the charger.
 Failure to do so may not only reduce the battery life 

of a USB device, but may also result in unexpected 
accidents. 

○ It may not be possible to charge some USB devices, 
depending on the type of device.

ABOUT 
 mark and logo are registered trademarks of 

Bluetooth SIG, Inc., and are used under license.
The Bluetooth device equipped with this product operates 
on a 2.4 GHz frequency range. To ensure proper use, 
please be aware of the following.
○ This product operates on the same frequency bands 

as those for equipment such as microwave ovens, 
digital cordless phones, wireless LAN systems, and 
other Bluetooth equipment. To avoid radio interference 
between the product and the aforementioned equipment, 
keep the units separated during use.

 Radio signals may not reach the product.

○ With the exception of this product’s malfunction, the 
company is not responsible for any damage that may 
occur from Bluetooth communication.

○ Person using a pacemaker or other medical device 
should consult the manufacturer, medical institution or 
distributor of the said medical electric device regarding 
the eff ects of radio frequency signals.

○ Do not use in the vicinity of automatic control devices 
such as automatic doors and fi re alarms.

 Radio waves from the product could aff ect automatic 
control devices and result in an accident from 
malfunction.

○ Do not use the product in crowded locations as there 
may be a person or persons equipped with a pacemaker 
in the vicinity.

 The radio waves from the product could aff ect the 
operation of a pacemaker.

NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 40)

1 Switch
2 Switch lock
3 Cutting depth lever
4 Cover
5 Lower guard
6 Bolt
7 Washer (B)
8 Saw blade
9 Guide piece
0 Base
! Incline lever
@ Lock lever
# Guide fastener wing bolt 
$ LED light
% Battery
^ Hex. bar wrench
& Handle
* Guide
( Mode selector switch
) Silent mode indicator lamp
q Battery level indicator switch
w Battery level indicator lamp
e Lighting mode switch
r Lighting mode  indicator lamp
t Gear cover arrow
y Fluorine plate
u Flathead screwdriver
i Hook
o Screw
p Cleaner
a Hose
s Hose tip
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Lighting mode switch

Always ON (turn off  after 2 minute)

Light only SW-ON

Always OFF

Link/independent switch

Light Off : Independent mode

Light Blinking: Searching

Light On: Link mode

Link/independent switch of cleaner 
(sold separately)

Light Off : Independent mode of cleaner
(sold separately)

Light Blinking: Searching of cleaner
(sold separately)

Light On: Link mode of cleaner
(sold separately)

Remaining battery indicator switch

Battery
Lights ;
The battery remaining power is over 75%
Lights ;
The battery remaining power is 50% – 75%.
Lights ;
The battery remaining power is 25% – 50%.
Lights ;
The battery remaining power is less than 25%
Blinks ;
The battery remaining power is nearly empty. 
Recharge the battery soonest possible.
Blinks ;
Output suspended due to high temperature. 
Remove the battery from the tool and allow it to 
fully cool down.
Blinks ;
Output suspended due to failure or malfunction. 
The problem may be the battery so please 
contact your dealer.

NOTE
To prevent the battery power consumption caused by 
forgetting to turn off  the LED light, the light goes off  
automatically in about 2 minutes.

d Hose attachment port
f Joint
g Link/independent switch
h Link mode display lamp
j Cleaner switch
k Link/independent switch of cleaner
l Link mode display lamp of cleaner
; Washer (A)
z Saw cover (B)
x Wing nut
c Dust cover
v Rubber cap
b Saw cover (A)
n Link scale
m Guide

SYMBOLS
WARNING
 The following show symbols used for the machine. 

Be sure that you understand their meaning before 
use.

C3605DYA: Cordless Circular Saw

To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.

Always wear eye protection.

Always wear hearing protection.

Only for EU countries 
Do not dispose of electric tools together with 
household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/
EC on waste 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.

V Rated voltage
n0 No-load speed

Switching ON

Switching OFF

Disconnect the battery

Prohibited action

Mode selector switch
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STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package contains the 
accessories listed on page 57.

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
Cutting various types of wood, or gypsum board, ceramic 
siding board.

SPECIFICATIONS
1. Power tool
Model C3605DYA
Voltage 36 V

No-Load Speed 5000 min–1 (Power mode)
2600 min–1 (Silent mode)

Capacity Cutting 
depth

90° 47 mm
45° 30 mm

Battery available for this tool* Multi volt battery

Weight** 2.8 kg (BSL36A18)
3.1 kg (BSL36B18)

* Existing batteries (BSL3660/3620/3626, BSL18xx 
series, etc.) cannot be used with this tool.

** According to EPTA-Procedure 01/2014
NOTE
 Due to HiKOKI’s continuing program of research and 

development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.

Electronic control
○ Soft-start
○ Overload protection
 This protection feature cuts off  the power to the motor 

in the event of overloading of motor or a conspicuous 
reduction in rotational speed during operation.

 When the overload protection feature has been 
activated, the motor may stop.

 In this case, release the tool switch and eliminate causes 
of overloading.

 After that you can use it again.
○ Overheat protection
 This protection feature cuts off  the power to the motor 

and stops the power tool in the event of overheating of 
motor during operation.

 When the overheat protection feature has been 
activated, the motor may stop.

 In this case, release the tool switch and cool it down in a 
few minutes.

 After that you can use it again.
○ Rotation speed changeover function (Power mode / 

Silent mode)
 (Power mode / Silent mode switch function)
 Each press of the Mode Selector Switch changes the 

operating mode. (Fig. 16)
 Silent mode reduces maximum motor RPM enabling 

effi  cient work with less noise.
 The Silent Mode Indicator Lamp lights in Silent mode.
 When the load increases during Silent mode, the tool will 

automatically switch to Power mode and revert back to 
Silent mode when the load decreases.

 In Power mode, no change is made to Silent mode even 
when the load decreases.

NOTE
○ To enable mode changes, pull the switch once after 

installing the battery.
○ Do not give a strong shock to the switch panel or break it. 

It may lead to a trouble.
2. Battery
Model BSL36A18
Voltage 36 V / 18 V (Automatic Switching*)

Battery capacity 2.5 Ah / 5.0 Ah 
(Automatic Switching*)

Available cordless 
products** Multi volt series, 18 V product

Available charger Sliding charger for lithium ion 
batteries

*  The tool itself will automatically switch over.
**  Please see our general catalogue for details.

CHARGING
Before using the power tool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle. 
 When connecting the plug of the charger to a receptacle, 

the charge indicator lamp will blink in red (At 1- second 
intervals).

2. Insert the battery into the charger.
 Firmly insert the battery into the charger as shown in 

Fig. 23 (on page 6).
3. Charging
 When inserting a battery in the charger, the charge 

indicator lamp will blink in blue.
 When the battery becomes fully recharged, the charge 

indicator lamp will light up in green. (See Table 1)
(1) Charge indicator lamp indication
 The indications of the charge indicator lamp will be as 

shown in Table 1, according to the condition of the 
charger or the rechargeable battery.
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Table 1

Indications of the charge indicator lamp

Charge 
indicator 
lamp 
(RED / 
BLUE / 
GREEN / 
PURPLE)

Before
charging

Blinks
(RED)

Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
0.5 seconds. (off  for 0.5 seconds) Plugged into power source

While
charging

Blinks
(BLUE)

Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
1 second. (off  for 1 second) Battery capacity at less than 50%

Blinks
(BLUE)

Lights for 1 second. Does not light
for 0.5 seconds. (off  for 0.5 seconds) Battery capacity at less than 80%

Lights
(BLUE)

Lights continuously Battery capacity at more than 80%

Charging 
complete

Lights
(GREEN)

Lights continuously

(Continuous buzzer sound: about 6 
seconds)

Overheat
standby

Blinks
(RED)

Lights for 0.3 seconds. Does not light for 
0.3 seconds. (off  for 0.3 seconds)

Battery overheated. Unable to 
charge. (Charging will commence 
when battery cools)

Charging 
impossible

Flickers
(PURPLE)

Lights for 0.1 seconds. Does not light for 
0.1 seconds. (off  for 0.1 seconds)

(Intermittent buzzer sound: about 2 
seconds)

Malfunction in the battery or the 
charger

(2) Regarding the temperatures and charging time of the rechargeable battery
 The temperatures and charging time will become as shown in Table 2.

Table 2
Charger UC18YSL3

Battery

Type of battery Li-ion
Temperatures at which the 
battery can be recharged 0°C – 50°C

Charging voltage V 14.4 18

Charging time, 
approx. (At 20°C)

BSL14xx series BSL18xx series Multi volt 
series

(4 cells) (8 cells) (5 cells) (10 cells) (10 cells)

min.

BSL1415S : 15
BSL1415 : 15
BSL1415X : 15
BSL1420 : 20 
BSL1425 : 25
BSL1430C : 30

BSL1430 : 20
BSL1440 : 26
BSL1450 : 32 
BSL1460 : 38

BSL1815S : 15
BSL1815 : 15
BSL1815X : 15
BSL1820 : 20
BSL1825 : 25
BSL1830C : 30

BSL1830 : 20
BSL1840 : 26
BSL1850 : 32 
BSL1860 : 38

BSL36A18 : 32
BSL36B18 : 52

USB
Charging voltage V 5
Charging current A 2

NOTE
 The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.

4. Disconnect the charger’s power cord from the 
receptacle.

5. Hold the charger fi rmly and pull out the battery.
NOTE
 Be sure to pull out the battery from the charger after use, 

and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, 
etc.

 As the internal chemical substance of new batteries and 
batteries that have not been used for an extended period 
is not activated, the electric discharge might be low when 

using them the fi rst and second time. This is a temporary 
phenomenon, and normal time required for recharging 
will be restored by recharging the batteries 2 – 3 times.

How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely 
exhausted.

 When you feel that the power of the tool becomes 
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If 
you continue to use the tool and exhaust the electric 
current, the battery may be damaged and its life will 
become shorter.
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(2) Avoid recharging at high temperatures.
 A rechargeable battery will be hot immediately after 

use. If such a battery is recharged immediately after 
use, its internal chemical substance will deteriorate, and 
the battery life will be shortened. Leave the battery and 
recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION
○ If the battery is charged while it is heated because 

it has been left for a long time in a location subject to 
direct sunlight or because the battery has just been 
used, the charge indicator lamp of the charger lights 
for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off  for 
0.3 seconds). In such a case, fi rst let the battery cool, 
then start charging.

○ When the charge indicator lamp fl ickers (at 0.2-second 
intervals), check for and take out any foreign objects in 
the charger’s battery connector. If there are no foreign 
objects, it is probable that the battery or charger is 
malfunctioning. Take it to your authorized Service 
Center.

○ Since the built-in micro computer takes about 
3 seconds to confi rm that the battery being charged with 
UC18YSL3 is taken out, wait for a minimum of 3 seconds 
before reinserting it to continue charging. If the battery 
is reinserted within 3 seconds, the battery may not be 
properly charged.

MOUNTING AND OPERATION
Action Figure Page

Inclined cutting using the guide
(+45° direction) 9 3

Fine tuning of parallelism 10 3
Fine tuning of perpendicularity 11 4
Fine tuning of guide piece position 12 4
Adjusting the cutting depth 13 4
Cutting line 14 4
Switch operation 15 4
About the mode select function (*1) 16 4
Remaining battery indicator 17 5
Using the LED light 18 5
Attaching the guide 19 5
Attaching the fl uorine plate 
(sold separately) 20 5

Attaching the hook (*2)
(sold separately) 21 5

Removing and inserting the battery 22 6
Charging 23 6
Cutting at right angles 24 6
Inclined cutting (+45° direction) 25 6
Holding the tool 26 7
Connection with cleaner
(sold separately) 27 7

About the link/independent switch 28 7
Link with unit (*3) 29 8
Turn OFF link mode 30 9
Dismounting the saw blade 31 10
Mounting the saw blade 32 10

Charging a USB device from a 
electrical outlet 33-a 11

Charging a USB device and battery 
from a electrical outlet 33-b 11

How to recharge USB device 34 11
When charging of USB device is 
completed 35 11

Selecting accessories ― 58

(*1) About the mode select function
 Each time the mode selector switch is pushed, the 

operation mode changes.
 When Silent mode is selected, the Silent mode indicator 

lamp lights up.
 Silent mode reduces maximum motor RPM enabling 

effi  cient work with less noise.
 If the load increases while the motor is operating in 

Silent mode, it automatically changes to Power mode.
 Additionally, if the load decreases again, it automatically 

returns to Silent mode.
 In Power mode, no change is made to Silent mode even 

when the load decreases.
Mode No-load speed 
Power 5000 min-1

Silent 2600 min-1

NOTE
○ The mode will only change after a battery is installed and 

the switch is pulled once.
○ The current mode will be maintained even if the switch is 

on/off , or the battery is removed/reinserted.

(*2) Attaching  the Hook
 The hook can be used to hang up the unit temporarily 

during operations (Fig. 21).
CAUTION
 The hook should never be used to hang the unit on your 

person.
 When using the hook, check to make sure that the main 

unit will not slip and fall, or become unstable by the wind, 
etc.

 Never hang the unit from your belt or trousers as this 
could cause accidents.

(*3) Link with unit
NOTE
○ After both units begin searching (light blinking), it takes 

approximately 1 to 3 seconds to complete connecting 
(light on). Connection time may vary according to 
distance or obstructions.

○ After switching on this product’s power, approximately 
0.5 seconds will be required for the dust extractor/
cordless cleaner to turn ON.

○ After switching on this product’s power, approximately 
0.5 seconds will be required for the dust extractor/
cordless cleaner to turn ON. When the unit is switched 
OFF, a number of seconds will pass to allow the dust in 
the hose to be sucked up before the unit shuts down.

○ While this product is searching (link mode display lamp 
is blinking), pulling this product’s switch will activate the 
motor.

 When the connection is completed (light on), the dust 
extractor/cordless cleaner is switched ON.

○ While the dust extractor/cordless cleaner and this 
product is in link mode, power will be automatically 
switched off  if neither is operated for two hours.

○ If there is no link signal for two minutes, the power will be 
automatically switched off .
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○ Detaching the battery will return the unit to independent 

operation mode.
○ Going beyond the communication distance will return 

the unit to independent operation mode.
○ The eff ective communication distance for a wireless link 

is approximately 10 meters.
 If there are any obstructions between the power tool 

and the dust extractor/cordless cleaner, the eff ective 
distance may be shorter.

DISPOSING CHIPS
WARNING
 When disposing chips, make sure that the tool is 

switched off  and that the battery is removed.
NOTE
○ Collecting effi  ciency will decrease if the tool is used 

when the saw cover’s interior is full of chips.
 Make sure to dispose the chips before the interior of the 

saw cover is full.
○ When disposing the chips, be careful not to spill the 

chips into the motor or the battery mount.
(1) Press the hook below the dust cover, open the dust cover 

and dispose the chips inside the saw cover. (Fig. 36)
(2) Close the dust cover and secure it with the hook.
 OR
(1) Point the saw cover downwards, loosen the wing nut, 

remove saw cover (A) and dispose the chips collected 
inside the saw cover. (Fig. 37)

(2) Attach the saw cover (A) and secure it with the wing nut.
NOTE
 If any sawdust or other particles have collected on 

the inside of the saw cover (B), please see page 23 
“Cleaning the interior of the saw cover”.

LED LIGHT WARNING SIGNALS 
(Fig. 41)
This product features functions that are designed to protect 
the tool itself as well as the battery. While the switch is 
pulled, if any of the safeguard functions are triggered 
during operation, the LED light will blink as described in 
Table 3. When any of the safeguard functions are triggered, 
immediately remove your fi nger from the switch and follow 
the instructions described under corrective action.

Fig. 41

Table 3
Safeguard Function LED Light Display Corrective Action

Overload Protection On 0.1 second/off  0.1 second Remove the cause of the overloading.

Temperature Protection On 0.5 second/off  0.5 second Allow the tool and battery to thoroughly cool.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the saw blade
 Since use of as dull saw blade will degrade effi  ciency 

and cause possible motor malfunction, sharpen or 
replace the saw blade as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

3. Motor unit maintenance
 The motor winding is an important part of this tool. Avoid 

damaging and be careful to avoid contact with cleaning 
oil or water.

 After 50 hours of use, clean the motor by blowing into the 
ventilation holes of the motor housing with dry air from an 
air gun or other tool (Fig. 42).

 Dust or particle accumulation in the motor can result in 
damage.

4. Inspecting and maintaining the lower guard
 Always make sure that the lower guard moves smoothly.
 In the event of any malfunction, immediately repair the 

lower guard.
 For cleaning and maintenance, use an air gun or other 

tool to blow clean the space between the lower guard 
and gear cover as well as the rotation part of the lower 
guard with dry air (Fig. 42).

 Doing so is eff ective for the emission of chips or other 
particles.

 Accumulation of chips or other particles around the lower 
guard may result in malfunction or damage.
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WARNING
 To prevent dust inhalation or eye irritation, wear 

protective safety goggles and a dust mask when 
using an air gun or other tool to clean the lower guard, 
ventilation holes or other parts of the product.

 Make sure to switch off  the power and then remove the 
battery from the tool.

Ensure smooth movement 
of lower guard

Rotation part of 
the lower guard

Housing vent

Space between 
lower guard 
and gear cover

Air gun

Fig. 42
5. Cleaning the interior of the saw cover
 Periodically check and clean to ensure that the saw 

cover is clean of sawdust or other particles.
(1) Loosen the wing nut and remove the saw cover (A). 

(Fig. 38)
NOTE
 Depending on the shape of the saw blade being used, 

the saw cover (B) cannot be removed. If this is the case, 
reverse the order of the instructions for (2) and (3).

(2) Loosen the three screws with a Phillips head screwdriver 
and remove saw cover (B). (Fig. 39)

(3) Remove the saw blade according to the instructions 
listed under page 21 “Dismounting the saw blade”.

(4) Remove chips from the inside of the saw cover, spindle, 
washer and other areas. (Fig. 40)

(5) Reassemble in the reverse order, being careful of the 
facings for the washer, saw blade and other parts. 
(Fig. 40)

6. Inspection of terminals (tool and battery)
 Check to make sure that swarf and dust have not 

collected on the terminals.
 On occasion check prior, during and after operation.
CAUTION
 Remove any swarf or dust which may have collected on 

the terminals.
 Failure to do so may result in malfunction.
7. Cleaning on the outside
 When the power tool is stained, wipe with a soft dry cloth 

or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric 
solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

8. Storage
 Storing in a place below 40°C and out of the reach of 

children.
NOTE
 Storing lithium-ion batteries.
 Make sure the lithium-ion batteries have been fully 

charged before storing them.
 Prolonged storage (3 months or more) of batteries with 

a low charge may result in performance deterioration, 
signifi cantly reducing battery usage time or rendering 
the batteries incapable of holding a charge.

 However, signifi cantly reduced battery usage time may 
be recovered by repeatedly charging and using the 
batteries two to fi ve times. 

 If the battery usage time is extremely short despite 
repeated charging and use, consider the batteries dead 
and purchase new batteries.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

Important notice on the batteries for the HiKOKI 
cordless power tools
Please always use one of our designated genuine 
batteries. We cannot guarantee the safety and 
performance of our cordless power tool when used with 
batteries other than these designated by us, or when 
the battery is disassembled and modifi ed (such as 
disassembly and replacement of cells or other internal 
parts).

GUARANTEE
We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with 
statutory/country specifi c regulation. This guarantee does 
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or 
normal wear and tear. In case of complaint, please send 
the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE 
CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, 
to a HiKOKI Authorized Service Center.

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to 
EN62841 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level: 102 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 91 dB (A)
Uncertainty K: 3 dB (A).

Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined 
according to EN62841.

Cutting chipboard:
Vibration emission value ah = 1.4 m/s2
Uncertainty K = 1.5 m/s2

The declared vibration total value has been measured in 
accordance with a standard test method and may be used 
for comparing one tool with another.
It may also be used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING
○ The vibration emission during actual use of the power 

tool can diff er from the declared total value depending in 
the ways in which the tool is used.

○ Identify safety measures to protect the operator that 
are based on an estimation of exposure in the actual 
conditions of use (taking account of all parts of the 
operating cycle such as the times when the tool is 
switched off  and when it is running idle in addition to the 
trigger time).

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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TROUBLESHOOTING
Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your 
dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.
1. Power tool

Symptom Possible cause Remedy
Tool doesn’t run No remaining battery power Charge the battery.

Battery isn’t fully installed. Push the battery in until you hear a click.
Tool suddenly stopped Tool was overburdened Get rid of the problem causing the 

overburden.Overload protection is in operation.
The battery is overheated. Let the battery cool down.

Cannot be inclined The incline lever (front) and incline wing nut 
(rear) are not loosened.

Try inclining after loosening the incline 
lever (front) and incline wing nut (rear). 
Tighten the loosened parts after making the 
necessary adjustments.

Cannot reverse incline The cutting depth is set at maximum. Reverse incline after adjusting the cutting 
depth to a lesser setting.

The incline lever (front) and incline wing nut 
(rear) are not loosened.

Try inclining after loosening the incline lever 
(front) and incline wing nut (rear).

Parallelism cannot be fi ne 
tuned

The M5 hexagon socket set screw holding 
the gear cover hinge needs to be loosened.

Loosen the M5 hexagon socket set screw 
holding the gear cover hinge.

Doesn’t cut well The saw blade is worn or missing teeth. Replace with a new saw blade.
The bolt is loose. Firmly tighten the bolt.
The saw blade is installed backwards. Install the saw blade in the proper direction.

