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1. ВЪВЕДЕНИЕ
За да извлечете максимална полза от вашия нов циркуляр, моля прочете настоящото ръководство и 
инструкциите за безопасност преди употреба. Препоръчваме ви да запазите тази книжка за бъдеща 
употреба.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение/ честота 220V – 50/60Hz
Мощност 1300W
Обороти на празен ход 4500 rpm
Макс. капацитет на рязане 185 mm
Максимална дълбочина на рязане 
при 900

60 mm

Максимална дълбочина на рязане 
при 450

44 mm

Циркулярен диск 24Tx16 mm
Равнище на звуково налягане 
(EN60745)

LpA:93dB(A)                                   
KpA=3dB

Сила на звука (EN60745) LwA:104dB(A)                           
KwA=3dB

Вибрации (нивата на вибрации са 
измерени, съгласно EN60745)

a h,ID =4.03 m/s²                                  
K ID : 1,5 m/s²

3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
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1. Бутон Старт/Стоп
2. Предпазен бутон против нежелано включване (отзад)
3. Ръкохватка
4. Изход за изхвърляне на прах
5. Винт за настройка на ъгъла на рязане със скала
6. Винт на успоредния водач
7. Окачване на водача на диска
8. Винт за настройка на дълбочина на рязане (отзад на машината)
9. Направляваща плоча
10. Предпазител на диска
11. Ръкохватка за предпазителя на диска
12. Затягащ болт на диска
13. Фланец на диска
14. Капак на предпазителя на диска
15. Предна ръкохватка

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Проверявайте дали вентилационните отвори са свободни.
Винаги дръжте циркуляра с две ръце по време на ползване. Никога не работете с циркуляр, 
докато сте покачени на стълба. Винаги работете върху здраво укрепена работна платформа, 
когато режете предмети на голяма височина.
Никога не спирайте рязането, посредством упражняване на голям натиск върху циркуляра 
или странично от диска.
Никога не използвайте високоскоростни метални дискове.

Никога не използвайте абразивни или режещи дискове. Винаги използвайте коректен тип 
циркулярен диск, пригоден за целта на работата ви.
Никога не използвайте издраскани, изкривени или дискове с липсващи зъбци.
Никога не използвайте дискове с по-голям размер.
Проверявайте дали ротацията на поставения диск отговаря на посоката на въртене на 
двигателя. Зъбците на диска трябва винаги да сочат нагоре, когато погледнете фронтално 
откъм циркуляра. 
Винаги използвайте работни ръкавици, когато държите диск. Никога не поставяйте ръката си 
под циркуляра и не се опитвайте да премахвате материали от работната зона, докато дискът 
се върти. Никога не поставяйте пръстите или ръката си върху предмета, който ще режете 
или зад и пред циркуляра, докато работи.
Никога не заключвайте предпазителя в отворена позиция, освен когато сменяте дискове, 
както е описано по-долу. Преди употреба проверявайте дали предпазителят може да се 
движи свободно и дали затварящия механизъм работи коректно. Не използвайте циркуляр за 
цели, за които не е проектиран.
Поддържайте шпиндела и фланеца за напасване на диска чисти.
Никога не позволявайте на диска да влиза в контакт с предмета, който ще режете или други 
обекти, когато включвате циркуляра.
Уверете се, че по обработвания детайл няма стружки, винтове или други предмети, които 
могат да повредят диска. Уверете се, че повърхността под детайла, който ще режете, не 
може да бъде прорязана.
Никога не поставяйте циркулара в менгеме или подобни с диска на горе, за да режете 
предмети по този начин. Могат да възникнат сериозни инциденти при такава ситуация.
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- Рязане
Винаги подсигурявайте работния детайл с менгеме или подобни. Никога не използвайте 
ръката си, за да го задържите стабилен. Настройте дълбочината на рязане, като разхлабите 
болта (8), регулирате височината на основата спрямо диска и затегнете. Ако е необходимо, 
регулирайте ъгъла на скосяване като разхлабите болта за настройка на ъгъла на скосяване 
(5) и наклоните диска до желания ъгъл (0-450) по вертикала. Можете да го отчете върху 
скалата за мерене на ъгъл. Затегнете. Поставете водача на ножа в окачването му (7) върху 
основата като го затегнете с винта (6) и подсигурете. Ако трябва да режете предмет по-
навътре от неговия ръб, отвъд обхвата на водача на ножа,трябва да прикрепите линийка, 
използвайки стяга. Проверете дали диска е поставен коректно и дали всички болтове и 
винтове за затегнати и прикрепени преди да започнете да режете.
Поставете частта с двигателя на циркуляра в тази част на обекта на рязане, която няма да 
режете. Дръжте циркуляра за основната ръкохватка и за предната ръкохватка здраво с двете 
ръце и режете под права линия. Не прилагайте прекалена сила върху машината. 
Незабавно изключете циркуляра, ако дискът се заклещи или задръсти в повърхността, която 
режете. В такива случаи съществува риск от силен откат към работещия с машината и може 
да се стигне до сериозни инциденти.
Никога не повдигайте циркуляра от повърхността, която обработвате преди диска да е спрял 
да се върти напълно и не оставяйте машината, освен ако предпазителя не е напълно 
затворен.
Ако искате да прекратите рязането изтеглете машината леко назад докато диска спре да 
контактува с обработвания материал, след това изключете циркуляра, изчакайте диска да 
спре да се върти и едва след това повдигнете машината от обработваната повърхност.