Switch can’t be pulled The switch lock is not pushed in enough. Push the switch lock in all the way.
Sawdust discharge is poor Sawdust has accumulated in the saw cover. Remove the sawdust inside the saw cover.
Battery cannot be installed Attempting to install a battery other than that 

specifi ed for the tool.
Please install a multi volt type battery.

Cannot be connected by 
Bluetooth or the connection 
breaks off 

Pairing is unsuccessful Fully read the cleaner’s instruction manual 
for proper pairing.
Please note that continued use after a break 
may require pairing once again.

Aff ected by nearby wireless LAN or 
equipment emitting radio waves.

Put some distance between the product and 
the equipment which may be aff ecting the 
connection.

Bluetooth compatible device is too far from 
the product

Shorten the distance between the product 
and the Bluetooth compatible device.

Trying to connect a non-designated device Only connect with devices designated by 
our company.

A device is already connected Two devices cannot be connected to the 
product at the same time. Select the device 
that you wish to use and connect it to the 
product.
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2. Charger

Symptom Possible cause Remedy
The charge indicator lamp 
is rapidly fl ickers purple, 
and battery charging 
doesn’t begin.

The battery is not inserted all the way. Insert the battery fi rmly.
There is foreign matter in the battery 
terminal or where the battery is attached.

Remove the foreign matter.

The charge indicator lamp 
blinks red, and battery 
charging doesn’t begin.

The battery is not inserted all the way. Insert the battery fi rmly.
The battery is overheated. If left alone, the battery will automatically 

begin charging if its temperature decreases, 
but this may reduce battery life. It is 
recommended that the battery be cooled in 
a well-ventilated location away from direct 
sunlight before charging it.

Battery usage time is short 
even though the battery is 
fully charged.

The battery’s life is depleted. Replace the battery with a new one.

The battery takes a long 
time to charge.

The temperature of the battery, the charger, 
or the surrounding environment is extremely 
low.

Charge the battery indoors or in another 
warmer environment.

The charger’s vents are blocked, causing its 
internal components to overheat.

Avoid blocking the vents.

The cooling fan is not running. Contact a HiKOKI Authorized Service 
Center for repairs.

The USB power lamp 
has switched off  and the 
USB device has stopped 
charging.

The battery’s capacity has become low. Replace the battery with one that has 
capacity remaining.
Plug the charger’s power plug into an 
electric socket.

USB power lamp does not 
switch off  even though the 
USB device has fi nished 
charging.

The USB power lamp lights up green to 
indicate that USB charging is possible.

This is not a malfunction.

It is unclear what the 
charging status of a USB 
device is, or whether its 
charging is complete.

The USB power lamp does not switch off  
even when charging is complete.

Examine the USB device that is charging to 
confi rm its charging status.

Charging of a USB device 
pauses midway.

The charger was plugged into an electrical 
socket while the USB device was being 
charged using the battery as the power 
source.

This is not a malfunction.
The charger pauses USB charging for about 
5 seconds when it is diff erentiating between 
power sources.

A battery was inserted into the charger while 
the USB device was being charged using a 
power socket as the power source.

Charging of the USB device 
pauses midway when the 
battery and the USB device 
are being charged at the 
same time.

The battery has become fully charged. This is not a malfunction.
The charger pauses USB charging for 
about 5 seconds while it checks whether 
the battery has successfully completed 
charging.

Charging of the USB 
device doesn’t start when 
the battery and the USB 
device are being charged 
at the same time.

The remaining battery capacity is extremely 
low.

This is not a malfunction.
When the battery capacity reaches a certain 
level, USB charging automatically begins.
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 Пристрій захисту від замикання на землю знижує 
ризик удару струмом.

3) Особиста безпека
a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що 

робите, і користуйтеся здоровим глуздом під 
час роботи автоматичним інструментом. 

 Не працюйте автоматичним інструментом, 
коли ви втомлені або знаходитеся під дією 
наркотиків, алкоголю або ліків. 

 Мить неуваги під час роботи автоматичним 
інструментом може спричинити важку травму.

b) Користуйтеся засобами індивідуального 
захисту. Завжди користуйтеся засобами для 
захисту очей.

 Засоби індивідуального захисту, такі як респіратор, 
черевики із протекторами, каска або беруші, 
використані у відповідних умовах, зменшать ризик 
травмування.

c) Запобігайте випадковому увімкненню. 
Переконайтеся, що перемикач знаходиться в 
положенні «вимкнено», перш ніж підключитися 
до джерела живлення і/або акумулятора, 
взятися за інструмент або переносити його.

 Якщо переносити автоматичні інструменти 
увімкненими або тримаючи палець на перемикачі, 
це може стати причиною нещасного випадку.

d) Зніміть будь-які регулюючі ключі або 
блокатори, перш ніж вмикати інструмент. 

 Якщо регулюючий ключ або блокатор лишити 
прикріпленим до частини інструмента, яка 
обертається, це може спричинити травму.

e) Не тягніться і не перехиляйтеся, працюючи 
з інструментом. Завжди надійно стійте на 
ногах і зберігайте рівновагу.

 Це надає кращий контроль над автоматичним 
інструментом у несподіваних ситуаціях.

f) Носіть правильний робочий одяг. Не носіть 
широкий одяг або ювелірні прикраси. Тримайте 
своє волосся та одяг подалі від рухомих частин.

 Широкий одяг, ювелірні прикраси або довге 
волосся може потрапити до рухомих частин.

g) Якщо у наявності є пристрій для збирання 
пилу, скористуйтеся ним за умови, що він 
правильно підключений і працює.

 Користування пристроєм для збирання 
пилу може знизити небезпеки, пов’язані із 
накопиченням пилу.

h) Не дозволяйте через навички, здобуті 
від частого використання інструментів, 
розслабитись і ігнорувати принципи безпеки 
інструменту.

 Необережна дія може призвести до серйозних 
травм у долі секунди.

4) Експлуатація і догляд за автоматичним 
інструментом
a) Не застосовуйте надмірну силу до 

автоматичного інструмента. Для виконання 
різних видів робіт підбирайте відповідні 
інструменти. 

 Правильно підібраний автоматичний інструмент 
краще виконає роботу і гарантуватиме більше 
безпеки.

b) Не користуйтеся автоматичним інструментом, 
якщо перемикач не працює.

 Будь-який автоматичний інструмент, який 
неможливо контролювати перемикачем, є 
небезпечним. Його слід полагодити.

c) Відключіть вилку від джерела живлення та/
або вийміть акумулятор (якщо він вставний) 
з електроінструмента, перш ніж будь-
що регулювати, змінювати приладдя або 
зберігати електроінструмент. 

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прочитайте всі застереження, інструкції, технічні 
характеристики й розгляньте всі ілюстрації в 
керівництві до цього інструмента.
Невиконання правил та інструкцій, наданих нижче, 
може призвести до удару струмом, пожежі та/або 
серйозної травми.
Збережіть всі інструкції та правила для подальшого 
користування.

Термін «електричний інструмент» у правилах позначає 
ваш електричний автоматичний інструмент, що працює 
від мережі (з дротом), або електричний інструмент, що 
працює на батарейках (бездротовий).
1) Безпека робочого місця

a) Стежте за чистотою і правильним 
освітленням робочого місця.

 Захаращені або темні ділянки так і «чекають» на 
нещасний випадок.

b) Не працюйте автоматичними 
інструментами там, де повітря насичене 
вибухонебезпечними речовинами, такими як 
горючі рідини, гази або пил.

 Автоматичні інструменти висікають іскри, від 
яких можуть зайнятися пил або випари.

c) Під час роботи автоматичним інструментом 
не підпускайте до себе дітей і просто 
бажаючих подивитися на вашу роботу.

 Якщо вас відволікатимуть, ви можете втратити 
контроль над інструментом.

2) Безпека електропристрою
a) Штепсельна вилка автоматичного 

інструмента мусить підходити до розетки 
електромережі. Ніколи ніяким чином не 
змінюйте вилку. Не користуйтеся жодними 
насадками-адаптерами для заземлених 
автоматичних інструментів.

 Незмінені штепсельні вилки та відповідні їм 
розетки зменшують ризик удару електрострумом.

b) Не торкайтеся тілом заземлених предметів 
або поверхонь, таких як труби, батареї 
опалення, плити і холодильники.

 Якщо ви торкнетеся тілом заземленого предмету, 
це збільшує ризик удару струмом.

c) Не допускайте, щоб на автоматичні 
інструменти потрапляли дощ або волога.

 Вода, яка потрапила до автоматичного 
інструмента, підвищує ризик удару струмом.

d) Обережно поводьтеся зі шнуром. Ніколи не 
несіть інструмент на шнурі, не волочіть його 
за шнур і не витягайте штепсельну виделку з 
розетки, тягнучи за шнур.

 Бережіть шнур від тепла, олій, гострих 
поверхонь та рухомих деталей.

 Пошкоджені або заплутані шнури збільшують 
ризик ураження електрострумом.

e) Працюючи автоматичним інструментом 
просто неба, користуйтеся подовжувачами, 
пристосованими для застосування просто 
неба.

 Користування шнуром, пристосованим до 
користування просто неба, знижує ризик 
ураження струмом.

f) Якщо не уникнути роботи у вологому 
середовищі, користуйтеся джерелом живлення 
із пристроєм захисту від замикання на землю.

(Переклад первинних інструкцій)
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 Ці заходи безпеки знижують ризик випадково 

увімкнути автоматичний інструмент.
d) Зберігайте інструменти у місцях, 

недоступних для дітей, і не дозволяйте 
людям, не ознайомленим із автоматичними 
інструментами і цими інструкціями, 
користуватися автоматичним інструментом.

 Автоматичні інструменти є небезпечними в руках 
непідготованих користувачів.

e) Доглядайте за електричними інструментами 
та приладдям. Перевіряйте, чи не зсунулися 
або не заїдають рухомі частини, чи не 
зламалися окремі деталі, а також чи 
не трапилося якихось небажаних змін, 
які можуть погано вплинути на роботу 
інструмента. Якщо автоматичний інструмент 
пошкоджений, його слід полагодити перед 
подальшим користуванням.

 Багато нещасних випадків трапляється через 
поганий догляд за автоматичними інструментами.

f) Вчасно чистьте і загострюйте інструменти 
для різання.

 Інструменти для різання, за якими правильно 
доглядають і які вчасно підточують, рідше 
згинаються, і їх легше контролювати.

g) Користуйтеся автоматичним інструментом, 
аксесуарами і насадками згідно цих 
інструкцій, враховуючи робочі умови та 
завдання.

 Застосовуйте різні автоматичні інструменти для 
різних видів робіт. Невідповідність інструмента і 
застосування може створити небезпечну ситуацію.

h) Утримуйте ручки й захватні поверхні сухими, 
чистими, без мастила та змащувального 
матеріалу.

 Слизькі ручки та поверхні для тримання 
перешкоджають безпечному використанню 
інструмента та контролю над ним у неочікуваних 
ситуаціях.

5) Використання та зберігання батареї
a) Проводьте перезарядку тільки за допомогою 

зарядного пристрою, передбаченого 
виробником.

 Зарядний пристрій, який підходить для одного 
виду комплекту батарей, може викликати ризик 
виникнення пожежі при використанні з іншим 
видом комплекту батарей.

b) Використовуйте електроприлади тільки з 
чітко передбаченими комплектами батарей.

 Використання інших комплектів батарей може 
викликати травми або пожежу.

c) Коли комплект батарей не використовується, 
зберігайте його подалі від металевих 
предметів, таких як скріпки, монети, 
ключі, цвяхи, болти чи інші дрібні металеві 
предмети, які можуть з’єднати два виходи.

 Замикання виходів батареї може викликати 
опіки або пожежу.

d) При дуже несприятливих умовах з батареї 
може витікати рідина. Уникайте контакту з 
нею. При контакті з рідиною промийте водою. 
При потраплянні в очі зверніться до лікаря.

 Рідина, що витікає з батареї, може викликати 
роздратування або опік.

e) Не використовуйте комплект батарей або 
інструмент, якщо вони пошкоджені або 
видозмінені. 

 Пошкоджені або видозмінені батареї можуть 
вести себе непередбачувано, що може призвести 
до пожежі, вибуху або ризику травмування. 

f) Не піддавайте комплект батарей або 
інструмент дії вогню або надмірної 
температури. 

 Дія вогню або температури вищої за 130 °C може 
призвести до вибуху. 

g) Дотримуйтеся всіх інструкцій щодо 
заряджання та не заряджайте комплект 
батарей або інструмент за температури, яка 
виходить за межи температурного діапазону, 
зазначеного в інструкціях. 

 Заряджання неналежним чином або за 
температури, яка виходить за межі зазначеного 
діапазону, може призвести до пошкодження 
батареї та збільшити ризик пожежі. 

6) Обслуговування
a) Обслуговувати ваш автоматичний інструмент 

може лише кваліфікований технік, 
замінюючи деталі лише на ідентичні.

 Це гарантуватиме безпеку автоматичного 
інструмента.

b) Забороняється самостійно ремонтувати 
пошкоджені комплекти батарей. 

 Технічне обслуговування комплектів батарей має 
виконувати тільки виробник або вповноважений 
постачальник послуг. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не підпускайте до інструменту дітей і недієздатних 
осіб.
Коли інструментом не користуються, його слід 
зберігати в місцях, недоступних для дітей та 
неповносправних осіб.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС 
ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ 
ЦИРКУЛЯРНОЇ ПИЛКИ
Процес різання
a) НЕБЕЗПЕЧНО: Тримайте руки якомога далі 

від зони різання і ріжучого диска. Тримайте 
вашу другу руку на допоміжній рукоятці або на 
корпусі двигуна.

 Якщо утримувати пилку обома руками, руки будуть 
захищені від порізу ріжучим диском.

b) Не потрапте під оброблюваний виріб.
 Запобіжне пристосування не зможе захистити вас 

від ріжучого диска знизу оброблюваного виробу.
c) Відрегулюйте глибину різання в залежності від 

товщини оброблюваного виробу.
 Під оброблюваним виробом повинно бути видно не 

більше, ніж зуб полотна пилки цілком.
d) Ніколи не тримайте оброблювану деталь в 

руках або на колінах. Надійно закріплюйте 
оброблювану деталь на стійкій підставці.

 Дуже важливо закріпити оброблюваний виріб 
належним чином для зменшення небезпеки 
отримання травми, защемлення полотна або втрати 
управління.

e) При виконанні операцій, під час яких ріжучий 
інструмент може контактувати з прихованою 
проводкою, тримайте електроінструмент тільки 
за ізольовані поверхні захоплення.

 Внаслідок контакту із проводами під наругою 
відкриті металеві частини також опиняться під 
напругою і можуть стати причиною ураження 
електричним струмом.

f) При розрізуванні завжди використовуйте 
направляючу планку або пряму направляючу 
для краю деталі.
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 Це поліпшить точність різання і зменшить ймовірність 

защемлення полотна.
g) Завжди використовуйте ріжучі диски належного 

розміру і форми (ромб або коло) відповідно до 
отворів оправки.

 Ріжучі диски, які не відповідатимуть деталям 
оснастки пилки, будуть переміщатися зі зміщенням 
щодо центру, приводячи до втрати управління.

h) Ніколи не використовуйте ушкоджені або 
невідповідні для ріжучого диска шайби або болт.

 Шайби і болт для ріжучого диска були розроблені 
спеціально для вашої пилки для отримання 
оптимальних експлуатаційних характеристик та 
безпеки при експлуатації.

Причини віддачі та пов’язані з цим застереження
 - Віддача – це раптова відповідна дія на защемлення, 

обмеження ходу або перекіс полотна пилки, яка 
стане причиною некерованого переміщення пилки 
вгору і виходу з оброблюваної деталі у напрямку до 
оператора.

 - При защемленні або тугому обмеженні ходу при 
звуженні пропилу, полотно застрягне, а двигун 
внаслідок віддачі швидко направить апарат у 
зворотний бік у напрямку до оператора.

 - Якщо полотно скривиться або перекосить всередині 
пропилу, то може статися заїдання зубів на задній 
кромці полотна у верхній частині дерев’яної поверхні, 
що стане причиною підйому полотна вгору з пропилу 
і стрибка назад у напрямку до оператора.

Віддача є результатом неправильної експлуатації пилки 
і/або порушення техніки виконання робіт або технічного 
стану, її можна уникнути, приймаючи належні заходи 
безпеки, які наведені нижче.

a) Міцно утримуйте пилку обома руками і 
розташуйте руки в такому положенні, що 
дозволить протидіяти силам віддачі. Встаньте 
так, щоб ваше тіло перебувало з будь-якої зі 
сторін щодо полотна пилки, але не на одній лінії 
з полотном.

 Віддача може стати причиною стрибка пилки в 
зворотному напрямку, але оператор не повинен 
втратити здатність керування внаслідок дії сил 
віддачі і має бути спроможним вжити належних 
заходів безпеки.

b) При викривленні полотна або при перериванні 
процесу різання з якої-небудь причини, 
відпустіть пускач і утримуйте пилку нерухомо в 
матеріалі до тих пір, поки ріжучий диск повністю 
не зупиниться.

 Ніколи не намагайтеся вийняти пилку з деталі 
або потягнути пилку в зворотному напрямку 
у той час, коли ріжучий диск перебуває в русі, 
інакше це може спричинити віддачу.

 Виявіть причину викривлення і зробіть необхідні дії 
для усунення причини викривлення.

c) При повторному запуску двигуна, коли ріжучий 
диск пилки знаходиться всередині пропилу 
оброблюваної деталі, вирівняйте полотно в 
пропилі і перевірте, чи не застрягли зуби пилки 
у матеріалі.

 Якщо полотно пилки скривиться, віддача може 
подіяти на оброблювану деталь у будь-якому 
напрямку при повторному запуску двигуна пилки.

d) Надійно підтримуйте великі дошки для того, щоб 
звести до мінімуму ризик защемлення полотна і 
віддачі.

 Великі дошки мають тенденцію до провисання під 
своєю власною вагою. Підтримуючі опори необхідно 
розташувати під дошкою з обох сторін, поряд з лінією 
розрізу і біля краю дошки.

e) Не використовуйте тупі або пошкоджені полотна.
 Незаточені або неправильно встановлені полотна 

служать причиною вузького пропилу, що призведе 
до надмірного тертя, викривлення полотна і віддачі.

f) Важелі блокування глибини і нахилу ріжучого 
диска повинні бути точно виставлені та надійно 
зафіксовані перед початком різання.

 Якщо пристосування для установки положення 
полотна зрушаться під час різання, це може стати 
причиною викривлення і віддачі.

g) Будьте особливо обережні, працюючи з уже 
існуючими стінами та іншими невідомими вам 
ділянками.

 Виступаюче вперед полотно може почати різання 
предметів, які стануть причиною віддачі.

Функції нижнього запобіжного пристосування
a) Перед початком експлуатації щоразу 

перевіряйте правильність закриття нижнього 
запобіжного пристосування. Не дозволяється 
експлуатація пилки, якщо нижнє запобіжне 
пристосування не рухається вільно і негайно 
не закривається. Ніколи не закріплюйте 
нижнє запобіжне пристосування у відкритому 
положенні за допомогою затискачів або хомутів.

 Якщо пилка була випадково випущена з рук, нижнє 
запобіжне пристосування може погнутися.

 Підніміть нижнє запобіжне пристосування за 
допомогою втягуючої рукоятки і переконайтеся в 
тому, що вона буде вільно рухатися, і не торкайтесь 
полотна або будь-якої іншої деталі при різанні під 
будь-яким кутом і з будь-якою глибиною.

b) Перевірте функціонування пружини 
нижнього запобіжного пристосування. Якщо 
запобіжне пристосування і пружина не будуть 
функціонувати належним чином, їх потрібно 
відремонтувати перед експлуатацією.

 Нижнє запобіжне пристосування може 
функціонувати недостатньо швидко внаслідок 
пошкодження деталей, накопичення липких 
відкладень або попадання уламків.

c) Нижнє запобіжне пристосування повинно 
втягуватися вручну тільки для спеціальних видів 
пропилів, таких як «врізні» і «комбіновані».

 Підніміть нижнє запобіжне пристосування за 
допомогою втягуючої рукоятки, і як тільки полотно 
увійде в матеріал, нижнє запобіжне пристосування 
необхідно відпустити.

 Для всіх інших видів пиляння нижнє запобіжне 
пристосування повинно функціонувати автоматично.

d) Не забудьте перевірити, щоб нижнє запобіжне 
пристосування закривало полотно, перед тим 
як покласти пилку на верстат або на підлогу.

 Незахищене полотно, що рухається за інерцією, 
стане причиною того, що пилка при русі у зворотному 
напрямку буде різати все, що трапиться на шляху.

 Пам’ятайте, що для зупинки ріжучого диска після 
вимкнення необхідний певний час.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
1. Не дозволяйте стороннім речовинам потрапляти в 

отвір для підключення акумуляторної батареї.
2. Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею та 

зарядний пристрій.
3. Ніколи не замикайте акумуляторну батарею 

накоротко. Замикання батареї накоротко призведе 
до різкого збільшення струму і перегріву. У результаті 
батарея згорить або буде пошкоджена.

4. Не кидайте батарею у вогонь. Підпалена батарея 
може вибухнути.
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5. У разі неперервного використання цей інструмент 

може перегрітися, що призведе до пошкодження 
двигуна та перемикача. Припиніть роботу й дайте 
йому охолонути протягом приблизно 15 хвилин.

6. Не вставляйте будь-який сторонній предмет в 
щілини повітряної вентиляції зарядного пристрою. 
Попадання металевих предметів або легкозаймистих 
матеріалів в щілини повітряної вентиляції зарядного 
пристрою може привести в результаті до ураження 
електричним струмом або до пошкодження 
зарядного пристрою.

7. Використання розрядженого акумулятора призведе 
до пошкодження зарядного пристрою.

8. Віднесіть використані батареї в магазин, де вони 
були придбані, якщо термін служби батарей після 
зарядки стане занадто коротким для їх практичного 
використання. Не ліквідуйте відпрацьовані батареї 
самостійно.

9. Під час роботи використовуйте вушні вкладиші для 
захисту вух.

10. Встановлюйте ріжучі диски з діаметром, який 
відповідає зазначеному на пристрої. 

11. Використання абразивних кругів заборонене.
12. Не використовуйте ріжучі диски, що мають 

деформації або тріщини.
13. Не використовуйте ріжучі диски, зроблені зі 

швидкорізальної сталі.
14. Не використовуйте ріжучі диски, властивості яких не 

відповідають характеристикам, зазначеним у цьому 
посібнику.

15. Не зупиняйте ріжучі диски натисканням на диск збоку.
16. Завжди тримайте ріжучі диски гостро заточеними.
17. Переконайтеся в тому, що нижнє запобіжне 

пристосування буде рухатися плавно і вільно.
18. Ніколи не використовуйте дискову пилку, якщо 

нижнє запобіжне пристосування зафіксовано у 
відкритому положенні.

19. Переконайтеся в тому, що пристосування для 
відведення, яке входить в систему захисту, 
функціонує правильно.

20. Ніколи не використовуйте дискову пилку, якщо 
ріжучий диск повернено вгору або убік.

21. Переконайтеся в тому, що в матеріалі немає 
сторонніх предметів, наприклад, цвяхів.

22. Різальні диски повинні бути 125 мм.
23. Витягніть батарею перед виконанням будь-яких 

налаштувань, обслуговування чи технічного 
обслуговування. 

24. Будьте обережні щодо віддачі при гальмуванні.
 Ця циркулярна пила обладнана електричними 

гальмами, які спрацьовують при відпусканні 
перемикача. Так як присутня деяка віддача при 
спрацюванні гальм, обовʼязково надійно утримуйте 
основний корпус.

25. Переконайтеся, що джерело живлення, яким 
ви будете користуватися, відповідає вимогам до 
живлення, зазначеним на наклейці на корпусі виробу.

26. Переконайтеся, що перемикач знаходиться в 
положенні ВИМКНЕНО. Якщо встановлювати 
батарею в електроінструмент, коли перемикач 
живлення знаходиться в положенні УВІМК., тоді 
інструмент негайно почне працювати, а це може 
призвести до серйозного нещасного випадку.

27. Коли робоча поверхня знаходиться далеко від 
джерела живлення, користуйтеся подовжувачем 
достатньої товщини і номінальної потужності. 
Подовжувач мусить бути наскільки коротким, 
настільки й практичним.

28. Уникайте різання в положенні, коли основа нестійко 
спирається на оброблюваний матеріал.

 При затисканні ріжучого полотна або при 
перериванні процесу різання з будь-якої причини, 
відпустіть пускач і утримуйте пилку нерухомо в 
матеріалі до тих пір, поки ріжучий диск повністю не 
зупиниться. Ніколи не намагайтеся вийняти пилку з 
деталі або потягнути пилку у зворотному напрямку в 
той час, коли ріжучий диск перебуває в русі, інакше 
це може спричинити ВІДДАЧУ. Виявіть причину 
викривлення і зробіть необхідні дії для усунення 
причини викривлення.

29. Надійно підтримуйте великі панелі для того, щоб 
звести до мінімуму ризик защемлення полотна 
й ВІДДАЧІ. Великі панелі мають тенденцію до 
провисання під своєю власною вагою (Мал. 3). 
Підтримуючі опори необхідно розташувати під 
панеллю з обох боків, поряд з лінією розрізу й біля 
краю панелі, як показано на Мал. 2.

 Щоб мінімізувати ризик защемлення полотна й 
віддачі. Коли операція різання вимагає залишити 
пилку в оброблюваній деталі, пилку слід залишити в 
більшій частині, а меншу частину відрізати.

30. З особливою обережністю робіть ніші в існуючих 
стінах або інших невідомих ділянках. Виступаюче 
вперед ріжуче полотно може почати різання 
предметів, які можуть стати причиною ВІДДАЧІ.

 НІКОЛИ не розташовуйте руку або пальці позаду 
пилки (Мал. 4). У разі віддачі пилка може легко 
відскочити назад на вашу руку, що може призвести 
до серйозного травмування.

31. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливо підтримувати 
оброблювану деталь належним чином і міцно 
утримувати пилку, щоб не втратити контроль над 
інструментом, бо це може призвести до травмування. 
На Мал. 5 зображено типову підтримку пилки рукою. 

32. Розташуйте більш широку частину основи пилки 
на тій частині оброблюваної деталі, яка надійно 
підтримується, а не на тій частині, яка після 
зробленого відрізу відпаде. Приклади: на Мал. 6 
зображено ПРАВИЛЬНИЙ спосіб розрізання 
плити, а на Мал.7 – НЕПРАВИЛЬНИЙ спосіб. Якщо 
оброблювана деталь є короткою або маленькою, 
фіксатор опускається. 

 НЕ НАМАГАЙТЕСЯ УТРИМУВАТИ КОРОТКІ 
ДІЛЯНКИ РУКАМИ!

33. Ніколи не намагайтеся пиляти циркулярною пилою, 
закріпивши її в перевернутому положенні в тисках. 
Це надзвичайно небезпечно та може призвести до 
серйозних нещасних випадків (Мал. 8).

34. Використовуючи напрямну не намагайтесь виконати 
нахилене різання, яке дозволить матеріалу різання 
ковзати між лезом пили та напрямною. Це може 
призвести до травмування. (Мал. 9)

35. Якщо важіль залишиться послабленим, це створить 
дуже небезпечну ситуацію. Завжди ретельно 
фіксуйте його. (Мал. 13)

36. Перш ніж почати операцію різання, перевірте 
матеріал, який ви будете різати. Якщо при різанні 
передбачуваного матеріалу можливе утворення 
шкідливого/токсичного пилу, переконайтеся в тому, 
що до отвору для відводу пилу щільно під’єднаний 
пиловий мішок або спеціальна пиловловлювальна 
система.

 На додаток до всього, надіньте протипиловий 
респіратор.
○ Перед початком розпилювання переконайтеся 

в тому, що лезо пилки вже досягло робочої 
швидкості.

○ У разі зупинки ріжучого диска або появи 
непередбаченого шуму при експлуатації негайно 
поверніть вимикач в положення «Вимк.».
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○ Під час роботи переконайтеся, що на батарею не 

насіла металева стружка і пил.
○ Переконайтеся, що на батарею не насіла металева 

стружка і пил, що потрапляє на інструмент під час 
роботи.

○ Не зберігайте невикористану батарею в місці, 
відкритому для металевої стружки і пилу.

○ Перед зберіганням батареї протріть всю металеву 
стружку і пил в місці її зберігання і не зберігайте 
батарею разом з металевими предметами (болтами, 
цвяхами і т.д.).

2. Не проколюйте батарею гострими предметами, 
наприклад, цвяхом, не бийте молотком, не 
наступайте на неї, не кидайте і не піддавайте 
батарею сильним механічним ударам.

3. Не використовуйте явно пошкоджені і деформовані 
батареї.

4. Не використовуйте батарею, змінюючи полярність.
5. Не з’єднувати безпосередньо з електричними 

виходами або машинними розетками для 
прикурювання сигарет.

6. Не використовуйте батарею з метою, яка суперечить 
зазначеним.

7. Якщо не вдається зробити зарядку батареї навіть 
після закінчення певного часу для перезарядки, 
негайно припиніть подальшу перезарядку.

8. Не розміщуйте і не піддавайте батарею впливу 
високих температур або високого тиску, таких 
як у мікрохвильовій печі, сушарці або контейнері 
високого тиску.

9. Тримайте подалі від вогню, особливо після виявлення 
витоку заряду або стороннього запаху.

10. Не використовуйте в приміщеннях, де виробляється 
сильна статична електрика.

11. У разі витоку батареї, стороннього запаху, 
теплоутворення, вицвітання або деформації, або 
будь-яких анормальних ознак під час використання, 
перезарядки або зберігання негайно видаліть 
батарею з приладу або зарядного пристрою і не 
використовуйте її надалі.

12. Не занурюйте батарею в рідину та не допускайте 
потрапляння будь-якої рідини в середину. 
Потрапляння електропровідної рідини, такої як вода, 
може призвести до пошкодження, результатом якого 
може стати займання або вибух. Зберігайте батарею 
в прохолодному сухому місці, подалі від горючих і 
вогненебезпечних речовин. Слід уникати середовищ 
з корозійно-активним газом.

ОБЕРЕЖНО
1. У разі якщо рідина, яка витікає з батареї, потрапляє 

в очі, не тріть їх, а промийте їх чистою водою, 
наприклад, проточною, і негайно зверніться до 
лікаря.

 Якщо не вжити заходів, рідина може викликати очні 
проблеми.

2. Якщо рідина потрапляє на шкіру або одяг, негайно 
добре промийте їх чистою водою, наприклад, 
проточною.

 Існує можливість появи роздратування на шкірі.
3. Якщо під час першого використання батареї ви 

виявите іржу, сторонній запах, перегрівання, 
знебарвлення, деформацію та/або інші відхилення, 
припиніть використання і поверніть її своєму 
постачальнику або продавцю.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Попадання струмопровідних речовин на клему літій-
іонної батареї є можливою причиною короткого 
замикання і займання. Розміщуючи літій-іонну батарею 
на зберігання, дотримуйтесь наступних інструкцій.
○ Не розміщуйте залишки струмопровідного 

матеріалу, цвяхи, дріт, наприклад, сталевий або 
мідний, в контейнер, в якому зберігається батарея.

○ Дуже небезпечно експлуатувати дискову пилку, 
якщо ріжучий диск буде направлений вгору або 
в сторону. Не слід застосовувати пилку таким 
незвичайним чином.

○ Завжди надягайте захисні окуляри перед 
різанням матеріалів.

○ Після закінчення роботи вийміть батарею.
37. Після прикріплення ріжучого диска ще раз 

переконайтеся в тому, що важіль блокування міцно 
закріплений в заданому положенні.

38. Не допускайте попадання світла прямо в очі, 
дивлячись на світло.

 Тривалий вплив світла на очі може призвести до 
порушення зору.

39. Не використовуйте виріб у разі деформації 
інструмента або контактів батареї (кріплення 
батареї).

 Установлення батареї може спричинити коротке 
замикання, яке може призвести до появи диму або 
загоряння.

40. Слідкуйте за тим, щоб на контактах інструмента 
(кріпленні батареї) не було металевої стружки й пилу.

○ Перед використанням переконайтеся, що в зоні 
контактів нема металевої стружки й пилу.

○ Під час використання намагайтеся уникати падіння 
металевої стружки або пилу з інструмента на батарею.

○ У разі призупинення роботи або після використання 
не залишайте інструмент у місцях, де на нього 
можуть потрапляти металева стружка або пил.

 Це може спричинити коротке замикання, яке може 
призвести до появи диму або загоряння.

41. Завжди міцно тримайте інструмент однією рукою за 
рукоятку. (Мал. 26)

42. Використовуйте полотно пили для різання деревини, 
гіпсокартону або керамічної сайдингової панелі.

43. Використовуйте різальне полотно з указаною 
швидкістю, яка дорівнює або перевищує швидкість 
обертання, указану на інструменті.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ 
ПОВОДЖЕНІ З ІОННО-ЛІТІЄВОЮ 
АКУМУЛЯТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ
Для збільшення терміну служби іонно-літієва батарея 
оснащена функцією захисту, яка зупиняє вихід заряду.
У випадках 1-3, описаних нижче, при використанні 
даного пристрою, двигун може зупинитися, навіть якщо 
ви натискаєте вимикач. Це не є несправністю, так як це 
наслідок спрацьовування функції захисту.
1.  Коли потужність батареї продовжує знижуватися, 

двигун вимикається.
 У цьому випадку необхідно негайно зарядити 

батарею.
2.  Якщо інструмент перевантажений, двигун може 

зупинитися. У такій ситуації необхідно відпустити 
вимикач інструменту та усунути причини 
перевантаження. Після цього можна продовжити 
роботу.

3. Якщо батарея перегрілася при перевантаженні, 
батарейне живлення може закінчитися.

 У такому випадку припиніть використовувати 
батарею і дайте їй охолонути. Після цього можна 
продовжити роботу.

Крім того, візьміть до уваги такі попередження та 
застереження.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб уникнути витоку заряду батареї, теплоутворення, 
димовиділення, вибуху і загоряння, переконайтеся, що 
дотримуються такі запобіжні заходи.
1. Переконайтеся в тому, що на батареї немає 

металевої стружки і пилу.
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○ Щоб уникнути короткого замикання, помістіть 

батарею в інструмент або ж на період зберігання 
надійно зафіксуйте на ній кришку, приховавши 
кришкою вентилятор.

ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-
ІОННОЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ
Під час транспортування літій-іонної акумуляторної 
батареї, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче 
попереджень.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Повідомте транспортну компанію, що пакунок містить 
літій-іонну акумуляторну батарею, повідомте компанію 
щодо вихідної потужності батареї й виконуйте 
інструкції транспортної компанії при підготуванні до 
транспортування.
○ Літій-іонні акумуляторні батареї, вихідна потужність 

яких перевищує 100 Вт·год, згідно з класифікацією 
вантажів вважаються небезпечними товарами й 
потребують спеціальних процедур застосування.

○ Для транспортування за кордоном слід 
дотримуватися міжнародного права та правил і норм 
країни призначення.

○ Якщо BSL36B18 установлено в електроінструмент, 
тоді вихідна потужність буде перевищувати 100 
Вт·год і пристрій відповідно до класифікації вантажів 
буде відноситися до небезпечних товарів.

Wh
Вихідна потужність

2–3-значне число

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО 
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ USB 
(ТІЛЬКИ З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ 
UC18YSL3)
При виникненні непередбаченої проблеми, інформація, 
що знаходяться в пристрої USB, підключеному до 
цього продукту, може бути пошкоджена або втрачена. 
Обов’язково зробіть резервну копію даних, що містяться 
на цьому USB пристрої, перед тим як використовувати з 
цим продуктом.
Зауважте, що наша компанія не бере на себе жодної 
відповідальності за будь-які пошкоджені або втрачені 
дані, що зберігаються в пристрої USB, а також за 
будь-яку шкоду, яка може бути завдана підключеному 
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Перед використанням перевірте з'єднувальний 

кабель USB на відсутність будь-якого дефекту чи 
пошкодження.

 Використання кабелю USB, який має дефекти чи 
пошкодження, може призвести до появи диму або 
загоряння.

○ Коли виріб не використовується, закрийте порт USB 
гумовою кришкою.

 Накопичування пилу тощо в порті USB може 
призвести до появи диму або загоряння.

ПРИМІТКА
○ Під час перезаряджання USB може виникнути 

випадкова пауза.

○ Коли пристрій USB не заряджається, вийміть 
пристрій USB із зарядного пристрою.

 Нехтування цією інструкцією може не тільки 
зменшити термін служби батареї пристрою USB, 
але також може привести до неочікуваних нещасних 
випадків.

○ Заряджання деяких пристроїв USB неможливе 
(залежить від типу пристрою).

ПРО 
 і логотип є зареєстрованими товарними 

знаками компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються 
за ліцензією.
Пристрій Bluetooth, обладнаний на цьому виробі, 
працює на діапазоні частот 2,4 ГГц. Щоб забезпечити 
належне використання, будь ласка, пам’ятайте про 
наступне.
○  Цей виріб працює в тих самих смугах частот, що 

й такі пристрої, як мікрохвильові печі, цифрові 
бездротові телефони, системи бездротової 
локальної мережі та інше Bluetooth обладнання. 
Щоб уникнути радіоперешкод між виробом та 
вищезгаданим обладнанням, під час використання 
тримайте пристрої окремо.

 Радіосигнали можуть не досягти виробу.
○  За винятком несправності цього виробу, компанія не 

несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть 
статися через зв’язок Bluetooth.

○  Особа, яка використовує кардіостимулятор або 
інший медичний пристрій, має звернутися до 
виробника, медичного закладу або дистриб'ютора 
зазначеного медичного електричного пристрою 
стосовно впливу радіочастотних сигналів.

○  Не використовуйте поблизу пристроїв автоматичного 
управління, таких як автоматичні двері та пожежна 
сигналізація.

 Радіохвилі від виробу можуть впливати на пристрої 
автоматичного управління та призвести до 
нещасного випадку при несправності.

○  Не використовуйте виріб у місцях скупчення людей, 
оскільки неподалік може знаходитись людина або 
люди, обладнані кардіостимулятором.

 Радіохвилі від товару можуть вплинути на роботу 
кардіостимулятора.

НАЗВИ КОМПОНЕНТІВ 
(Мал. 1 – Мал. 40)

1 Перемикач
2 Фіксатор перемикача
3 Важіль глибини різання
4 Кришка
5 Нижнє запобіжне пристосування
6 Болт
7 Шайба (B)
8 Полотно пили
9 Напрямний елемент
0 Основа
! Важіль регулювання нахилу
@ Важіль блокування
# Крильчатий болт фіксатора напрямної 

0000Book_C3605DYA__Ukr_Rus.indb   310000Book_C3605DYA__Ukr_Rus.indb   31 2019/01/24   11:49:412019/01/24   11:49:41



32

Українська

$ Світлодіодна лампа
% Акумуляторна батарея
^ Шестигранний ключ
& Рукоятка
* Напрямна
( Перемикач режимів
) Індикаторна лампа безшумного режиму
q Перемикач індикатора заряду батареї
w Індикатор рівня заряду акумулятора
e Перемикач режимів освітлення
r Індикаторна лампа режиму освітлення
t Стрілка кришки редуктора
y Фториста пластина
u Викрутка з пласкою головкою
i Гачок
o Гвинт
p Пилосос
a Шланг
s Шланговий наконечник
d Роз'єм для кріплення шлангу
f Муфта
g Комутаційний/незалежний перемикач
h Індикаторна лампа режиму з’єднання
j Перемикач пилососа
k Комутаційний/незалежний перемикач пилососа
l Режим з’єднання індикаторної лампи пилососа
; Шайба (A)
z Захисний пристрій пили (B)
x Крильчата гайка
c Пилозахисна кришка
v Гумовий ковпачок
b Захисний пристрій пили (A)
n Шкала з'єднання
m Напрямна

СИМВОЛИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Нижче наведено символи, які зазначаються на 

пристрої. Перш ніж користуватися пристроєм, 
ви повинні розуміти їх значення.

C3605DYA: Акумуляторна циркулярна пилка

Щоб зменшити ризик отримання травми, 
користувач повинен прочитати інструкції з 
експлуатації.
Завжди користуйтеся засобами для захисту 
очей.

Завжди надягайте засоби захисту органів 
слуху.

Лише для країн EC 
Не викидайте електричні інструменти із 
побутовими відходами!
Згідно Європейської Директиви 2002/96/EC 
про відходи електронного та електричного 
виробництва і її запровадження згідно 
місцевих законів електроінструменти, які 
відслужили робочий строк, слід утилізувати 
окремо і повертати до установ, що 
займаються екологічною переробкою брухту.

V Номінальна напруга
n0 Швидкість без навантаження

Перемикач УВІМК.

Перемикач ВИМК.

Вийміть акумулятор

Заборонена дія

Перемикач режимів

Перемикач режимів освітлення

Ввімкнено постійно (вимикається за 
2 хвилин)

Вмикається за натисненням пускового 
перемикача

Завжди вимкнено

Комутаційний/незалежний перемикач

Лампа вимк.: Незалежний режим

Лампа блимає: Пошук

Лампа увімк.: Режим з’єднання

Комутаційний/незалежний перемикач 
пилососа 
(продається окремо)
Лампа вимк.: Незалежний режим пилососа
(продається окремо)

Лампа блимає: Пошук пилососа
(продається окремо)

Лампа увімк.: Режим з'єднання пилососа
(продається окремо)
Перемикач індикатора залишку заряду 
батареї
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Акумуляторна батарея

Світиться;
Заряд батареї перевищує 75%.
Світиться;
Заряд батареї становить 50–75%.
Світиться;
Заряд батареї становить 25–50%.
Світиться;
Заряд батареї – менше 25%.
Блимає;
Майже відсутній заряд батареї. Зарядіть 
батарею якомога швидше.
Блимає;
Живлення призупинено через високу 
температуру. Вийміть батарею з інструмента 
та дайте їй повністю охолонути.
Блимає;
Живлення призупинено через несправність. 
Проблема могла виникнути через батарею, 
тому слід звернутися до продавця.

ПРИМІТКА
Щоб запобігти розрядженню батареї через залишене 
включеним світлодіодне підсвічування, воно буде 
автоматично вимкнуте приблизно через 2 хвилин.

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ
Окрім основного пристрою (1 пристрій), до комплекту 
входять аксесуари, перелік яких представлено на 
сторінці 57.