5. СМЯНА НА ДИСКОВЕ
Отворете предпазителя на диска (10), използвайки ръкохватката (11), след което и го 
застопорете в отворена позиция.  Подсигурете диска, за да избегнете въртенето му по време 
на смяната, като поставите отвертка или нещо подобно в един от отворите на диска.
Отвъртете заключващия болт (12) като въртите по посока, обратна на часовниковата 
стрелка. 
Махнете заключващия болт (12) и външния фланец (13) и след това свалете диска. Не 
изхвърляйте стария диск при домакинските отпадъци. Занесете го в най-близкия пункт за 
депониране на отпадъци, за да бъде депониран в съответствие с местните закони. 
Премахнете всякакви стърготини или прах от шпиндела и фланеца. Поставете новия диск, 
външния фланец и заключващия болт. Уверете се, че е поставен коректно в съответствие с 
посоката на въртене. Гледайте маркировката на диска.
Затегнете заключващия болт, но не пренатягайте. Задръжте предпазителя и махнете 
отвертката или парчето дърво, които го държат отворен. Проверете, за да се уверите, че 
предпазителят работи коректно.

6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За да почистите циркуляра, забършете външните му части с влажна кърпа. 
От време на време смазвайте движещите се части с масло.

- Информация за околната среда
Можете да помогнете да защитим околната среда!
Следвайте стриктно предписанията за защита на околната среда.
Депонирайте нежеланите електроиструменти в одобрен пункт за рециклиране.
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7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY/ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(EN) Circular Saw 1300W
MODEL: DACS 1300/ M1Y-YH4-185
We GBR Corp. LTD, Room 1002, 10/F., David House,. 8-20 Nanking Street, Jordan, Kowloon, Hong 
Kong, China, declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance 
with the following standards and regulations. The undersigned is responsible for the compilation of 
technical documentation. 

(BG) Декларация за съответствие – Ръчен циркуляр 1300W
МОДЕЛ: DACS 1300/ M1Y-YH4-185
Ние, GBR Corp. LTD, Room 1002, 10/F., David House,. 8-20 Nanking Street, Jordan, Kowloon, Hong 
Kong, China, декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие с 
изброените по-долу стандарти и разпоредби. Долуподписаният е отговорен за съставянето на 
техническа документация.

EC Directives/ Европейски директиви
2006/42/ЕC – Machinery Directive/ Директива за машини
2014/30/EU – ЕМС/ Директива за електромагнитна съвместимост

Harmonized Standards/ Приложени хармонизирани стандарти
EN60745-1:2009/A11:2010
EN60745-2-5:2010

EN55014-1:2006/A2:2011
EN55014-2:1997/A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Name and signature on the undersigned responsible: Stamp, date and place:
Име и подпис на отговорното лице: Печат, дата и място:

6

8. СХЕМА И СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ

July 25th, 2016
Hong Kong
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8. СХЕМА И СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
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Списък на резервните части 