Комплект стандартного приладдя може бути змінений 
без попередження.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Різання різних видів деревини, гіпсокартону або 
керамічної сайдингової панелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Електроінструмент
Модель C3605DYA
Напруга 36 V

Швидкість холостого ходу
5000 мин–1

(Режим високої потужності)
2600 мин–1

(безшумний режим)

Ємність Глибина 
різання

90° 47 мм
45° 30 мм

Батарея, доступна для 
цього інструмента*

Батарея з кількома 
рівнями напруги

Вага** 2,8 кг (BSL36A18)
3,1 кг (BSL36B18)

* З цим інструментом не можна використовувати 
наявні батареї (BSL3660/3620/3626, серія BSL18xx 
тощо).

** Відповідно до EPTA-процедури 01/2014

ПРИМІТКА
 Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює 

компанія HiKOKI, технічні характеристики можуть 
змінюватися без попередження.

Електронне керування
○ Плавний пуск
○ Захист від перевантаження
 Дана захисна функція вимикає живлення 

електродвигуна в разі перевантаження 
електродвигуна або помітного зменшення швидкості 
обертання під час роботи.

 Коли функцію захисту від перевантаження 
активовано, електродвигун може зупинитися.

 У такому разі необхідно відпустити перемикач 
інструмента та усунути причини перевантаження.

 Після цього можна використовувати його знову.
○ Захист від перегріву
 Дана захисна функція вимикає живлення 

електродвигуна та зупиняє електроінструмент у разі 
перегрівання електродвигуна під час роботи.

 Коли функцію захисту від перегріву активовано, 
електродвигун може зупинитися.

 У такому разі відпустіть перемикач інструмента, і 
дайте інструменту охолонути протягом кількох хвилин.

 Після цього можна використовувати його знову.
○ Функція перемикання швидкості обертання (Режим 

високої потужності / Безшумний режим)
 (Функція перемикача Режиму високої потужності / 

Безшумного режиму)
 Кожне натискання селекторного перемикача 

режиму змінює робочий режим. (Мал. 16)
 При використанні Безшумного режиму зменшується 

максимальна швидкість обертання (об/хв) 
електродвигуна, що забезпечує ефективну роботу з 
меншим рівнем шуму.

 У Безшумному режимі горить індикаторна лампа 
безшумного режиму.

 Коли навантаження зростає під час використання 
Безшумного режиму, інструмент автоматично 
перемикається в Режим високої потужності; 
інструмент перемикається знову в Безшумний 
режим, коли навантаження зменшується.

 При використанні Режиму високої потужності 
перемикання в Безшумний режим не відбувається, 
навіть коли навантаження зменшується.

ПРИМІТКА
○ Щоб змінити ввімкнений режим, потягніть перемикач 

один раз після встановлення акумулятора.
○ Не завдавайте панелі перемикачів сильних ударів і 

не пошкодьте її. Це може призвести до несправності.
2. Акумуляторна батарея
Модель BSL36A18

Напруга 36 В / 18 В (автоматичне 
перемикання*)

Ємність 
акумуляторної 
батареї

2,5 А·год / 5,0 А·год 
(автоматичне перемикання*)

Доступні бездротові 
вироби**

Серія з кількома рівнями 
напруги, виріб із напругою 18 В

Доступний зарядний 
пристрій

Пересувний зарядний пристрій 
для літій-іонних батарей

* Інструмент автоматично перемикається.
** Для отримання докладної інформації перегляньте 

загальний каталог.
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ЗАРЯДКА
Перед використанням електроінструменту зарядіть 
батарею наступним чином.
1. Підключіть шнур живлення зарядного пристрою 

до мережевої розетки.
 При підключенні шнура живлення зарядного 

пристрою до мережевої розетки індикатор 
заряджання буде блимати червоним (з 1-секундними 
інтервалами).

2. Вставте батарею в зарядний пристрій.
 До кінця вставте батарею в зарядний пристрій, як 

зазначено на Мал. 23 (на стор. 6).

3. Зарядка
 При встановленні батареї в зарядний пристрій 

індикатор заряджання буде блимати синім.
 Коли батарея повністю зарядиться, індикатор 

заряджання почне світитися зеленим. (Див. 
таблицю 1)

(1) Показання індикатора заряджання
 Показання індикатора заряджання надано в 

Таблиці 1, відповідно до стану зарядного пристрою 
й акумуляторної батареї.

Таблиця 1

Показання індикатора заряджання

Індикатор 
заряджання 
(ЧЕРВОНИЙ / 
СИНІЙ / 
ЗЕЛЕНИЙ / 
ПУРПУРОВИЙ)

Перед
зарядкою

Блимає
(ЧЕРВОНИЙ)

Висвічується протягом 0,5 секунди. 
Не висвічується протягом 0,5 секунди. 
(Вимикається на 0,5 секунди)

Підключено до джерела 
живлення

Під час
зарядки

Блимає
(СИНІЙ)

Висвічується протягом 0,5 секунди. 
Не висвічується протягом 1 секунди. 
(Вимикається на 1 секунду) Ємність батареї менша за 50%

Блимає
(СИНІЙ)

Висвічується протягом 1 секунди. Не 
висвічується протягом 0,5 секунди. 
(Вимикається на 0,5 секунди) Ємність батареї менша за 80%

Висвічується
(СИНІЙ)

Висвічується постійно Ємність батареї більша за 80%

Зарядка 
закінчена

Висвічується
(ЗЕЛЕНИЙ)

Висвічується постійно

(Безперервний звуковий сигнал: 
приблизно 6 секунд)

Режим 
очікування
при 
перегріві

Блимає
(ЧЕРВОНИЙ)

Висвічується протягом 0,3 секунди. 
Не висвічується протягом 0,3 секунди. 
(Вимикається на 0,3 секунди)

Акумуляторна батарея 
перегріта. Зарядка неможлива. 
(Зарядка відновиться після 
охолодження батареї)

Зарядка 
неможлива

Блимає
(ПУРПУРОВИЙ)

Висвічується протягом 0,1 секунди. 
Не висвічується протягом 0,1 секунди. 
(Вимикається на 0,1 секунди)

(Переривчастий звуковий сигнал: 
приблизно 2 секунди)

Несправність в батареї або в 
зарядному пристрої.
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(2) Інформація щодо температури та часу зарядки акумуляторної батареї
 Температура та час зарядки для батарей показані в Таблиці 2.

Таблиця 2

Зарядний пристрій UC18YSL3

Акумуляторна 
батарея

Тип батареї Li-ion
Температура, 
при якій можна 
заряджати батарею

0°C – 50°C

Зарядна напруга В 14,4 18

Час заряджання, 
прибл. 
(при 20°C)

Серія BSL14xx Серія BSL18xx
Серія з 
кількома 
рівнями 
напруги

(4 гальванічні 
елементи)

(8 гальванічних 
елементів)

(5 гальванічних 
елементів)

(10 гальванічних 
елементів)

(10 гальванічних 
елементів)

хв

BSL1415S : 15
BSL1415 : 15
BSL1415X : 15
BSL1420 : 20 
BSL1425 : 25
BSL1430C : 30

BSL1430 : 20
BSL1440 : 26
BSL1450 : 32 
BSL1460 : 38

BSL1815S : 15
BSL1815 : 15
BSL1815X : 15
BSL1820 : 20
BSL1825 : 25
BSL1830C : 30

BSL1830 : 20
BSL1840 : 26
BSL1850 : 32 
BSL1860 : 38

BSL36A18 : 32
BSL36B18 : 52

USB
Зарядна напруга В 5
Зарядний струм A 2

ПРИМІТКА
 Час зарядки може змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища і напруги джерела 

живлення.

(2) Не заряджайте батарею за високої температури.
 Безпосередньо після використання акумуляторна 

батарея буде гарячою. Якщо таку батарею 
перезаряджати відразу після використання, то 
погіршується внутрішній хімічний склад батареї 
та скорочується термін служби батареї. Залиште 
батарею на деякий час і зарядіть її, коли вона 
охолоне.

ОБЕРЕЖНО
○ Якщо батарея заряджається, перебуваючи в 

перегрітому стані внаслідок її використання або 
тривалого впливу сонячного світла, тоді індикатор 
заряджання зарядного пристрою горітиме протягом 
0,3 секунди, не горітиме протягом 0,3 секунди 
(вимикається на 0,3 секунди). У цьому випадку 
дозвольте батареї охолонути, а потім почніть зарядку.

○ Коли індикатор заряджання блимає (з інтервалом 
0,2 секунди), перевірте наявність сторонніх 
предметів у роз’ємі батареї зарядного пристрою 
й видаліть їх, якщо вони там є. Якщо в ньому не 
виявиться жодних сторонніх предметів, розгляньте 
ймовірність несправності батареї або зарядного 
пристрою. Віднесіть його до вашого уповноваженого 
сервісного центру.

○ Оскільки вбудованому мікрокомп’ютеру потрібно 
близько 3 секунд для перевірки того, що батарею, 
яка заряджалася за допомогою зарядного 
пристрою UC18YSL3, було вилучено, зачекайте 
мінімум 3 секунди перед її повторним вставленням 
для продовження зарядки. В разі повторного 
встановлення батареї протягом 3 секунд, батарея 
може не зарядитися належним чином.

4. Від’єднайте шнур живлення зарядного 
пристрою від мережевої розетки або роз’єму 
прикурювача.

5. Міцно візьміться за зарядний пристрій і 
витягніть батарею.

ПРИМІТКА
 Після закінчення зарядки, перш за все, витягніть 

батареї з зарядного пристрою, а потім поводьтеся з 
батареями належним чином.

Щодо електричного розряду в разі нових батарей 
тощо.

 Оскільки внутрішній хімічний склад нових 
акумуляторних батарей і батарей, які не 
використовувалися протягом тривалого періоду, 
не активізовано, при їх використанні в перший і 
другий раз електричний розряд може бути низьким. 
Це тимчасове явище, і стандартний час, потрібний 
для перезарядження, буде відновлено через 2–3 
перезарядження батарей.

Далі надано рекомендації щодо подовження 
терміну служби батарей.

(1) Перезаряджайте батареї, перш ніж вони повністю 
розрядяться.

 Коли потужність інструмента зменшується, 
припиніть використання інструмента та перезарядіть 
акумуляторну батарею. Якщо продовжити 
використання інструмента та далі витрачати 
електричну енергію, то батарея може пошкодитися 
і термін служби батареї скоротиться.
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УСТАНОВКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Операція Малюнок Сторінка
Нахилене різання з використанням 
напрямної (у напрямку +45°) 9 3

Точне налаштування паралельності 10 3
Точне налаштування 
перпендикулярності 11 4

Точне налаштування положення 
напрямного елемента 12 4

Регулювання глибини різання 13 4
Лінія різання 14 4
Функціонування пускового 
перемикача 15 4

Про функцію вибору режимів (*1) 16 4
Індикатор залишку заряду батареї 17 5
Використання світлодіодної лампи 18 5
Прикріплення напрямної 19 5
Прикріплення фтористої пластини 
(продається окремо) 20 5

Прикріплення гачка (*2)
(продається окремо) 21 5

Зняття та встановлення 
акумуляторної батареї 22 6

Зарядка 23 6
Різання під прямим кутом 24 6
Різання під кутом (у напрямку +45°) 25 6
Тримання інструмента 26 7
З’єднання з пилососом
(продається окремо) 27 7

Про комутаційний/незалежний 
перемикач 28 7

З’єднання із пристроєм (*3) 29 8
Вимкнути режим з’єднання 30 9
Зняття полотна пилки 31 10
Установка полотна пилки 32 10
Заряджання пристрою USB від 
електричної розетки 33-a 11

Заряджання пристрою USB і батареї 
від електричної розетки 33-b 11

Правила перезаряджання пристрою 
USB 34 11

Коли зарядження пристрою USB 
завершено 35 11

Вибір аксесуарів ― 58

(*1) Про функцію вибору режимів
 Кожне натискання перемикача режимів змінює 

режим роботи.
 Коли вибрано безшумний режим, світиться 

індикаторна лампа безшумного режиму.
 При використанні безшумного режиму зменшується 

максимальна швидкість обертання (число обертів 
за хвилину) електродвигуна, що забезпечує 
ефективну роботу з меншим рівнем шуму.

 Якщо під час роботи двигуна у безшумному режимі 
навантаження зросте, інструмент автоматично 
перейде до режиму високої потужності.

 Якщо навантаження знову зменшиться, інструмент 
автоматично повернеться до безшумного режиму.

 У режимі високої потужності перехід до безшумного 
режиму не відбувається, навіть коли навантаження 
зменшується.
Режим Швидкість без навантаження 
Висока потужність 5000 мин-1

Безшумний 2600 мин-1

ПРИМІТКА
○ Перемикання режимів відбуватиметься тільки після 

того, як буде встановлено акумуляторну батарею та 
один раз натиснуто перемикач.

○ Поточний режим буде зберігатися, навіть якщо 
вимкнути та ввімкнути інструмент за допомогою 
перемикача або вийняти та знову вставити батарею.

(*2) Прикріплення гачка
 Гачок можна використовувати для тимчасового 

підвішування пристрою під час роботи (Мал. 21).
ОБЕРЕЖНО
 Гачок ніколи не повинен використовуватися для 

підвищування пристрою на себе особисто.
 Використовуючи гачок, переконайтеся, щоб 

основний пристрій не ковзав і не падав, не був 
нестійким від вітру тощо.

 Ніколи не підвішуйте пристрій до пояса або штанів, 
оскільки це може призвести до нещасних випадків.

(*3) З’єднання з пристроєм
ПРИМІТКА
○  Після того, як обидва пристрої розпочнуть пошук 

(лампа блимає), для завершення з’єднання потрібно 
приблизно від 1 до 3 секунд (лампа світиться). Час 
з'єднання може змінюватися залежно від відстані 
або перешкод.

○  Для того, щоб пиловловлювач/бездротовий пилосос 
увімкнувся, після під’єднання його до живлення, 
необхідно приблизно 0,5 секунди.

○  Для того, щоб пиловловлювач/бездротовий пилосос 
увімкнувся, після під’єднання його до живлення, 
необхідно приблизно 0,5 секунди. Коли пристрій 
вимикається, перед остаточним вимкненням пройде 
ще кілька секунд для того, щоб всмоктався пил у 
шлангу.

○  Поки цей виріб знаходиться у режимі пошуку (блимає 
індикаторна лампа режиму з’єднання), активувати 
мотор виробу можна потягнувши за перемикач.

 Коли з'єднання завершено (лампа світиться), 
пиловловлювач/безпровідний пилосос вмикається.

○  Поки цей виріб та пиловловлювач/бездротовий 
пилосос знаходяться у режимі з'єднання, живлення 
автоматично вимкнеться, якщо жоден з них не 
використовувався протягом двох годин.

○ Якщо сигнал з’єднання відсутній протягом двох 
хвилин, живлення автоматично вимикається.

○ Від'єднання акумулятора поверне пристрій у 
незалежний режим роботи.

○ Вихід за межі відстані з’єднання поверне пристрій в 
незалежний режим роботи.

○ Ефективна відстань з’єднання для бездротового 
зв'язку становить приблизно 10 метрів.

 Якщо між електроінструментом та пиловловлювачем/
бездротовим пилососом є будь-які перешкоди, 
ефективна відстань може бути меншою.
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ 
СВІТЛОДІОДНОГО ІНДИКАТОРА 
(Мал. 41)
Цей виріб має функції, призначені для захисту самого 
інструмента, а також батареї. Коли перемикач витягнуто, 
якщо будь-яка захисна функція запускається під час 
роботи, тоді світлодіодний індикатор буде блимати, як 
зазначено в Таблиці 3. Коли будь-яка захисна функція 
запускається, негайно зніміть свій палець з перемикача та 
виконайте інструкції, надані в стовпчику корекційних дій.

Таблиця 3

Захисна функція Відображення світлодіодного 
індикатора Корекційна дія

Захист від 
перевантаження

0,1 секунди горить/0,1 секунди 
вимкнено Усуньте причину перевантаження.

Захист від перегріву
0,5 секунди горить/0,5 секунди 
вимкнено Дозвольте інструменту та батареї належним 

чином охолонути.

Мал. 41

ВИДАЛЕННЯ СТРУЖКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Коли видаляєте стружку, переконайтеся, що 

вимкнули інструмент і видалили батарею.
ПРИМІТКА
○ Ефективність збирання буде зменшуватися, якщо 

цей інструмент використовується, коли захисний 
пристрій пили всередині заповнюється стружками.

 Обов'язково видаляйте стружки раніше, ніж 
внутрішня частина захисного пристрою пили 
заповниться.

○ Коли видаляєте стружки, будьте обережні, не 
розсипте стружки у двигун чи в кріплення батареї.

(1) Натисніть на гачок нижче пилозахисної кришки, 
відкрийте пилозахисну кришку та видаліть стружки 
із середини захисного пристрою пили. (Мал. 36)

(2) Закрийте пилозахисну кришку та зафіксуйте її 
гачком.

 АБО
(1) Направте захисне пристосування пили вниз, відкрутіть 

крильчату гайку, зніміть захисне пристосування 
пили (A) і видаліть стружки, накопичені всередині 
захисного пристосування пили. (Мал. 37)

(2) Установіть захисний пристрій пили (A) і закріпіть 
його, затягнувши крильчату гайку.

ПРИМІТКА
 Якщо тирса або будь-які інші залишки накопичилися 

всередині захисного пристрою пили (B), див. 
розділ «Очищення внутрішньої частини захисного 
пристрою пили» на стор. 38.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І 
ПЕРЕВІРКА
1. Огляд ріжучого диска
 Оскільки використання інструменту зі зношеним 

ріжучим диском зменшить ефективність і може 
призвести до несправності двигуна, заточуйте 
або замінюйте ріжучий диск, як тільки настане 
абразивний знос.

2. Огляд кріпильних гвинтів
 Регулярно оглядайте всі кріпильні гвинти і 

перевіряйте їх належну затяжку. При ослабленні 
будь-яких гвинтів, негайно затягніть їх повторно. 
Невиконання цієї вимоги може призвести до 
серйозної небезпеки.

3. Технічне обслуговування двигуна
 Обмотка двигуна є важливою частиною цього 

інструмента. Уникайте пошкодження та будьте 
обережні, щоб не допускати контакту з бензином 
для чищення або водою.

 Після 50 годин роботи очистіть двигун, виконавши 
продування крізь вентиляційні отвори його корпусу 
сухим повітрям з повітряного пістолета або іншого 
інструмента (Мал. 42).

 Накопичення пилу або дрібних частинок у двигуні 
може привести до пошкодження.

4. Огляд та обслуговування нижнього запобіжного 
пристосування

 Обов’язково переконайтеся в тому, що нижнє 
запобіжне пристосування рухається плавно.

 У разі будь-якої несправності негайно відремонтуйте 
нижнє запобіжне пристосування.

 Для очищення та технічного обслуговування 
користуйтеся пневматичним пульверизатором 
або іншим інструментом, щоб очистити продувкою 
сухим повітрям проміжок між нижнім запобіжним 
пристосуванням і кришкою редуктора, а також 
поворотну деталь нижнього запобіжного 
пристосування (Мал. 42).

 Ця процедура є ефективною для очищення від 
стружки чи інших часток.

 Накопичення стружки чи інших часток навколо 
нижнього запобіжного пристосування може 
призвести до несправності або пошкодження.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Щоб уникнути потрапляння пилу в органи дихання 

або роздратування очей, надягайте захисні окуляри 
та респіратор, коли використовуєте пневматичний 
пульверизатор або інший подібний інструмент, 
щоб очистити нижнє запобіжне пристосування, 
вентиляційні отвори або інші деталі виробу.

 Обов’язково вимкніть живлення, а потім видаліть 
батарею з інструмента.
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Мал. 42

Забезпечення плавного руху нижнього 
запобіжного пристосування

Поворотна 
деталь нижнього 
запобіжного 
пристосування

Проміжок між нижнім 
запобіжним пристосуванням 
і кришкою редуктора

Пневматичний 
пульверизаторВентиляційний 

отвір корпусу

5. Очищення внутрішньої частини захисного 
пристрою пили

 Періодично перевіряйте та очищайте, щоб 
забезпечити чистоту захисного пристрою пили, 
видаливши тирсу або інші залишки.

(1) Відкрутіть крильчату гайку та зніміть захисний 
пристрій пили (A). (Мал. 38)

ПРИМІТКА
 Залежно від форми полотна пили, яке 

використовується, захисний пристрій пили (B) 
може не зніматися. У такому випадку виконайте в 
протилежному порядку інструкції для (2) і (3).

(2) Відкрутіть три гвинти за допомогою хрестоподібної 
викрутки та зніміть захисний пристрій пили (B). 
(Мал. 39)

(3) Зніміть полотно пили відповідно до інструкцій, 
наведених у розділі «Зняття полотна пилки» на стор. 
36.

(4) Видаліть стружку зсередини захисного пристрою 
пили, шпинделя, шайби та інших ділянок. (Мал. 40)

(5) Зберіть, виконавши дії у зворотному порядку, будьте 
обережні із зовнішніми поверхнями шайби, полотна 
пили та інших деталей. (Мал. 40)

6. Огляд контактів (інструмент і батарея)
 Виконайте перевірку, щоб переконатися у 

відсутності металевої стружки й пилу на контактах.
 Час від часу виконуйте перевірку до, під час та після 

роботи.
ОБЕРЕЖНО
 Видаліть з контактів усю металеву стружку й пил.
 Невиконання цієї вимоги може призвести до 

несправності.
7. Зовнішня очистка
 Коли пристрій забрудниться, витріть його м’якою 

сухою тканиною або тканиною, змоченою мильною 
водою. Не використовуйте хлористих розчинників, 
бензину або розріджувачів для фарби, так як вони 
можуть розчинити пластмасу.

8. Зберігання
 Зберігайте в місцях, недосяжних для дітей, за 

температури нижче ніж 40°C.
ПРИМІТКА
 Зберігання іонно-літієвих батарей.
 Перш ніж відкласти іонно-літієві батареї на 

зберігання, упевніться, що вони повністю заряджені.
 Тривале зберігання (3 місяці або довше) батарей із 

низьким зарядом може призвести до погіршення 
їхніх характеристик, зокрема суттєвого скорочення 
тривалості експлуатації батарей або ж нездатності 
батарей утримувати заряд.

 Проте заряджання і використання батарей два-
п’ять разів поспіль призводить до відновлення часу 
використання батареї.

 Якщо ж повторне заряджання і використання 
батарей не допомагає і час використання батарей 
усе ще надто короткий, це означає, що їхній ресурс 
вичерпано і слід придбати нові батареї.

ОБЕРЕЖНО
 Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві 

норми і стандарти.

Важлива інформація про батареї для 
бездротових електроінструментів HiKOKI
Завжди використовуйте фірмові батареї, 
призначені саме для даного інструменту. Ми 
не гарантуємо безпеку і функціонування наших 
електроінструментів при використанні батарей, 
виготовлених не нашою компанією, або ж розібраних 
і модифікованих батарей (в яких були демонтовані 
та замінені гальванічні елементи батареї або інші 
внутрішні деталі).

ГАРАНТІЯ
Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти HiKOKI 
виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не 
розповсюджується на дефекти або пошкодження 
через зловживання, неправильне користування 
або звичайне спрацювання. Якщо ви маєте скарги, 
будь ласка, надішліть автоматичний інструмент, не 
розбираючи його, із ГАРАНТІЙНИМ СЕРТИФІКАТОМ, 
який знаходиться в кінці інструкції, до авторизованого 
сервісного центру HiKOKI.

Інформація про шум та вібрацію
Виміряні величини визначені згідно EN62841 і визнано 
такими, що відповідають ISO 4871.

Виміряний рівень потужності звуку в співвідношенні А:
102 дБ (A)

Виміряний рівень тиску звуку в співвідношенні A:
91 дБ (A)

Похибка K: 3 дБ (А)

Носіть пристрій захисту органів слуху.

Повне значення вібрації (триаксіальна векторна сума) 
визначена згідно EN62841.

Різка ДСП:
Величина вібрації ah = 1,4 м/с2
Похибка K = 1,5 м/с2

Зазначений рівень вібрації був виміряний згідно 
стандартного тесту і може бути використаний при 
порівнянні інструментів між собою.
Він може використовуватися для первинного 
визначення впливу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Вібрація під час справжнього користування може 

відрізнятися від заявленої, залежно від способу 
застосування інструменту.

○ Визначте заходи безпеки для оператора згідно 
практичного застосування (беручи до уваги 
всі частини робочого циклу, такі як вимикання 
інструменту і його роботи вхолосту на додаток до 
виконання робочих завдань).

ПРИМІТКА
Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює 
компанія HiKOKI, технічні характеристики можуть 
змінюватися без попередження.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Якщо під час роботи інструмента виникають незвичайні ознаки, виконайте дії для перевірки інструмента, перелічені 
в таблиці нижче. Якщо проблему не вдасться усунути, зверніться до дилера або уповноваженого сервісного центру 
HiKOKI.

1. Електроінструмент

Ознака Можлива причина Спосіб усунення проблеми
Інструмент не працює Батарея розрядилася Зарядіть батарею.

Батарею встановлено не повністю. Натискайте на батарею, поки не почуєте 
клацання.

Інструмент раптово 
зупинився

Інструмент був перевантажений Позбавтеся проблеми, яка викликає 
перевантаження.Працює система захисту від 

перевантаження.
Акумуляторна батарея перегрілася. Дайте батареї охолонути.

Неможливо нахилити Важіль регулювання нахилу (спереду) 
і крильчата гайка регулювання нахилу 
(ззаду) не послаблені.

Спробуйте нахилити після послаблення 
важеля регулювання нахилу (спереду) 
і крильчатої гайки регулювання нахилу 
(ззаду). Затягніть послаблені деталі після 
виконання необхідних налаштувань.

Неможливо змінити 
нахил у протилежному 
напрямку

Установлено максимальну глибину 
різання.

Змініть нахил у зворотному напрямку 
після налаштування меншого значення 
для глибини різання.

Важіль регулювання нахилу (спереду) 
і крильчата гайка регулювання нахилу 
(ззаду) не послаблені.

Спробуйте нахилити після послаблення 
важеля регулювання нахилу (спереду) 
і крильчатої гайки регулювання нахилу 
(ззаду).

Неможливо точно 
налаштувати 
паралельність

Потрібно послабити установлювальний 
гвинт із внутрішнім шестигранником M5, 
що утримує петлю кришки редуктора.

Відпустіть установлювальний гвинт із 
внутрішнім шестигранником M5, що 
утримує петлю кришки редуктора.

Не відрізає належним 
чином

Полотно пилки зносилося або на ньому 
відсутні зуби.

Замініть на нове різальне полотно.

Болт послабився. Міцно затягніть болт.
Полотно пилки встановлено у 
зворотному напрямку.

Установіть полотно пилки в належному 
напрямку.

Неможливо натиснути 
перемикач

Фіксатор перемикача натиснуто 
недостатньо.

Натисніть фіксатор перемикача повністю.

Тирса погано видаляється Тирса накопичилася всередині кришки 
пилки.

Видаліть тирсу з середини кришки пилки.

Батарею неможливо 
встановити

Була спроба встановити батарею, яку 
не передбачено для використання з цим 
інструментом.

Установіть батарею з кількома рівнями 
напруги.

Неможливо з'єднати 
через Bluetooth або 
з'єднання переривається

Не вдалось встановити з’єднання Повністю прочитайте інструкцію з 
експлуатації пилососа для правильного 
з’єднання.
Зверніть увагу, що продовження 
використання після переривання може 
потребувати повторного з’єднання.

Піддається впливу сусідніх бездротових 
локальних мереж або обладнання, що 
випромінює радіохвилі.

Помістіть виріб на деяку відстань від 
обладнання, яке може вплинути на 
з’єднання.

Пристрій Bluetooth знаходиться надто 
далеко від виробу

Скоротіть відстань між виробом та 
пристроєм Bluetooth.

Спроба підключення невизначеного 
пристрою

Підключайте лише пристрої, визначені 
нашою компанією.

Пристрій вже підключений До виробу неможливо підключити 
одночасно два пристрої. Виберіть 
пристрій, який ви хочете 
використовувати, і під’єднайте його до 
виробу.
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2. Зарядний пристрій

Ознака Можлива причина Спосіб усунення проблеми
Індикатор заряджання 
часто блимає фіолетовим, 
а заряджання батареї не 
починається.

Акумулятор не вставлено до упору. Вставте акумулятор щільно.
На контакті акумулятора або в 
посадочному місці акумулятора є 
сторонні речовини.

Очистьте від сторонніх речовин.

Індикатор заряджання 
блимає червоним, а 
заряджання батареї не 
починається.

Акумулятор не вставлено до упору. Вставте акумулятор щільно.
Акумулятор перегрівся. Якщо залишити акумулятор як є, то 

він автоматично почне заряджання, 
коли його температура зменшиться, 
але це може зменшити термін служби 
акумулятора. Рекомендується перед 
заряджанням охолодити акумулятор у 
добре провітрюваному приміщенні подалі 
від прямого сонячного світла.

Короткий термін 
використання 
акумулятора, хоча 
акумулятор повністю 
заряджено.

Ресурс акумулятора вичерпано. Замініть акумулятор на новий.

Заряджання акумулятора 
займає багато часу.

Температура акумулятора, зарядного 
пристрою або навколишнього 
середовища є занадто низькою.

Заряджайте елемент живлення в 
приміщенні або в іншому теплішому місці.

Вентиляційні отвори зарядного пристрою 
перекрито, що спричинило перегрівання 
його внутрішніх компонентів.

Не закривайте вентиляційні отвори.

Охолоджувальний вентилятор не працює. Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру HiKOKI для ремонту.

Індикатор живлення USB 
вимкнено, і пристрій USB 
припинив заряджання.

Заряд акумулятора став низьким. Замініть його на заряджений акумулятор.
Увімкніть штепсельну вилку зарядного 
пристрою в електричну розетку.

Індикатор живлення USB 
не вимикається, хоча 
пристрій USB завершив 
заряджання.

Індикатор живлення USB світиться 
зеленим, щоб показати, що пристрій USB 
можна заряджати.

Це не є несправністю.

Незрозуміло, яким наразі 
є стан заряджання 
пристрою USB або чи 
завершено заряджання.

Індикатор живлення USB не вимикається 
навіть після завершення заряджання.

Огляньте пристрій USB, який 
заряджається, щоб перевірити його стан 
заряджання.

Заряджання пристрою 
USB призупиняється на 
середині процесу.

Зарядний пристрій було ввімкнуто в 
електричну розетку, коли пристрій USB 
заряджався від акумулятора.

Це не є несправністю.
Зарядний пристрій призупиняє 
заряджання пристрою USB приблизно 
на 5 секунд, якщо він установлює 
відмінність між джерелами живлення.Акумулятор було встановлено в зарядний 

пристрій, коли пристрій USB заряджався 
від електричної мережі.

Заряджання пристрою 
USB призупиняється на 
середині процесу, коли 
акумулятор і пристрій 
USB заряджаються 
одночасно.

Акумулятор повністю заряджено. Це не є несправністю.
Зарядний пристрій призупиняє 
заряджання пристрою USB приблизно на 
5 секунд, коли він перевіряє, чи успішно 
завершено зарядження акумулятора.

Заряджання пристрою 
USB не починається, коли 
акумулятор і пристрій 
USB заряджаються 
одночасно.

Заряд акумулятора, що залишився, є 
занадто низьким.

Це не є несправністю.
Коли заряд акумулятора досягає певного 
рівня, заряджання USB починається 
автоматично.
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 Поврежденные или запутанные шнуры 
увеличивают опасность поражения 
электрическим током.

e) При эксплуатации электроинструмента вне 
помещений, используйте удлинительный 
шнур, предназначенный для использования 
вне помещения.

 Использование шнура, предназначенного для 
работы вне помещений, уменьшит опасность 
поражения электрическим током.

f) При эксплуатации электроинструмента во 
влажной среде используйте устройство 
защитного отключения источника питания.

 Использование устройства защитного 
отключения уменьшит опасность поражения 
электрическим током.

3) Личная безопасность
a) Будьте готовы к неожиданным ситуациям, 

внимательно следите за своими действиями 
и руководствуйтесь здравым смыслом при 
эксплуатации электроинструмента. 

 Не используйте электроинструмент, когда 
вы устали или находитесь под влиянием 
наркотиков, алкоголя или лекарственных 
препаратов. 

 Мгновенная потеря внимания во время 
эксплуатации электроинструментов может 
привести к серьезной травме.

b) Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте средства защиты 
глаз.

 Средства защиты, такие как пpoтивoпылeвoй 
pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь c нecкoльзкoй 
пoдoшвoй, зaщитный шлeм-кacкa или cpeдcтвa 
зaщиты opгaнoв cлyxa, иcпoльзyeмыe в 
cooтвeтcтвyющиx ycлoвиях, снизят число тpaвм.

c) Избегайте непреднамеренного включения 
двигателя. Убедитесь в том, что выключатель 
находится в положении выключения 
перед подниманием, переноской или 
подсоединением к сетевой розетке и/или 
портативному батарейному источнику 
питания.

 Переноска электроинструментов, когда 
вы держите палец на выключателе, или 
подсоединение электроинструментов к сетевой 
розетке, когда выключатель находится в 
положении включения, приводит к несчастным 
случаям.

d) Снимите все регулировочные или 
гаечные ключи перед включением 
электроинструмента. 

 Гаечный или регулировочный ключ, оставленный 
прикрепленным к вращающейся детали 
электроинструмента, может привести к 
получению травмы.

e) Не теряйте устойчивость. Все время имейте 
точку опоры и сохраняйте равновесие.

 Это поможет лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не 
надевайте просторную одежду или 
ювелирные изделия. Держите Ваши волосы 
и одежду как можно дальше от движущихся 
частей.

 Просторная одежда, ювелирные изделия или 
длинные волосы могут попасть в движущиеся 
части.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите все предупреждения относительно 
безопасности, инструкции, иллюстрации и 
спецификации, которые предоставлены в 
комплекте с этим электроприбором.
Невыполнение всех инструкций, перечисленных ниже, 
может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или серьезной травме.
Сохраняйте все правила и инструкции на будущее.

Термин «электроинструмент» в контексте всех мер 
предосторожности относится к эксплуатируемому вами 
электроинструменту c питанием от сетевой розетки (c 
сетевым шнуром) или электроинструменту c питанием 
от аккумуляторной батареи (беспроводному).
1) Безопасность на рабочем месте

a) Поддерживайте чистоту и хорошее 
освещение на рабочем месте.

 Беспорядок и плохое освещение приводят к 
несчастным случаям.

b) Не используйте электроинструменты во 
взрывоопасных окружающих условиях, 
например, в непосредственной близости 
огнеопасных жидкостей, горючих газов или 
легковоспламеняющейся пыли.

 Электроинструменты порождают искры, которые 
могут воспламенить пыль или испарения.

c) Держите детей и наблюдающих на 
безопасном расстоянии во время 
эксплуатации электроинструмента.

 Отвлечение внимания может стать для вас 
причиной потери управления.

2) Электробезопасность
a) Сетевые вилки электроинструментов 

должны соответствовать сетевой розетке.
 Никогда не модифицируйте штепсельную 

вилку никоим образом. Не используйте 
никакие адаптерные переходники c 
заземленными (замкнутыми на землю) 
электроинструментами.

 Немодифицированные штепсельные вилки и 
соответствующие им сетевые розетки уменьшат 
опасность поражения электрическим током.

b) Не прикасайтесь телом к заземленным 
поверхностям, например, к трубопроводам, 
радиаторам, кухонным плитам и 
холодильникам.

 Если ваше тело соприкоснется c заземленными 
поверхностями, возрастет опасность поражения 
электрическим током.

c) Не подвергайте электроинструменты 
действию воды или влаги.

 При попадании воды в электроинструмент 
возрастет опасность поражения электрическим 
током.

d) Правильно обращайтесь со шнуром. 
Никогда не переносите электроинструмент, 
взявшись за шнур, не тяните за шнур и не 
дергайте за шнур c целью отсоединения 
электроинструмента от сетевой розетки.

 Располагайте шнур подальше от источников 
тепла, нефтепродуктов, предметов c острыми 
кромками и движущихся деталей.

(Перевод оригинальных инструкций)
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g) Если предусмотрены устройства для 

присоединения приспособлений для отвода 
и сбора пыли, убедитесь в том, что они 
присоединены и используются надлежащим 
образом.

 Использование данных устройств может 
уменьшить опасности, связанные c пылью.

h) Не позволяйте ознакомлению, полученному 
в результате частого использования 
инструментов, усыпить Вашу бдительность 
и осторожность и игнорировать принципы 
безопасной эксплуатации инструмента.

 Неосторожное действие может стать причиной 
серьезной травмы в доли секунды.

4) Эксплуатация и обслуживание 
электроинструментов
a) Не перегружайте электроинструмент. 

Используйте надлежащий для вашего 
применения электроинструмент. 

 Надлежащий электроинструмент будет 
выполнять работу лучше и надежнее в том 
режиме работы, на который он рассчитан.

b) Не используйте электроинструмент c 
неисправным выключателем, если c 
его помощью нельзя будет включить и 
выключить инструмент.

 Каждый электроинструмент, которым нельзя 
управлять c помощью выключателя, будет 
представлять опасность, и его будет необходимо 
отремонтировать.

c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт 
иcтoчникa питaния и/или удалите 
бaтapeйный блок, если он съемный, 
от элeктpoинcтpyмeнтa пepeд нaчaлoм 
выпoлнeния кaких-либo peгyлиpoвoк, 
пepeд cмeнoй пpинaдлeжнocтeй или перед 
xpaнeниeм элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Такие профилактические меры безопасности 
уменьшат опасность непреднамеренного 
включения двигателя электроинструмента.

d) Храните неиспользуемые 
электроинструменты в недоступном 
для детей месте, и не разрешайте 
людям, не умеющим обращаться c 
электроинструментом или не изучившим 
данное руководство, работать c 
электроинструментом.

 Электроинструменты представляют опасность в 
руках неподготовленных пользователей.

e) Содержите электроинструменты и 
принадлежности в исправном состоянии. 
Пpoвepьтe, нeт ли нecoocнocти или 
зaeдaния движyщиxcя чacтeй, пoвpeждeния 
дeтaлeй или кaкoгo-либo дpyгoгo 
oбcтoятeльcтвa, кoтopoe мoжeт пoвлиять нa 
фyнкциoниpoвaниe элeктpoинcтpyмeнтoв. 
При наличии повреждения отремонтируйте 
электроинструмент перед его эксплуатацией.

 Большое количество несчастных случаев связано 
c плохим обслуживанием электроинструментов.

f) Содержите режущие инструменты остро 
заточенными и чистыми.

 Надлежащим образом содержащиеся в 
исправности режущие инструменты c острыми 
режущими кромками будут меньше заедать и 
будут легче в управлении.

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности, насадки и т.п. в 
соответствии c данным руководством, 
принимая во внимание условия и объем 
выполняемой работы.

 Использование электроинструмента для 
выполнения работ не по прямому назначению 
может привести к опасной ситуации.

h) Поддерживайте ручки и поверхности захвата 
сухими, чистыми и незагрязненными маслом 
и смазкой.

 Скользкие ручки и поверхности захвата не 
позволяют безопасно управлять инструментом и 
контролировать его в неожиданных ситуациях.

5) Иcпoльзoвaниe и xpaнeниe бaтapeи
a) Пpoвoдитe пepeзapядкy тoлькo c пoмoщью 

зapяднoгo ycтpoйcтвa, пpeдycмoтpeннoгo 
пpoизвoдитeлeм.

 Зapяднoe ycтpoйcтвo, кoтopoe пoдxoдит для 
oднoгo видa кoмплeктa бaтapeй, мoжeт вызвaть 
pиcк вoзникнoвeния пoжapa пpи иcпoльзoвaнии 
c дpyгим видoм кoмплeктa бaтapeй.

b) Иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт тoлькo со 
специально пpeдycмoтpeнными кoмплeктaми 
бaтapeй.

 Иcпoльзoвaниe дpyгиx кoмплeктoв бaтapeй 
мoжeт вызвaть тpaвмы или пoжap.

c) Koгдa кoмплeкт бaтapeй нe иcпoльзyeтcя, 
xpaнитe eгo пoдaльшe oт мeтaлличecкиx 
пpeдмeтoв, тaкиx кaк cкpeпки, мoнeты, 
ключи, гвoзди, бoлты или дpyгиe мeлкиe 
мeтaлличecкиe пpeдмeты, кoтopыe мoгyт 
coeдинить двa выxoдa.

 Зaмыкaниe выxoдoв бaтapeи мoжeт вызвaть 
oжoги или пoжap.

d) Пpи oчeнь нeблaгoпpиятныx ycлoвияx, 
из бaтapeи мoжeт вытeкaть жидкocть. 
Избeгaйтe кoнтaктa c нeй. Пpи кoнтaктe c 
жидкocтью пpoмoйтe вoдoй. Пpи пoпaдaнии 
в глaзa oбpaтитecь к вpaчy.

 Жидкocть, кoтopaя вытeкaeт из бaтapeи, мoжeт 
вызвaть paздpaжeниe или oжoг.

e) Запрещается использовать инструмент или 
портативный батарейный источник питания, 
если они повреждены или видоизменены. 

 Поврежденные или видоизмененные батареи 
могут вести себя непредсказуемо, что может 
стать причиной пожара, взрыва или опасности 
получения травмы. 

f) Не подвергайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания воздействию 
огня или чрезмерной температуры. 

 Воздействие огня или температуры выше 130 °C 
может привести к взрыву. 

g) Соблюдайте все инструкции по зарядке и 
не заряжайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания при 
температуре, выходящей за пределы 
температурного диапазона, указанного в 
инструкциях. 

 Зарядка ненадлежащим образом или при 
температуре, выходящей за пределы указанного 
диапазона, может привести к повреждению 
батареи и увеличить опасность возгорания. 

6) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeгo элeктpoинcтpyмeнтa 

дoлжнo выпoлнятьcя квaлифициpoвaнным 
пpeдcтaвитeлeм peмoнтнoй cлyжбы c 
иcпoльзoвaниeм тoлькo идeнтичныx 
зaпacныx чacтeй.

 Этo oбecпeчит coxpaннocть и бeзoпacнocть 
элeктpoинcтpyмeнтa.

b) Запрещается самостоятельно ремонтировать 
поврежденные портативные батарейные 
источники питания. 
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 Техническое обслуживание портативных 

батарейных источников питания должен 
выполнять только изготовитель или 
уполномоченный поставщик услуг. 

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт 
xpaнить в нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx 
людeй мecтe.

УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ 
ПИЛЫ
Процедуры резки
a) ОПАСНО: Держите руки как можно дальше 

от зоны резания и полотна пилы. Держите вашу 
вторую руку на вспомогательной рукоятке или 
на корпусе двигателя.

 Если удерживать пилу обеими руками, руки будут 
защищены от пореза режущим диском пилы.

b) Не попадите под обрабатываемое изделие.
 Предохранительное приспособление не сможет 

защитить вас от режущего диска пилы снизу 
обрабатываемого изделия.

c) Отрегулируйте глубину резания в зависимости 
от толщины обрабатываемого изделия.