NO Описание NO Описание 
1 Бопт 41 Корпус
2 Шайба 42 Информационна табела
3 Външен фланец 43 Капак на четкодържателя
4 Циркулярен диск 44 Карбонова четка
5 Опорен фланец 45 Четкодържател
6 Винт 46 Винт
7 Капачка на предпазителя 47 Заден капак
8 Подвижен предпазител 48 Винт
9 Винт 49 Ръкохватка лява част
10 Палец 50 Кондензатор
11 Шпиндел 51 Пусков ключ
12 Шпонка 52 Ръкохватка дясна част
13 Лагер 53 Гайка
14 Капак на редуктора 54 Винт
15 Дистанционна втулка 55 Щипка на кабела
16 Зъбна предавка 56 Кабелна муфа
17 Зегерка 57 Захранващ кабел
18 Лагер-втулка 58 Винт
19 Винт 59 Фиксираща гайка
20 Фиксиращ тампон 60 Плоска шайба
21 Шайба ф6 61 Ъгломер
22 Фиксатор 62 Пружина
23 Бопт 63 Фиксиращ винт
24 Пружина 64 Болт
25 Информационна табела 65 Работен плот
26 Винт 66 Фиксиращ винт
27 Предпазител 67 Дълбочинен ограничител
28 Гайка 68 Ключ шестостен
29 Пружина 69 Паралел ограничител
30 Ключ на диска
31 Лагер
32 Винт
33 Пружинна шайба
34 Ротор
35 Лагер
36 Тампон на лагера
37 Винт
38 Въздуховод
39 Статор
40 Контактни букси
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9. ГАРАНЦИОННА КАРТА

Моторни и електроинструменти
Купувач: ...........................................................................................................................................
Адрес:..................................................................................................................... Тел:..................
Тип на машината:............................................................................................................................
Модел:..............................................................................................................................................
Сериен №:............................................. Арт. №:..............................................................................
Фактура №:.......................................................................................................................................
Магазин:...........................................................................................................................................
Дата:................................................ Подпис и печат:...................................................................
              

СЕРВИЗЕН КАРТОН (попълва се от оторизиран сервиз)

Приемен 
протокол

Дата на 
приемане

Описание 
на 

дефекта/ 
Извършен 

ремонт

Дата на 
предаване Подпис

Потребителят има възможност да върне машина за ремонт на следните места:
- Магазина, от който е закупена стоката
- Сервизния център, в населеното място, в което се намира (ако има такъв)
- Пунктовете за приемане на машини в страната

Централен гаранционен сервиз: 1532 София, Казичене, ул. Васил Левски №1А, тел.: 0893 383 798
Пунктове за приемане на гаранционни машини в страната:
Бургас: ул. Индустриална 53, тел.: 056/859660
Варна: кв. Владислав Варненчик, бул. Цар Освободител 275, тел.: 052/575400
Пловдив: ул. Васил Левски 248 А, тел: 032/946065
Русе: бул. Трети март 42, тел: 082/870104
Стара Загора: бул. Патриарх Евтимий 37, тел: 042/600699
Велико Търново: 5000 местност Маринкини мостчета, тел: 062/690003
Плевен: ул. Гренадирска 90, тел.:064/600082
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9. ГАРАНЦИОННА КАРТА
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Модел:..............................................................................................................................................
Сериен №:............................................. Арт. №:..............................................................................
Фактура №:.......................................................................................................................................
Магазин:...........................................................................................................................................
Дата:................................................ Подпис и печат:...................................................................
              

СЕРВИЗЕН КАРТОН (попълва се от оторизиран сервиз)

Приемен 
протокол

Дата на 
приемане

Описание 
на 

дефекта/ 
Извършен 

ремонт

Дата на 
предаване Подпис

Потребителят има възможност да върне машина за ремонт на следните места:
- Магазина, от който е закупена стоката
- Сервизния център, в населеното място, в което се намира (ако има такъв)
- Пунктовете за приемане на машини в страната