 Под обрабатываемым изделием должно быть видно 
не больше, чем зуб полотна пилы целиком.

d) Никогда не удерживайте обрабатываемую 
деталь в руках или на коленях. Надежно 
закрепляйте обрабатываемую деталь на 
устойчивой подставке.

 Очень важно закрепить обрабатываемое изделие 
надлежащим образом для уменьшения опасности 
получения травмы, защемления полотна или потери 
управления.

e) При выполнении операций, во время 
которых режущий инструмент может 
контактировать со скрытой проводкой, держите 
электроинструмент только за изолированные 
поверхности захвата.

 Соприкосновение с проводом под напряжением 
приведет к тому, что открытые металлические 
части электроинструмента также окажутся под 
напряжением, что может привести к поражению 
оператора электрическим током.

f) При разрезании всегда используйте 
направляющую планку или прямую 
направляющую для края детали.

 Это улучшит точность резания и уменьшит 
вероятность защемления полотна.

g) Всегда используйте режущие диски 
надлежащего размера и формы (ромб или круг) 
в соответствии с отверстиями оправки.

 Режущие диски, которые не будут соответствовать 
деталям оснастки пилы, будут перемещаться со 
смещением относительно центра, приводя к потере 
управления.

h) Никогда не используйте поврежденные или 
неподходящие для режущего диска шайбы или болт.

 Шайбы и болт для режущего диска были 
разработаны специально для вашей пилы для 
получения оптимальных эксплуатационных 
характеристик и безопасности при эксплуатации.

Причины отдачи и соответствующие предупреждения
 - Отдача представляет собой внезапное ответное 

действие на защемление, ограничение хода 
или перекос полотна пилы, и станет причиной 
неуправляемого перемещения пилы вверх и выхода из 
обрабатываемой детали по направлению к оператору.

 - При плотном защемлении или тугом ограничении хода 
при сужении пропила полотно застрянет, а двигатель 
вследствие отдачи быстро направит аппарат в 
обратную сторону по направлению к оператору.

 - Если полотно искривится или перекосится внутри 
пропила, то может произойти заедание зубьев на 
задней кромке режущего диска в верхней части 
деревянной поверхности, что станет причиной 
подъема полотна вверх из пропила и скачка обратно 
по направлению к оператору.

Отдача является результатом неправильной 
эксплуатации пилы и/или нарушения техники 
выполнения работ или технического состояния, 
ее можно избежать, принимая надлежащие меры 
предосторожности, которые приведены ниже.

a) Крепко удерживайте пилу обеими руками и 
расположите руки в таком положении, которое 
позволит противодействовать силам отдачи. 
Встаньте так, чтобы ваше тело находилось с 
какой-либо из сторон относительно полотна 
пилы, но не на одной линии с полотном.

 Отдача может стать причиной скачка пилы в 
обратном направлении, но оператор должен не 
потерять способность управления вследствие 
действия сил отдачи, если он будет принимать 
надлежащие меры предосторожности.

b) При искривлении полотна или при прерывании 
процесса резания по какой-либо причине 
отпустите пускатель и удерживайте пилу 
неподвижно в материале до тех пор, пока 
режущий диск полностью не остановится.

 Никогда не пытайтесь вынуть пилу из детали 
или потянуть пилу в обратном направлении 
в то время, когда режущий диск находится в 
движении, иначе может последовать отдача.

 Выявите причину искривления и предпримите 
необходимые действия для устранения причины 
искривления.

c) При повторном запуске двигателя, когда полотно 
пилы находится внутри обрабатываемой детали, 
выровняйте полотно в пропиле и проверьте, не 
застряли ли зубья пилы в материале.

 Если полотно пилы искривится, отдача может 
подействовать на обрабатываемую деталь в любом 
направлении при повторном запуске двигателя пилы.

d) Надежно поддерживайте большие доски для 
того, чтобы свести к минимуму риск защемления 
полотна и отдачи.

 Большим доскам свойственно провисать под своим 
собственным весом. Поддерживающие опоры 
необходимо расположить под доской с обеих 
сторон, рядом с линией разреза и около края доски.

e) Не используйте тупые или поврежденные 
режущие диски.

 Незаточенные или неправильно установленные 
режущие диски служат причиной узкого пропила, 
что приведет к чрезмерному трению, искривлению 
полотна и отдаче.

f) Рычаги блокировки глубины и наклона полотна 
должны быть точно выставлены и надежно 
зафиксированы перед началом резания.

 Если приспособления для установки положения 
режущего диска сдвинутся во время резания, это 
может стать причиной искривления и отдачи.
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g) Будьте особенно внимательны при пилении 

в уже существующих стенах или в других 
непросматриваемых зонах.

 Выступающее вперед полотно может порезать 
предметы, которые станут причиной отдачи.

Функционирование нижнего защитного приспособления
a) Перед началом эксплуатации каждый раз проверяйте 

правильность закрытия нижнего предохранительного 
приспособления. Не эксплуатируйте пилу, если 
нижнее предохранительное приспособление не будет 
свободно двигаться и немедленно закрываться. 
Никогда не закрепляйте нижнее предохранительное 
приспособление в открытом положении при помощи 
зажимов или хомутов.

 Если пила будет случайно уронена, нижнее 
предохранительное приспособление может погнуться.

 Поднимите нижнее предохранительное приспособление 
с помощью втягивающейся рукоятки и убедитесь в том, 
что она будет свободно двигаться и не будет касаться 
полотна или какой либо другой детали при резании под 
любым углом и с любой глубиной.

b) Проверьте функционирование пружины нижнего 
предохранительного приспособления. Если 
предохранительное приспособление и пружина 
не будут функционировать надлежащим образом, 
их нужно отремонтировать перед эксплуатацией.

 Нижнее предохранительное приспособление может 
функционировать недостаточно быстро вследствие 
повреждения деталей, накопления липких 
отложений или попадания обломков.

c) Нижнее предохранительное приспособление 
должно втягиваться вручную только для 
специальных видов пропилов, таких как 
«врезные» и «комбинированные».

 Поднимите нижнее предохранительное приспособление 
с помощью втягивающейся рукоятки, и как только 
полотно войдет в материал, нижнее предохранительное 
приспособление необходимо отпустить.

 Для всех остальных видов пропиливания нижнее 
предохранительное приспособление должно 
функционировать автоматически.

d) Не забудьте проверить, что нижнее 
предохранительное приспособление закрывает 
полотно, перед тем как положить пилу на 
верстак или на пол.

 Незащищенное, движущееся по инерции полотно 
станет причиной того, что пила при движении 
в обратном направлении будет резать все, что 
попадется на пути.

 Помните, что для остановки режущего диска после 
выключения необходимо некоторое время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКAЗAHИЯ ПO 
OБECПEЧEHИЮ БEЗOПACHOCTИ
1. He позволяйтe поcтоpонним вeщecтвaм попaдaть 

в отвepcтиe для подключeния aккyмyлятоpной 
бaтapeи.

2. Hикогдa нe paзбиpaйтe aккyмyлятоpнyю бaтapeю и 
зapядноe ycтpойcтво.

3. Hикогдa нe зaмыкaйтe aккyмyлятоpнyю бaтapeю 
нaкоpотко. Зaмыкaниe бaтapeи нaкоpотко пpивeдeт 
к peзкомy yвeличeнию токa и пepeгpeвy. B peзyльтaтe 
бaтapeя cгоpит или бyдeт повpeждeнa.

4. He бpоcaйтe бaтapeю в огонь. Подожжeннaя бaтapeя 
можeт взоpвaтьcя.

5. При продолжительном использовании инструмента 
он может перегреться, что ведет к повреждению 
мотора и переключателя. В таком случае сделайте 
перерыв в работе приблизительно на 15 минут.

6. He вcтaвляйтe кaкой-либо поcтоpонний пpeдмeт в 
щeли воздyшной вeнтиляции зapядного ycтpойcтвa. 
Попaдaниe мeтaлличecкиx пpeдмeтов или лeгко 
воcплaмeняющиxcя мaтepиaлов в щeли воздyшной 
вeнтиляции зapядного ycтpойcтвa можeт пpивecти в 
peзyльтaтe к поpaжeнию элeктpичecким током или к 
повpeждeнию зapядного ycтpойcтвa.

7. Использование батареи, срок службы которой 
подошел к концу, приведет к повреждению 
зарядного устройства.

8. Oтнecитe иcпользовaнныe бaтapeи в мaгaзин, гдe 
они были пpиобpeтeны, ecли cpок cлyжбы бaтapeй 
поcлe зapядки cтaнeт cлишком коpотким для иx 
пpaктичecкого иcпользовaния. He утилизируйте 
отpaботaнныe бaтapeи caмоcтоятeльно.

9. Для защиты слуха во время работы одевайте 
наушники.

10. Используйте только те режущие диски, диаметр 
которых соответствует указанному на устройстве. 

11. Использование абразивных кругов запрещено.
12. Не используйте режущие диски, имеющие 

деформацию или трещины.
13. Не используйте режущие диски, сделанные из 

быстрорежущей стали.
14. Не используйте режущие диски, свойства которых 

не соответствуют характеристикам, указанным в 
данном руководстве.

15. Не останавливайте режущие диски надавливанием 
на диск сбоку.

16. Всегда держите режущие диски остро заточенными.
17. Убедитесь в том, что нижнее предохранительное 

приспособление будет двигаться плавно и свободно.
18. Никогда не эксплуатируйте дисковую пилу, если 

нижнее предохранительное приспособление пилы 
будет зафиксировано в открытом положении.

19. Убедитесь в том, что приспособление для 
отвода, которое входит в систему защиты, будет 
функционировать правильно.

20. Никогда не эксплуатируйте дисковую пилу, если 
режущий диск будет повернут вверх или в сторону.

21. Убедитесь в том, что в материале нет посторонних 
предметов, например, гвоздей.

22. Диаметр режущих дисков должен составлять 
125 мм.

23. Выньте батарею перед выполнением любых 
регулировок, обслуживания или технического 
обслуживания. 

24. Остерегайтесь тормозной отдачи.
 Эта циркулярная пила имеет электромагнитный 

тормоз, работающий при отпускании переключателя. 
Так как существует некоторая отдача при 
срабатывании тормоза, обязательно надежно 
удерживайте основной корпус.

25. Проследите за тем, чтобы используемый источник 
электропитания соответствовал требованиям к 
источнику электропитания, указанным на типовой 
табличке изделия.

26. Убедитесь в том, что переключатель находится в 
положении ВЫКЛ. Если батарея устанавливается 
в электроинструмент, когда переключатель 
находится в положении ВКЛ, то электроинструмент 
немедленно заработает, что может стать причиной 
серьезного несчастного случая.

27. Когда рабочая площадка удалена от источника 
электропитания, пользуйтесь удлинителем. Разматывайте 
удлинитель только на реально необходимую для данного 
конкретного применения длину.

28. Избегайте резки в таком положении, где основание 
всплыло из материала.

 При искривлении полотна или при прерывании 
процесса резания по какой-либо причине отпустите 
пускатель и удерживайте пилу неподвижно в 
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○ Всегда надевайте защитные очки перед 

резанием материалов.
○ После окончания работы выньте батарею.

37. После прикрепления режущего диска еще раз 
убедитесь в том, что рычаг блокировки будет прочно 
закреплен в заданном положении.

38. Не смотрите на свет светодиода.
 Постоянное воздействие света светодиода на глаза 

вредно для глаз.
39. Не используйте устройство, если инструмент 

или контакты батареи (крепление батареи) 
деформированы.

 Установка батареи в инструмент может привести 
к короткому замыканию, которое может стать 
причиной дымовыделения или воспламенения.

40. Удаляйте стружку и пыль с контактов инструмента 
(крепление батареи).

○ Перед использованием убедитесь в отсутствии 
металлической стружки и пыли в области контактов.

○ Во время использования старайтесь избегать 
попадания металлической стружки или пыли с 
инструмента на батарею.

○ При приостановке работы или после использования 
не оставляйте инструмент в местах, где на него 
оседать стружка или пыль.

 Это может привести к короткому замыканию, 
которое может стать причиной дымовыделения или 
воспламенения.

41. Крепко держите инструмент одной рукой за ручку.
(Рис. 26)

42. Используйте пильное полотно, предназначенное 
для резки дерева, гипсокартона или керамической 
сайдинговой панели.

43. Используйте пильное полотно с указанной 
скоростью, которая равна или превосходит скорость 
вращения, указанную на инструменте.

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ ПPИ 
OБPAЩEHИИ C ИOHHO-ЛИTИEBOЙ 
AKKУMУЛЯTOPHOЙ БATAPEEЙ
C цeлью пpoдлeния cpoкa cлyжбы иoннo-литиeвaя 
бaтapeя ocнaщeнa фyнкциeй зaщиты для пpиocтaнoвки 
paзpядки.
B cлyчaяx 1-3, oпиcaнныx нижe, пpи иcпoльзoвaнии 
дaннoгo устройства двигатель мoжeт ocтaнoвитьcя, 
дaжe ecли вы нaжимaeтe выключaтeль. Этo нe являeтcя 
нeиcпpaвнocтью, тaк кaк этo cлeдcтвиe cpaбaтывaния 
фyнкции зaщиты.
1. Koгдa мoщнocть бaтapeи пpoдoлжaeт cнижaтьcя, 

двигaтeль выключaeтcя.
 B этoм cлyчae нeoбxoдимo нeмeдлeннo зapядить 

бaтapeю.
2. Ecли инcтpyмeнт пepeгpyжeн, двигaтeль мoжeт 

ocтaнoвитьcя. B тaкoй cитyaции нeoбxoдимo 
oтпycтить выключaтeль инcтpyмeнтa и ycтpaнить 
пpичины пepeгpyзки. Пocлe этoгo мoжнo пpoдoлжить 
paбoтy.

3. Ecли бaтapeя пepeгpeлacь пpи пepeгpyзкe, 
бaтapeйнoe питaниe мoжeт зaкoнчитьcя.

 B тaкoм cлyчae пpeкpaтитe иcпoльзoвaть бaтapeю 
и дaйтe eй ocтыть. Пocлe этoгo мoжнo пpoдoлжить 
paбoтy.

Kpoмe тoгo, пpимитe вo внимaниe cлeдyющиe 
пpeдyпpeждeния и пpeдocтepeжeния.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Bo избeжaниe yтeчки зapядa бaтapeи, 
тeплooбpaзoвaния, дымoвыдeлeния, взpывa и 
зaгopaния yбeдитecь, чтo coблюдaютcя cлeдyющиe 
мepы пpeдocтopoжнocти:
1. Убeдитecь в тoм, чтo нa бaтapee нeт мeтaлличecкoй 

cтpyжки и пыли.

материале до тех пор, пока режущий диск полностью 
не остановится. Никогда не пытайтесь вынуть пилу из 
детали или потянуть пилу в обратном направлении в 
то время, когда режущий диск находится в движении, 
иначе может последовать ОТДАЧА. Выявите причину 
искривления и предпримите необходимые действия 
для устранения причины искривления.

29. Надежно поддерживайте большие доски для 
того, чтобы свести к минимуму риск защемления 
полотна и ОТДАЧИ. Большим доскам свойственно 
провисать под своим собственным весом (Рис. 3). 
Поддерживающие опоры необходимо расположить 
под доской с обеих сторон, рядом с линией разреза 
и около края доски, как показано на Рис. 2.

 Чтобы свести к минимуму риск защемления полотна 
и отдачи. Если резка требует отдыха пилы при 
работе с заготовкой, пила должна быть оставлена 
на большей части, в то время как меньшая часть 
отрезается.

30. Будьте предельно осторожны, проделывая «надрез» 
в существующей стене или отмостке. Выступающее 
вперед полотно может порезать предметы, которые 
станут причиной ОТДАЧИ.

 НИКОГДА не помещайте пальцы или руку позади 
пилы (Рис. 4). Если произойдет отдача, пила может 
легко отпрыгнуть назад на вашу руку, возможно, 
став причиной серьезной травмы.

31. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо правильно 
придерживать заготовку и крепко держать пилу, 
чтобы предотвратить потерю контроля, который 
может привести к травме. Рис. 5 показывает 
типичную поддержку пилы рукой. 

32. Поместите широкую часть основы пилы на ту часть 
заготовки, которая твердо поддерживается, а не 
на секцию, которая отпадет при отрезе. В качестве 
примеров Рис. 6 иллюстрирует ПРАВИЛЬНЫЙ путь 
отрезки края доски, а Рис. 7 НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Если 
заготовка короткая или маленькая, зажим опущен 
вниз. 

 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕРЖАТЬ КОРОТКИЕ МЕСТА 
РУКОЙ!

33. Никогда не пытайтесь пилить циркулярной пилой, 
удерживая ее в перевернутом положении, материал, 
зажатый в тисках. Это чрезвычайно опасно и может 
привести к серьезным несчастным случаям (Рис. 8).

34. Используя направляющую не пытайтесь 
выполнить наклоненную резку, которая позволит 
материалу резки скользить между лезвием пилы и 
направляющей. Такое действие может привести к 
физической травме. (Рис. 9)

35. Если рычаг остается ослаблен, будет создана очень 
опасная ситуация. Всегда тщательно зажимайте его. 
(Рис. 13)

36. Прежде чем начать операцию резания, проверьте 
материал, который вы будете резать. Если при 
резании предполагаемого материала возможно 
образование вредной/токсической пыли, убедитесь 
в том, что к отверстию для отвода пыли плотно 
подсоединен пылевой мешок или специальная 
пылеулавливающая система.

 В дополнение ко всему наденьте противопылевой 
респиратор.
○ Перед началом распиливания убедитесь в том, 

что режущий диск уже достиг рабочей скорости.
○ В случае остановки режущего диска или 

появления непредусмотренного шума при 
эксплуатации немедленно переведите 
выключатель в положение «Выкл.».

○ Очень опасно эксплуатировать дисковую пилу, 
если режущий диск будет направлен вверх или 
в сторону. Не следует применять пилу таким 
необычным образом.
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○ Bo вpeмя paбoты yбeдитecь, чтo нa бaтapeю нe 

нaceлa мeтaлличecкaя cтpyжкa и пыль.
○ Убeдитecь, чтo нa бaтapeю нe нaceлa мeтaлличecкaя 

cтpyжкa и пыль, кoтopaя пoпaдaeт нa инструмент вo 
вpeмя paбoты.

○ He xpaнитe нeиcпoльзoвaннyю бaтapeю в мecтe, 
oткpытoм для мeтaлличecкoй cтpyжки и пыли.

○ Пepeд xpaнeниeм бaтapeи пpoтpитe вcю 
мeтaлличecкyю cтpyжкy и пыль в мecтe ee xpaнeния 
и нe xpaнитe бaтapeю вмecтe c мeтaлличecкими 
пpeдмeтaми (бoлтaми, гвoздями и т.д.).

2. He пpoкaлывaйтe бaтapeю ocтpыми пpeдмeтaми, 
нaпpимep, гвoздeм, нe бeйтe мoлoткoм, нe 
нacтyпaйтe нa нee, нe бросайте и нe пoддaвaйтe 
бaтapeю cильным мexaничecким yдapaм.

3. He иcпoльзyйтe явнo пoвpeждeнныe и 
дeфopмиpoвaнныe бaтapeи.

4. He иcпoльзyйтe бaтapeю, измeняя пoляpнocть.
5. He coeдиняйтe нeпocpeдcтвeннo c элeктpичecкими 

выxoдaми или мaшинными poзeткaми для 
пpикypивaния cигapeт.

6. He иcпoльзyйтe бaтapeю c цeлью, кoтopaя 
пpoтивopeчит yкaзaнным.

7. Ecли нe yдaeтcя пpoизвecти зapядкy бaтapeи 
дaжe пo иcтeчeнии oпpeдeлeннoгo вpeмeни для 
пepeзapядки, нeмeдлeннo пpeкpaтитe дaльнeйшyю 
пepeзapядкy.

8. He пoмeщaйтe и нe пoдвepгaйтe бaтapeю 
вoздeйcтвию выcoкиx тeмпepaтyp или выcoкoгo 
дaвлeния, тaкиx кaк в микpoвoлнoвoй пeчи, cyшилкe 
или кoнтeйнepe выcoкoгo дaвлeния.

9. Дepжитe вдaли oт oгня, ocoбeннo пocлe oбнapyжeния 
yтeчки зapядa или пocтopoннeгo зaпaxa.

10. He иcпoльзyйтe в пoмeщeнияx, гдe выpaбaтывaeтcя 
cильнoe cтaтичecкoe элeктpичecтвo.

11. B cлyчae yтeчки бaтapeи, пocтopoннeгo зaпaxa, 
тeплooбpaзoвaния, выцвeтaния или дeфopмaции, 
или кaкиx-либo aнopмaльныx пpизнaкoв вo вpeмя 
иcпoльзoвaния, пepeзapядки или xpaнeния 
нeмeдлeннo yдaлитe бaтapeю c инструмента 
или зapяднoгo ycтpoйcтвa и нe иcпoльзyйтe ee в 
дaльнeйшeм.

12. Не погружайте аккумуляторную батарею в воду и 
не допускайте попадания жидкости. Попадание 
проводящей жидкости, например, воды может стать 
причиной повреждения, которое приведет к пожару 
или взрыву. Храните аккумуляторную батарею 
в сухом прохладном месте, вдали от горючих и 
легковоспламеняющихся материалов. Следует 
избегать среды с наличием агрессивных газов.

OCTOPOЖHO
1. B cлyчae ecли жидкocть, кoтopaя вытeкaeт c бaтapeи, 

пoпaдaeт в глaзa, нe тpитe иx, a пpoмoйтe иx чиcтoй 
вoдoй, нaпpимep, пpoтoчнoй, и нeзaмeдлитeльнo 
oбpaтитecь к вpaчy.

 Ecли нe пpинять мepы, жидкocть мoжeт вызвaть 
глaзныe пpoблeмы.

2. Ecли жидкocть пoпaдaeт нa кoжy или oдeждy, 
нeзaмeдлитeльнo xopoшo пpoмoйтe иx чиcтoй 
вoдoй, нaпpимep, пpoтoчнoй.

 Cyщecтвyeт вoзмoжнocть пoявлeния paздpaжeния 
нa кoжe.

3. Ecли вo вpeмя пepвoгo иcпoльзoвaния бaтapeи 
вы oбнapyжитe pжaвчинy, пocтopoнний зaпax, 
пepeгpeвaниe, oбecцвeчивaниe, дeфopмaцию и/или 
дpyгиe oтклoнeния, пpeкpaтитe иcпoльзoвaниe и 
вepнитe ee cвoeмy пocтaвщикy или пpoдaвцy.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попaдaниe токопроводящих вeщecтв нa клeммy 
литий-ионной бaтapeи являeтcя возможной пpичиной 
коpоткого зaмыкaния и возгоpaния. Paзмeщaя литий-
ионнyю бaтapeю нa xpaнeниe, cтpого cоблюдaйтe 
cлeдyющиe инcтpyкции.

○ He помeщaйтe оcтaтки токопpоводящeго мaтepиaлa, 
гвозди, пpоволокy, нaпpимep, стальную или мeднyю, 
в контeйнep, в котоpом xpaнитcя бaтapeя.

○ Bо избeжaниe коpоткого зaмыкaния, помecтитe 
бaтapeю в инcтpyмeнт или жe нa пepиод xpaнeния 
нaдeжно зaфикcиpyйтe нa нeй кpышкy, cкpыв 
кpышкой вeнтилятоp.

ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИТИЙ-
ИОННОЙ БАТАРЕИ
При транспортировке литий-ионной батареи 
соблюдайте следующие меры предосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уведомите транспортную компанию, что упаковка 
содержит литий-ионную батарею, сообщите 
компании ее выходную мощность и следуйте 
инструкциям транспортной компании при организации 
транспортировки.
○ Литий-ионные батареи, которые превышают 

мощность 100 Вт.ч., считаются по класификации 
грузов принадлежащими к Опасным товарам и 
требуют применения специальных процедур.

○ Для транспортировки за границу необходимо 
соблюдать в международном законодательстве 
нормы и положения страны назначения.

○ Если в электроинструмент установлена батарея 
BSL36B18, то выходная мощность будет превышать 
100 Вт·ч, поэтому устройство будет относиться 
к «опасным товарам» согласно классификации 
грузов.

Wh
Выходная мощность

2 - 3-значный номер

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ПОДСОЕДИНЕНИИ УСТРОЙСТВА 
USB (ТОЛЬКО С ЗАРЯДНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ UC18YSL3)
При возникновении неожиданной проблемы данные 
на устройстве USB, подсоединенном к этому 
изделию, могут быть повреждены или утеряны. 
Обязательно всегда делайте резервную копию любых 
данных, которые содержит устройство USB, перед 
использованием с этим изделием.
Примите к сведению, что наша компания не несет 
абсолютно никакой ответственности за любые данные, 
сохраненные на устройстве USB, которые являются 
поврежденными или утерянным, а также за любой 
ущерб, который может произойти с подключенным 
устройством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
○ Перед использованием проверьте соединительный 

USB-кабель на любые дефекты или повреждения.
 Использование дефектного или поврежденного 

USB-кабеля может вызывать образование дыма или 
воспламенение.
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○ Когда изделие не используется, закройте USB-порт 

резиновой крышкой.
 Скопление пыли и т. д. в USB-порту может привести 

к образованию дыма или воспламенению.
ПРИМЕЧАНИЕ
○ Также может случится пауза во время зарядки USB.
○ Если устройство USB не заряжается, извлеките 

устройство USB из зарядного устройства.
 Несоблюдение этих мер может привести не только 

к сокращению срока эксплуатации аккумулятора 
устройства USB, но и к непредвиденным авариям. 

○ Возможно, нельзя будет зарядить некоторые USB-
устройства в зависимости от типа устройства.

О 
 знак и логотип являются зарегистрированными 

товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и 
используются по лицензии.
Устройство Bluetooth, оснащенное данным 
устройством, работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц. 
Чтобы обеспечить правильное использование, помните 
следующее.
○ Этот продукт работает на таких же частотных 

диапазонах, как микроволновые печи, цифровые 
беспроводные телефоны, системы беспроводной 
локальной сети и другое оборудование Bluetooth. 
Чтобы избежать радиопомех между изделием и 
вышеупомянутым оборудованием, не разделяйте 
части во время использования.

 Радиосигналы могут не доходить до продукта.
○ За исключением неисправности данного продукта, 

компания не несет ответственности за любой ущерб, 
который может возникнуть из-за связи Bluetooth.

○ Человек, использующий кардиостимулятор 
или другое медицинское устройство, должно 
проконсультироваться с изготовителем, 
медицинским учреждением или распространителем 
упомянутого медицинского электрооборудования о 
воздействии радиочастотных сигналов.

○ Не используйте продукт вблизи устройств 
автоматического управления, таких как 
автоматические двери и пожарная сигнализация.

 Радиоволны от продукта могут повлиять на 
автоматические устройства управления и привести 
к неисправности.

○ Не пользуйтесь продуктом в переполненных 
местах, так как рядом с ним могут находиться лица, 
оснащенные кардиостимулятором.

 Радиоволны от продукта могут повлиять на работу 
кардиостимулятора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 
(Рис. 1 – Рис. 40)

1 Переключатель
2 Стрелочный замыкатель
3 Рычаг глубины резки
4 Крышка
5 Нижний защитный слой
6 Болт
7 Шайба (B)
8 Режущий диск
9 Направляющая деталь

0 Основание
! Рычаг наклона
@ Рычаг блокировки
# Направляющий болт крыла 
$ Светодиодная подсветка
% Батарея
^ Шестигранный ключ
& Ручка
* Направляющая
( Переключатель режимов
) Индикатор бесшумного режима
q Переключатель указателя заряда батареи
w Указатель уровня заряда батареи
e Переключатель режима освещения
r Лампа индикатора режима освещения
t Стрелка крышки редуктора
y Фторсодержащая пластина
u Плоская отвертка
i Крюк
o Винт
p Очиститель
a Шланг
s Кончик шланга
d Порт крепления шланга
f Стык
g Линия связи/независимый переключатель
h Индикатор отображения режима соединения
j Переключатель очистителя

k
Соединение/независимый переключатель 
очистки

l Индикатор отображения режима очистки
; Шайба (A)
z Пильная крышка (B)
x Гайка-барашек
c Пылезащитная крышка
v Резиновый колпачок
b Пильная крышка (A)
n Шкала звеньев
m Направляющая
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СИМВОЛЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe для 

устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты oбязaтeльнo 
yбeдитecь в тoм, чтo вы пoнимaeтe иx знaчeниe.

C3605DYA:
Аккумуляторная циркулярная пила

Чтобы уменьшить опасность получения 
травм, пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации.

Всегда надевайте средства защиты глаз.

Всегда надевайте средства защиты органов 
слуха.

Только для стран ЕС 
Не выкидывайте электроприборы вместе с 
обоычным мусором!
В соответствии с европейской директивой 
2002/96/ЕС об утилизации старых 
электрических и электронных приборов 
и в соответствии с местными законами 
электроприборы, бывщие в эксплуатации, 
должны утилизовываться отдельно 
безопасным для окружающей среды 
способом.

V Номинальное напряжение
n0 Скорость без нагрузки

Переключатель ВКЛ.

Переключатель ВЫКЛ.

Отсоедините батарею

Запрещенное действие

Переключатель выбора режима

Переключатель режима освещения

Всегда ВКЛ. (выключение через 2 минут)

Горит только SWON

Всегда ВЫКЛ.

Линия связи/независимый переключатель

Свет Выкл. Независимый режим

Свет мигает: Поиск

Свет Вкл.: Режим связи

Соединение/независимый переключатель 
очистки 
(продается отдельно)
Свет Выкл. Независимый режим очистки
(продается отдельно)

Свет мигает: Поиск очистителя
(продается отдельно)

Свет Вкл.: Режим связи очистителя
(продается отдельно)
Индикатор переключателя оставшегося 
заряда аккумуляторной батареи

Батарея

Горит:
оставшийся заряд батареи – более 75%.
Горит:
оставшийся заряд батареи – от 50% до 75%.
Горит:
оставшийся заряд батареи – от 25% до 50%.
Горит:
оставшийся заряд батареи – менее 25%.
Мигает:
Бaтapeя пpaктичecки paзpяжeнa. Зapядитe 
бaтapeю кaк можно cкоpee.
Мигает:
Вывод приостановлен по причине высокой 
температуры. Извлеките батарею из 
инструмента и дайте ей полностью остыть.
Мигает:
Вывод приостановлен из-за сбоя или 
неисправности. Проблема может быть в 
батарее, поэтому обратитесь к Вашему 
дилеру.

ПРИМЕЧАНИЕ
B цeляx экономии элeктpоэнepгии, потpeбляeмой 
от бaтapeи, оcтaвлeнный во включeнном cоcтоянии 
cвeтодиод aвтомaтичecки отключaeтcя по иcтeчeнии 
около 2 минyт.

СТАНДАРТНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В дополнение к основному инструменту (1 инструмент)
комплект включает дополнительные принадлежности, 
перечень которых представлен на странице 57.

Состав и тип дополнительных принадлежностей может 
быть изменен без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ
Резка различных типов дерева, гипсокартона или 
керамической сайдинговой панели.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Электроинструмент
Модель C3605DYA
Напряжение 36 V

Число оборотов 
холостого хода

5000 мин–1 
(Режим повышенной мощности)

2600 мин–1 
(Бесшумный режим)

Емкость Глубина 
резания

90° 47 мм
45° 30 мм

Для этого инструмента 
имеется батарея*

Батарея с несколькими 
уровнями напряжения

Вес** 2,8 кг (BSL36A18)
3,1 кг (BSL36B18)

* Существующие батареи (BSL3660/3620/3626, серия 
BSL18xx и т.д.) не могут использоваться с этим 
инструментом.

** Согласно процедуре 01/2014 EPTA (Европейской 
ассоциации производителей электроинструмента).

ПРИМЕЧАНИЕ
 Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния 

и paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй 
пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx 
дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

Электронное управление
○ Плавный пуск
○ Защита от перегрузки
 Эта функция защиты отключает подачу питания 

на двигатель в случае перегрузки двигателя или 
значительного снижения числа оборотов во время 
работы.

 Когда функция защиты от перегрузки активирована, 
двигатель может остановиться.

 В этом случае отпустите переключатель инструмента 
и устраните причины перегрузки.

 После этого его можно использовать снова.
○ Защита от перегрева
 Эта функция защиты отключает подачу питания на 

двигатель и останавливает электроинструмент в 
случае перегрева двигателя во время работы.

 Когда функция защиты от перегрева активирована, 
двигатель может остановиться.

 В этом случае отпустите переключатель инструмента 
и дайте ему охладиться в течение нескольких минут.

 После этого его можно использовать снова.
○ Функция переключения числа оборотов (режим 

повышенной мощности / бесшумный режим)
 (Функция переключения режима повышенной 

мощности / бесшумного режима)
 Каждое нажатие на переключатель выбора режима 

изменяет рабочий режим. (Рис. 16)
 Бесшумный режим снижает максимальное число 

об/мин двигателя, позволяя выполнять работу 
эффективно с меньшим уровнем шума.

 Индикаторная лампа бесшумного режима горит в 
бесшумном режиме.

 Когда в бесшумном режиме увеличивается нагрузка, 
инструмент автоматически переключается в режим 
повышенной мощности и возвращается обратно в 
бесшумный режим при снижении нагрузки.

 В режиме повышенной мощности изменение 
на бесшумный режим не происходит даже при 
снижении нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ
○ Для включения изменения режима потяните 

переключатель один раз после установки батареи 
питания.

○ Не подвергайте панель переключателя сильным 
ударам и не ломайте ее. Это может привести к 
неисправности.

2. Батарея
Модель BSL36A18

Напряжение 36 В / 18 В (автоматическое 
переключение*)

Емкость батареи 2,5 А-ч / 5,0 А-ч
(автоматическое переключение*)

Доступные 
беспроводные 
продукты**

Серия с несколькими 
уровнями напряжения, 

продукт с напряжением 18 В
Доступное зарядное 
устройство

Вставное зарядное устройство 
для литиево-ионных батарей

* Переключение самого инструмента выполняется 
автоматически.

** Подробнее см. в нашем общем каталоге.

ЗАРЯДКА
Перед использованием беспроводного 
электроинструмента зарядите батарею следующим 
образом.
1. Подключите зарядное устройство к розетке 

сети питания c помощью силового кабеля.
 После подсоединения штепселя зарядного 

устройства к сетевой розетке лампа индикатора 
зарядки будет мигать красным (с интервалом в 1 
секунду).

2. Вставьте батарею в зарядное устройство.
 Плотно вставьте батарею в зарядное устройство, 

как показано на Рис. 23 (на стр. 6).
3. Зарядка
 После помещения батареи в зарядное устройство 

лампа индикатора зарядки будет мигать синим 
светом.

 Как только батарея полностью зарядится, лампа 
индикатора зарядки загорится зеленым цветом. (См. 
таблицу 1)

(1) Индикация лампы индикатора зарядки
 Индикации лампы индикатора зарядки будут 

такими, как показано в Таблица 1, в соответствии с 
состоянием зарядного устройства и аккумуляторной 
батареи.
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Таблица 1

Индикации лампы индикатора зарядки

Лампа 
индикатора 
зарядки 
(КРАСНЫЙ / 
СИНИЙ / 
ЗЕЛЕНЫЙ / 
СИРЕНЕВЫЙ)

Перед
зарядкой

Мигает
(КРАСНЫЙ)

Высвечивается в течение 0,5 секунды. 
Не высвечивается в течение 0,5 секунды. 
(Выключается на 0,5 секунды)

Вставлен в источник 
питания

Bo вpeмя
зapядки

Мигает
(СИНИЙ)

Высвечивается в течение 0,5 секунды. 
He загорается в тeчeниe 1 секунды. 
(Выкл. в течение 1 секунды)

Емкость батареи менее 
50%

Мигает
(СИНИЙ)

Высвечивается в течение 1 секунды. Не 
высвечивается  в течение 0,5 секунды. 
(Выключается на 0,5 секунды)

Емкость батареи менее 
80%

Высвечивается
(СИНИЙ)

Высвечивается постоянно Емкость батареи более 
80%

Зарядка 
завершена

Высвечивается
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Высвечивается постоянно

(Непрерывный звуковой сигнал: около 
6 секунд)

Режим 
ожидания
при 
перегреве

Мигает
(КРАСНЫЙ)

Высвечивается в течение 0,3 секунды. 
Не высвечивается в течение 0,3 секунды. 
(Выключается на 0,3 секунды)

Аккумуляторная батарея 
перегрета. Зарядка 
невозможна. (Зарядка 
начнется, когда батарея 
остынет)

Зарядка 
невозможна

Мигает
(СИРЕНЕВЫЙ)

Высвечивается в течение 0,1 секунды. 
Не высвечивается в течение 0,1 секунды. 
(Выключается на 0,1 секунды)

(Периодический звуковой сигнал: 
около 2 секунд)

Неисправность в 
батарее или в зарядном 
устройстве

(2) Относительно температуры и времени зарядки аккумуляторной батареи.
 Тeмпepaтypа и время зарядки указаны в Таблице 2.

Taблица 2

Зарядное устройство UC18YSL3

Батарея

Тип батареи Li-ion
Teмпepaтypa, пpи 
кoтopoй мoжнo 
зapяжaть бaтapeю

0°C – 50°C

Зарядное 
напряжение В 14,4 18

Время зарядки, 
прибл. 
(при 20°C)

Серия BSL14xx Серия BSL18xx
Серия с 

несколькими 
уровнями 
напряжения

(4 гальванических 
элемента)

(8 гальванических 
элементов)

(5 гальванических 
элементов)

(10 гальванических 
элементов)

(10 гальванических 
элементов)

мин.

BSL1415S : 15
BSL1415 : 15
BSL1415X : 15
BSL1420 : 20 
BSL1425 : 25
BSL1430C : 30

BSL1430 : 20
BSL1440 : 26
BSL1450 : 32 
BSL1460 : 38

BSL1815S : 15
BSL1815 : 15
BSL1815X : 15
BSL1820 : 20
BSL1825 : 25
BSL1830C : 30

BSL1830 : 20
BSL1840 : 26
BSL1850 : 32 
BSL1860 : 38

BSL36A18 : 32
BSL36B18 : 52

USB
Зарядное 
напряжение В 5

Зарядный ток A 2

ПРИМЕЧАНИЕ
 Bpeмя зapядки бaтapeй мoжeт измeнятьcя в зaвиcимocти oт тeмпepaтypы и нaпpяжeния иcтoчникa питaния.
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4. Отсоедините шнур питания зарядного 

устройства от сетевой розетки.
5. Крепко возьмитесь за зарядное устройство и 

вытащите батарею.
ПРИМЕЧАНИЕ
 После завершения зарядки выньте батарею из 

зарядного устройства и храните ее надлежащим 
образом.

Что касается электрического разряда в случае 
новых батарей и т.д.

 Так как внутренние химические вещества в новых 
батареях и батареях, которые не использовались 
в течение продолжительного времени, не 
активированы, электрический разряд может быть 
низким при использовании в первый и второй 
раз. Это временное явлeниe, нормальное время, 
требуемое для подзарядки, будет восстановлено 
после 2 – 3 зарядок батарей.

Как обеспечить более долгую работу батарей.

(1) Заряжайте батареи, прежде чем они полностью 
разряжены.

 Когда Вы почувствуете, что питание устройства 
становится слабым, прекратите использовать 
инструмент и зарядите его батарею. Если Вы 
продолжите использовать инструмент и исчерпывать 
электрический ток, аккумулятор можно повредить, 
что сократит срок его службы.

(2) Избегайте зарядки при высоких температурах.
 Перезаряжаемая батарея будет горячей сразу после 

использования. Если такая батарея заряжается 
сразу после использования, ее внутренние 
химические вещества портятся и срок службы 
батареи уменьшается. Оставьте батарею и зарядите 
ее после того, как она охладится в течение 
некоторого времени.

ОСТОРОЖНО
○ При зарядке нагретой батареи в результате того, что 

она в течение длительного времени находилась под 
воздействием прямых солнечных лучей или только 
что использовалась, лампа индикатора зарядки 
будет гореть в течение 0,3 секунд, не гореть в 
течение 0,3 секунд (выключается на 0,3 секунды). В 
таком случае сначала дайте батарее охладиться, а 
затем начните зарядку.

○ Когда лампа индикатора зарядки мигает (с 
интервалами 0,2 секунды), проверьте разъем 
батареи зарядного устройства и удалите из него 
все посторонние предметы. Если посторонних 
предметов нет, вероятно, произошел сбой в работе 
батареи или зарядного устройства. Сдайте их в 
уполномоченный центр технического обслуживания.

○ Так как встроенному микрокомпьютеру требуется 
примерно 3 секунды, чтобы подтвердить 
выполнение зарядки батареи с помощью UC18YSL3, 
подождите как минимум 3 секунды перед повторным 
вставлением для продолжения зарядки. Если 
батарея повторно вставляется в пределах 3 секунд, 
она может заряжаться ненадлежащим образом.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Операция Рисунок Страница
Наклонная резка с помощью 
направляющей (направление +45°) 9 3

Точная настройка параллельности 10 3
Точная настройка 
перпендикулярности 11 4

Точная настройка положения части 
направляющей 12 4

Регулирование глубины резания 13 4
Линия резания 14 4
Фyнкциониpовaниe пycкового 
пepeключaтeля 15 4

Информация о функции выбора 
режима (*1) 16 4

Индикатор заряда батареи 17 5
Использование светодиодной 
подсветки 18 5

Установка направляющей 19 5
Установка фторсодержащей 
пластины (продается отдельно) 20 5

Снятие крюка (*2)
(продается отдельно) 21 5

Снятие и установка аккумуляторной 
батареи 22 6

Зарядка 23 6
Резание под прямым углом 24 6
Резание под наклоном 
(направление +45°) 25 6

Удерживание инструмента 26 7
Соединение с очистителем
(продается отдельно) 27 7

О связи/независимом 
переключателе 28 7

Связь с (*3) 29 8
Отключить режим связи 30 9
Снятие режущего диска 31 10
Установка режущего диска 32 10
Зарядка USB-устройства от 
электрической розетки 33-a 11

Зарядка USB-устройства и батареи 
от электрической розетки 33-b 11

Как зарядить USB-устройство 34 11
По завершении зарядки USB-
устройства 35 11

Выбор принадлежностей ― 58

(*1) Информация о функции выбора режима
 Каждый раз при нажатии переключателя селектора 

режима, меняется режим эксплуатации.
 Когда выбран бесшумный режим, горит лампа 

индикатора бесшумного режима.
 Бесшумный режим снижает максимальное число 

об/мин двигателя, позволяя выполнять работу 
эффективно с меньшим уровнем шума.
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 Если нагрузка увеличивается, пока двигатель 

работает в бесшумном режиме, он автоматически 
меняется на режим повышенной мощности.