Централен гаранционен сервиз: 1532 София, Казичене, ул. Васил Левски №1А, тел.: 0893 383 798
Пунктове за приемане на гаранционни машини в страната:
Бургас: ул. Индустриална 53, тел.: 056/859660
Варна: кв. Владислав Варненчик, бул. Цар Освободител 275, тел.: 052/575400
Пловдив: ул. Васил Левски 248 А, тел: 032/946065
Русе: бул. Трети март 42, тел: 082/870104
Стара Загора: бул. Патриарх Евтимий 37, тел: 042/600699
Велико Търново: 5000 местност Маринкини мостчета, тел: 062/690003
Плевен: ул. Гренадирска 90, тел.:064/600082
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Гаранционни условия
Моторните и електроинструменти DAEWOO са предназначени за домашна и хоби употреба. Инструментите са 
конструирани и произведени съгласно действащите нормативни директиви и стандарти за съответствие на Европейския 
съюз, като са изпълнени изискванията за безопасност.
Търговската гаранция за машините е 24 месеца от датата на покупката за физически лица и 12 месеца за юридически 
лица. 
Право на безплатен ремонт в рамките на гаранционния срок получават потребители с коректно попълнена документация 
на закупената машина: попълнена гаранция с подпис и печат на търговеца, продал уреда, подпис от страна на клиента, че 
е запознат с гаранционните условия и фискален касов бон или фактура, удостоверяваща датата на покупката.
За рекламация и ремонт се приемат само добре почистени машини.
Дженерал Дистрибюшън АД си запазва правото да реши по какъв начин ще бъде изпълнена рекламацията: като отстрани 
повредата в рамките на законово регламентираните срокове или подмени машината с нова. В случай на замяна на 
машината с нова, гаранционният срок не се подновява. 
Електроинструментите трябва да се използват само по предназначение в съответствие с инструкцията за експлоатация и 
при съблюдаване на мерките за безопасност, описани в инструкцията. Всички машини изискват периодична проверка и 
подходяща поддръжка. 
Гаранцията не покрива:

- Цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения 
и т.н.;

- Износване на цветното покритие на инструментите;
- Стопяеми електрически предпазители и крушки;
- Ръчен стартерен механизъм и ел. свещ;
- Части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването, в това число, но не само: грес и 

масло, четки, водачи, опорни ролки, задвижващи ремъци, гъвкав вал с жило;
- Допълнителни аксесоари и консумативи в това число, но не само: ръкохватки, батерии, кутии, зарядни устройства, 

свердла, дискове за рязане, секачи, ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници, макарата за 
корда и самата корда за косачки и др.

- Механични повреди по корпуса на изделието или декоративните елементи по него, предпазители за очи, 
предпазители за режещи инструменти, гумирани плочи, закопчалки, линеали, захранващ кабел и щепсел.

Отпадане на гаранция
Запазваме правото да откажем гаранционно обслужване в случаите, когато:

- е правен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
- идентификационния етикет на изделието е заличен или изцяло липсва такъв;
- несъответстващ /или непопълен/ сериен номер на изделието с този, попълнен в гаранционната карта;
- повредите са причинени в следствие на небрежно боравене с изделието;
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, в следствие на стопяване на изолациите, 

причинено от продължително претоварване;
- повреди на ротор /потъмняла намотка/ - получава се при включване на консуматори, по-мощни от указаните в 

инструкцията;
- повреда на ротор или статор, причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в равномерно 

потъмянаване на колектора и намотките;
- захранващият кабел на машината е удължаван или подменян от клиента;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти, които са част от конструкцията на инструмента и 

са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- износване на лагери, поради претоварване или продължителна работа;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация и недостатъчно смазване на движещите се 

компоненти;
- блокирало бутало в цилиндъра /залепени сегменти/, износени лагери и семеринги на коляновия вал, следствие на 

недостатъчно смазване или работа с блокирана спирачка;
- запушена горивна система;
- натрупан нагар, загуба на центровка, повредена ел. свещ – получава се при предозиране на маслото при 

двутактовите мотори, липса на масло за режещата верига или изхабена верига;
- повредено центробежно колело и спирачка /променен цвят/ - дължи се на работа с блокирана спирачка.
- машината не е ползвана по предназначение, в съответствие с инструкцията за експлоатация и при съблюдаване 

на мерките за безопасност, описани в инструкцията;
- не са извършвани периодични проверки и подходяща поддръжка за машината;

Използването на хоби техника за професионални цели води до сериозно претоварване на машината и е основание 
за отказ от гаранционно обслужване.
Сервизите не носят отговорност за непотърсени в рамките на едномесечен срок машини!
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с 
договора за продажба, съгласно ЗЗП.
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ВНОСИТЕЛ:
ДЖЕНЕРАЛ ДИСТРИБЮШЪН АД

1784 СОФИЯ, МЛАДОСТ 1, БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 51
ТЕЛ.: 02 / 81 77 600, ФАКС: 02 / 81 77 601
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