 Кроме того, если нагрузка снова уменьшается, то 
режим автоматически возвращается в бесшумный 
режим.

 В режиме повышенной мощности изменение 
на бесшумный режим не происходит даже при 
снижении нагрузки.
Режим Скорость без нагрузки 
Мощность 5000 мин-1

Бесшумный 2600 мин-1

ПРИМЕЧАНИЕ
○ Режим изменится, только если будет установлен 

аккумулятор, и дернут переключатель.
○ Будет поддерживаться текущий режим, даже если 

переключатель вкл./выкл., или аккумулятор снят/
повторно установлен.

(* 2) Прикрепление крюка
 Крюк можно использовать для временного 

отключения устройства во время операций с ним 
(Рис. 21).

OCTOPOЖHO
 Крючок никогда не должен использоваться, для того 

чтобы повесить устройство на человека.
 При использовании крюка убедитесь, что 

основной блок не скользит и не падает, и является 
ветроустойчивым.

 Никогда не вешайте устройство с Вашего ремня 
или брюк, так как это может привести к несчастным 
случаям.

(*3) Связь с устройством
ПРИМЕЧАНИЕ
○ После того, как оба устройства начнут поиск 

(индикатор мигает), для выполнения соединения 
(индикатор горит) требуется примерно 1–3 секунды. 
Время, необходимое для соединения, зависит от 
расстояния и наличия препятствий.

○ После включения питания этого устройства для 
включения пылеуловителя/аккумуляторного 
очистителя требуется примерно 0,5 секунды.

○ После включения питания этого устройства для 
включения пылеуловителя/аккумуляторного 
очистителя требуется примерно 0,5 секунды. 
После выключения питания устройства оно 
останавливается через несколько секунд, в течение 
которых всасывается пыль, оставшаяся в шланге.

○ Во время поиска этого устройства (индикатор 
режима связи мигает), можно активировать 
двигатель, потянув за переключатель этого 
устройства.

 Пылеуловитель/аккумуляторный очиститель 
включится после установления соединения 
(индикатор горит).

○ Если пылеулавливатель/аккумуляторный очиститель 
и это устройство находятся в режиме связи, питание 
автоматически отключается, если ни одно из 
устройств не работает в течение двух часов.

○ Если сигнал связи отсутствует в течение двух минут, 
питание будет автоматически отключено.

○ При извлечении аккумулятора устройство 
возвращается в режим автономной работы.

○ При выходе за пределы дальности связи устройство 
возвращается в режим автономной работы.

○ Эффективная дальность беспроводной связи 
составляет около 10 метров.

 Если между электроинструментом и 
пылеуловителем/аккумуляторным очистителем 
имеются препятствия, эффективная дальность 
может быть меньше.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 
СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ (Рис. 41)
Это изделие оборудовано функциями, которые 
предназначены для защиты как самого инструмента, 
так и батареи. Когда переключатель нажимается в 
случае срабатывания любой из защитных функций во 
время эксплуатации, светодиодная лампа будет мигать, 
как описано в Таблице 3. Когда срабатывает любая 
из защитных функций, немедленно удалите палец с 
переключателя и следуйте инструкциям, приведенным 
в мерах по устранению.

Рис. 41

Taблица 3
Защитная функция Дисплей светодиодной лампы Мера по устранению

Защита от перегрузки
Включается на 0,1 секунды/
выключается на 0,1 секунд Устраните причину перегрузки.

Тепловая защита
Включается на 0,5 секунды/
выключается на 0,5 секунд Дайте инструменту и аккумулятору 

полностью охладиться.
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УДАЛЕНИЕ ОПИЛОК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Перед удалением опилок убедитесь, что инструмент 

выключен, а батарея извлечена.
ПРИМЕЧАНИЕ
○ Эффективность сбора опилок уменьшается, если 

инструмент используется, когда внутренняя часть 
пильной крышки заполнена опилками.

 Опилки необходимо удалять до того, как внутренняя 
часть пильной крышки заполнится.

○ При утилизации опилок будьте осторожны, чтобы не 
просыпать их на двигатель или крепление батареи.

(1) Нажмите на крючок, расположенный под 
пылезащитной крышкой, откройте пылезащитную 
крышку и удалите опилки из внутренней части 
пильной крышки. (Рис. 36)

(2) Закройте пылезащитную крышку и зафиксируйте ее 
крючком.

 ИЛИ
(1) Направив пильную крышку вниз, открутите гайку-

барашек, снимите пильную крышку (A) и удалите 
опилки, скопившиеся внутри пильной крышки. 
(Рис. 37)

(2) Установите пильную крышку (A) и зафиксируйте ее 
гайкой-барашек.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Если опилки или другие частицы скопились внутри 

пильной крышки (B), см. стр. 53 «Очистка внутренней 
части пильной крышки».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ОСМОТР
1. Осмотр режущего диска
 Поскольку использование инструмента с 

изношенным режущим диском уменьшит 
эффективность и может привести к неисправности 
двигателя, затачивайте или заменяйте режущий 
диск, как только наступит абразивный износ.

2. Ocмотp кpeпeжныx винтов
 Peгyляpно выполняйтe оcмотp вcex кpeпeжныx 

винтов и пpовepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy. 
Пpи оcлaблeнии кaкиx-либо винтов, нeмeдлeнно 
зaтянитe иx повтоpно. Heвыполнeниe этого 
тpeбовaния можeт пpивecти к cepьeзной опacноcти.

3. Техническое обслуживание узла с двигателем
 Обмотка двигателя является важной частью этого 

инструмента. Избегайте повреждения и будьте 
осторожны, чтобы избежать контакта с чистящим 
маслом или водой.

 После 50 часов использования очистите двигатель 
путем продувки вентиляционных отверстий корпуса 
двигателя сухим воздухом из воздушного пистолета 
или другого инструмента (Рис. 42).

 Накопление пыли или частиц в двигателе может 
привести к повреждению.

4. Проверка и техническое обслуживание нижнего 
защитного кожуха

 Всегда следите за тем, чтобы нижний защитный 
кожух двигался плавно.

 В случае любой неисправности немедленно 
отремонтируйте нижний защитный кожух.

 Для чистки и технического обслуживания 
используйте воздушный пистолет или другой 
инструмент, чтобы очистить пространство между 
нижним защитным кожухом и крышкой редуктора, а 
также поворотную часть нижнего защитного кожуха 
с помощью сухого воздуха (Рис. 42).

 Это эффективно для выброса стружки или других 
частиц.

 Скопление стружки или других частиц вокруг 
нижнего защитного кожуха может привести к 
неправильной работе или повреждению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Чтобы предотвратить вдыхание пыли или 

раздражение глаз, надевайте защитные очки и 
маску от пыли при использовании воздушного 
пистолета или другого инструмента для очистки 
нижнего защитного кожуха, вентиляционных 
отверстий или других частей изделия.

 Обязательно выключите питание, а затем извлеките 
аккумулятор из инструмента.

Рис. 42

Обеспечьте плавное движение 
нижнего защитного кожуха

Вращающаяся 
часть нижнего 
защитного кожуха

Пространство между 
нижним защитным 
кожухом и крышкой 
редуктора

Воздушный 
пистолетВентиляционное 

отверстие корпуса

5. Очистка внутренней части пильной крышки
 Периодически осматривайте пильную крышку и 

очищайте ее от опилок или других частиц.
(1) Открутите гайку-барашек и снимите пильную 

крышку (A). (Рис. 38)
ПРИМЕЧАНИЕ
 В зависимости от формы используемого пильного 

полотна может быть невозможно снять пильную 
крышку (B). Если это так, измените порядок 
инструкций в пунктах (2) и (3).

(2) Открутите три винта с помощью крестообразной 
отвертки и снимите пильную крышку (B). (Рис. 39)

(3) Снимите пильное полотно в соответствии с 
инструкциями, приведенными на стр. 51 «Снятие 
режущего диска».

(4) Удалите опилки из пильной крышки, со шпинделя, с 
шайбы и других поверхностей. (Рис. 40)

(5) Соберите в обратном порядке, действуя аккуратно, 
чтобы не повредить поверхности шайбы, пильного 
полотна и других деталей. (Рис. 40)

6. Осмотр контактов (инструмента и батареи)
 Убедитесь в отсутствии стружки на контактах.
 Периодически проверяйте до, во время и после 

операции.
OCTOPOЖHO
 Удалите всю стружку или пыль, скопившуюся на 

контактах.
 Невыполнение этого требования может привести к 

неисправности.
7. Hapyжнaя очиcткa
 Koгдa электроинструмент зaгpязнитcя, вытpитe 

eгo мягкoй cyxoй ткaнью или ткaнью, cмoчeннoй 
мыльнoй вoдoй. He иcпoльзyйтe pacтвopитeли, 
coдepжaщиe xлop, бeнзин или pacтвopитeль для 
кpacки, тaк кaк oни мoгyт pacтвopить плacтмaccy.

8. Хранение
 Хранить в месте с температурой ниже 40°С и в 

недоступном для детей месте.
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ПРИМЕЧАНИЕ
 Хранение ионно-литиевых батарей.
 Убедитесь, что ионно-литиевые батареи полностью 

заряжены перед тем, как убрать их на хранение.
 Хранение батарей в течение длительного 

промежутка времени (3 месяца или более) при 
низком уровне заряда может привести к ухудшению 
характеристик, значительному сокращению 
времени использования батареи, а также может 
стать невозможна перезарядка.

 Однако значительно уменьшившееся время 
использования батареи может быть восстановлено 
при повторной зарядке и использовании батарей от 
двух до пяти раз.

 Если время использования батареи чрезвычайно 
короткое, несмотря на повторную зарядку и 
использование, срок службы батареи истек, 
приобретите новые батареи.

OCTOPOЖHO
 Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии 

инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex 
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

Важная информация о батареях для 
беспроводных электроинструментов HiKOKI
Всегда используйте фирменные батареи, 
предназначенные именно для данного 
инструмента. Мы не гарантируем безопасность и 
функционирование наших электроинструментов 
при использовании батарей, изготовленных 
не нашей компанией, или же разобранных и 
модифицированных батарей (в которых были 
демонтированы и заменены гальванические 
элементы батареи или другие внутренние детали).

ГAPAHTИЯ
Mы гapaнтиpyeм cooтвeтcтвиe aвтoмaтичecкиx 
инcтpyмeнтoв HiKOKI нopмaтивным/нaциoнaльным 
нормам. Дaннaя гapaнтия нe pacпpocтpaняeтcя 
нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe 
нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaния или нeнaдлeжaщeгo 
oбpaщeния, a тaкжe нopмaльнoгo изнoca. B cлyчae 
пoдaчи жaлoбы oтпpaвляйтe aвтoмaтичecкий 
инcтpyмeнт в нepaзoбpaннoм cocтoянии вмecтe c 
ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИKATOM, кoтopый нaxoдитcя 
в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, в aвтopизoвaнный 
цeнтp oбcлyживaния HiKOKI.

Инфopмaция, кacaющaяcя coздaвaeмoгo шyмa и 
вибpaции
Измepяeмыe вeличины были oпpeдeлeны в 
cooтвeтcтвии cо стандартом EN62841 и зaявлeны в 
cooтвeтcтвии c ISO 4871.

Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoй 
мoщнocти: 102 дБ (A)
Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoгo 
дaвлeния: 91 дБ (A)
Пoгpeшнocть K: 3 дБ (А).

Haдeвaйтe нayшники.

Oбщиe знaчeния вибpaции (cyммa вeктopoв 
тpиaкcиaльнoгo кaбeля) oпpeдeляютcя в cooтвeтcтвии 
c EN62841.

Резка ДСП:
Величина вибрации ah = 1,4 м/с2
Погрешность K = 1,5 м/с2

Заявленное суммарное значение вибрации было 
измерено в соответствии со стандартным методом 
испытаний и может применяться для сравнения 
инструментов.
Оно также может использоваться для предварительной 
оценки воздействия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
○ Уровень вибрации во время фактического 

использования электроинструмента может 
отличаться от заявленного суммарного значения, в 
зависимости от способа использования устройства.

○ Oпpeдeлить мepы пpeдocтopoжнocти для 
зaщиты oпepaтopa, кoтopыe ocнoвaны нa 
pacчeтe вoздeйcтвия пpи фaктичecкиx ycлoвияx 
иcпoльзoвaния (пpинимaя вo внимaниe вce пepиoды 
циклa экcплyaтaции, кpoмe вpeмeни зaпycкa, тo ecть 
кoгдa инcтpyмeнт выключeн, paбoтaeт нa xoлocтoм 
xoдy).

ПРИМЕЧАНИЕ
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и 
paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй пpaвo 
нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз 
пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.
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НЕПОЛАДКИ И СПОСОБ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении неполадок при работе триммера пользуйтесь следующей таблицей: Если, пользуясь таблицей, 
устранить неполадку не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании HiKOKI.

1. Электроинструмент

Признак Возможная причина Способ устранения
Инструмент не 
запускается

Кончился заряд аккумулятора Зарядите батарею.
Батарея не установлена до конца. Вставьте батарею, пока не услышите 

щелчок.
Инструмент внезапно 
остановился

Инструмент был перегружен Устраните проблему, вызывающую 
перегрузку.Защита от перегрузки активирована.

Батарея перегрета. Дайте батарее остыть.
Полотно не наклоняется Рычаг наклона (спереди) и гайка-

барашек наклона (сзади) не ослаблены.
Попробуйте наклонить полотно, 
ослабив рычага наклона (спереди) и 
гайки-барашек наклона (сзади). После 
выполнения необходимых регулировок 
затяните ослабленные детали.

Наклон не реверсируется Глубина резания установлена на 
максимум.

Реверсируйте наклон, выставив 
меньшую глубину резания.

Рычаг наклона (спереди) и гайка-
барашек наклона (сзади) не ослаблены.

Попробуйте наклонить полотно, ослабив 
рычага наклона (спереди) и гайки-
барашек наклона (сзади).

Параллельность нельзя 
настроить точно

Необходимо ослабить установочный 
винт с шестигранной головкой M5, 
удерживающий крепление крышки 
редуктора.

Ослабьте установочный винт 
с шестигранной головкой M5, 
удерживающий крепление крышки 
редуктора.

Полотно плохо режет Лезвие изношено или от него отломился 
зуб.

Установите новое лезвие.

Болт расшатался. Плотно затяните болт.
Лезвие установлено задом наперед. Установите лезвие в правильном 

направлении.
Переключатель не 
срабатывает

Фиксатор переключателя вдвинут 
недостаточно глубоко.

Полностью вдвиньте фиксатор 
переключателя.

Опилки плохо 
выбрасываются

Опилки скопились в пильной крышке. Удалите опилки внутри пильной крышки.

Батарея не 
устанавливается

Попытка установить батарею, которая 
не указана как подходящая для этого 
инструмента.

Установите батарею с несколькими 
уровнями напряжения.

Невозможно подключить 
Bluetooth или соединение 
разорвано

Сопряжение устройств не выполнено Полностью ознакомьтесь с инструкцией 
по эксплуатации для правильного 
сопряжения.
Обратите внимание, что продолжение 
использования после длительного 
перерыва может потребовать повторного 
сопряжения.

Поблизости находится беспроводная 
локальная сеть или оборудование, 
излучающее радиоволны.

Поместите продукт и оборудованием на 
такое расстояние, которое не повлияет 
на соединение.

Bluetooth-совместимое устройство 
находится слишком далеко от продукта

Сократите расстояние между 
устройством и Bluetooth-совместимым 
устройством.

Попытка подключения неустановленного 
устройства

Подключайтесь только к устройствам, 
обозначенным логотипом нашей 
компании.

Устройство уже подключено Два устройства не могут быть 
одновременно подключены. Выберите 
устройство, которое вы хотите 
использовать, и подключите его к 
продукту.

0000Book_C3605DYA__Ukr_Rus.indb   550000Book_C3605DYA__Ukr_Rus.indb   55 2019/01/24   11:49:462019/01/24   11:49:46



56

Русский
2. Зарядное устройство

Признак Возможная причина Способ устранения
Лампа индикатора 
зарядки часто мигает 
фиолетовым цветом, 
и зарядка батареи не 
начинается.

Батарея не вставлена полностью. Надежно вставьте батарею.
В клемме или месте прикрепления 
батареи присутствует инородное 
вещество.

Удалите инородное вещество.

Лампа индикатора 
зарядки мигает красным 
цветом, и зарядка 
батареи не начинается.

Батарея не вставлена полностью. Надежно вставьте батарею.
Батарея перегрета. Если батарея остается одна, то она 

автоматически начнет зарядку при 
снижении своей температуры, но это 
может снизить срок службы батареи. 
Рекомендуется охладить батарею в 
хорошо проветриваемом месте вдали 
от прямого солнечного света перед ее 
зарядкой.

Время использования 
батареи является 
коротким даже при 
полном заряде батареи.

Срок службы батареи исчерпан. Замените батарею на новую.

Зарядка батареи 
занимает много времени.

Температура батареи, зарядного 
устройства или окружающей среды 
чрезвычайно низкая.

Зарядите батарею в помещении или 
другой более теплой среде.

Вентиляционные отверстия зарядного 
устройства заблокированы, вызывая 
перегрев внутренних компонентов.

Избегайте блокировку вентиляционных 
отверстий.

Охлаждающий вентилятор не работает. Обратитесь в уполномоченный центр 
обслуживания HiKOKI для выполнения 
ремонта.

Лампа индикатора 
питания USB выключена, 
и остановилась зарядка 
устройства USB.

Емкость батареи стала низкой. Замените батарею на другую с 
достаточной емкостью.
Вставьте штекер питания зарядного 
устройства в электрическую розетку.

Лампа индикатора 
питания USB не 
выключается даже после 
завершения зарядки 
устройства USB.

Лампа индикатора питания USB 
загорается зеленым цветом для 
указания возможности зарядки USB.

Это не является неисправностью.

Затруднительно 
определить состояние 
зарядки устройства USB 
или завершение его 
зарядки.

Лампа индикатора питания USB не 
выключается даже после завершения 
зарядки.

Проверьте заряжаемое устройство 
USB для подтверждения его состояния 
зарядки.

Зарядка устройства USB 
прерывается посередине.

Зарядное устройство было подключено 
к электрической розетке, в то время как 
устройство USB заряжалось от батареи в 
качестве источника питания.

Это не является неисправностью.
Зарядное устройство прерывает зарядку 
USB примерно на 5 секунд, когда 
изменяются источники питания.

Батарея была вставлена в зарядное 
устройство, когда устройство USB 
заряжалось от штепсельной розетки в 
качестве источника питания.

Зарядка устройства 
USB прерывается 
посередине, когда 
батарея и устройство 
USB заряжаются 
одновременно.

Батарея стала полностью зараженной. Это не является неисправностью.
Зарядное устройство прерывает зарядку 
USB примерно на 5 секунд, когда 
оно проверяет успешное выполнение 
зарядки батареи.

Зарядка устройства USB 
не начинается, когда 
батарея и устройство 
USB заряжаются 
одновременно.

Оставшаяся емкость батареи является 
очень низкой.

Это не является неисправностью.
Когда емкость батареи достигает 
определенного уровня, автоматически 
начинается зарядка USB.
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5 mm

C3605DYA
(2XC) 1 1 2 1 1 2 1

C3605DYA
(NNP) 1 1 – – 1 – 1
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BSL36..18 329897UC18YSL3 (14,4V – 18V)

338917374254

374351

374255
944459

374354337528

302756 374261 339187
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English Русский

GUARANTEE CERTIFICATE
1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
 (Please stamp dealer name and address)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 Модель №
2 Серийный №
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
 (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)

Український

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
1 № моделі 
2 № серії
3 Дата придбання
4 Ім’я і адреса клієнта
5 Ім’я і адреса дилера
 (Будь ласка, поставте печатку з іменем і адресою дилера)

1

2

3

4

5
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812
Code No. C99734051 G
Printed in China

English Русский
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Cordless Circular Saw, 
identifi ed by type and specifi c identifi cation code *1), is in conformity 
with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). 
Technical fi le at *4) – See below.
The European Standard Manager at the representative offi  ce in 
Europe is authorized to compile the technical fi le.
The declaration is applicable to the product affi  xed CE marking.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы с полной ответственностью заявляем, что аккумуляторная 
циркулярная пила, идентифицируемая по типу и 
соответствующему идентификационному коду *1), отвечает 
всем соответствующим требованиям директив *2) и стандартов 
*3). Техническая документация в *4) – см. ниже.
Менеджер по европейским стандартам в представительстве в 
Европе уполномочен составлять техническую документацию.
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется 
маркировка CE.

Український
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що 
Акумуляторна циркулярна пилка, визначена за типом та 
унікальним ідентифікаційним кодом *1), відповідає всім 
відповідним вимогам директив *2) та стандартів *3). Технічна 
документацiя на *4) - Див. нижче.
Відповідальний за дотримання європейських стандартів у 
представництві в Європі уповноважений заповнювати технічний 
паспорт.
Ця декларація дійсна щодо виробу, маркованого СЕ.
*1) C3605DYA                C357668R
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN62841-1:2015
 EN62841-2-5:2014
 EN60335-1:2012+A11:2014
 EN60335-2-29:2004+A2:2010
 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative offi  ce in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head offi  ce in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

29. 12. 2018
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

29. 12. 2018

A. Nakagawa
Corporate Offi  cer

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.
Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia

Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461

URL: http://www.hikoki-powertools.ru
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