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TIPS：

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

EN       DE       FR       ES       IT        PL

  COMPACT ROUTER / 
Laminador de Madera/ Frezarka 

ET1353DE
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   / 
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Vorlagenanleitung

HINWEIS:

Gerade Führung

Die Schablonenführung stellt eine Hülse bereit, durch die der Fräse 
läuft, wodurch der Oberfräse mit Schablonenmustern verwendet 
werden kann. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den 
Bodenschutz. Setzen Sie die Schablonenführung auf die Basis und 
bringen Sie den Grundplatteschutz wieder an. Befestigen Sie dann 
den Grundplatteschutz, indem Sie die Schrauben festziehen.

Befestigen Sie die Schablone am Werkstück. Platzieren 
Sie das Werkzeug auf der Schablone und bewegen Sie 
das Werkzeug so, dass die Schablonenführung an der 
Seite der Schablone entlang gleitet.

1. Grundplatteschutz
2. Schraube
3. Schraubenzieher

1. gerade Fräse
2. Grundplatte 
3. Schablone
4. Abstand (X)
5. Werkstück
6. Vorlagenanleitung 10
7. Grundplatteschutz

Das Werkstück wird in einer etwas anderen Größe als die 
Schablone geschnitten. Beachten Sie den Abstand (X) 
zwischen Fräse und der Außenseite der Schablonen-
führung. Der Abstand (X) kann unter Verwendung der 
folgenden Gleichung berechnet werden:
Abstand (X)=( Außendurchmesser der Schablonenführung 
- Durchmesser der Fräse )/2

Die gerade Führung wird effektiv für gerade Schnitte beim 
Anfasen oder Einstechen verwendet.
Befestigen Sie die Führungsplatte mit der Schraube und der 
Flügelmutter an der geraden Führung.

Befestigen Sie die gerade Führung mit der Klemmschraube 
(A). Lösen Sie die Flügelmutter an der Geradführung und 
stellen Sie den Abstand zwischen der Fräse und der 
Geradführung ein. Ziehen Sie die Flügelmutter im 
gewünschten Abstand fest an.

Vorlagenanleitung

Die Schablonenführung stellt eine Hülse bereit, durch die der Fräse 
läuft, wodurch der Oberfräse mit Schablonenmustern verwendet 
werden kann. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den 
Bodenschutz. Setzen Sie die Schablonenführung auf die Basis und 
bringen Sie den Grundplatteschutz wieder an. Befestigen Sie dann 
den Grundplatteschutz, indem Sie die Schrauben festziehen.

Befestigen Sie die Schablone am Werkstück. Platzieren 
Sie das Werkzeug auf der Schablone und bewegen Sie 
das Werkzeug so, dass die Schablonenführung an der 
Seite der Schablone entlang gleitet.

1. Grundplatteschutz
2. Schraube
3. Schraubenzieher

1. gerade Fräse
2. Grundplatte 
3. Schablone
4. Abstand (X)
5. Werkstück
6. Vorlagenanleitung 10
7. Grundplatteschutz
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Bei einer anderen Art der Verwendung kann der Knopfgriff, 
der von einer Tauchbasis (optionales Zubehör) entfernt 
wird, an der Griffbefestigung angebracht werden. Um den 
Knopfgriff zu installieren, setzen Sie ihn auf die 
Griffbefestigung und sichern Sie ihn mit einer Schraube.

Um den Stangengriff (optionales Zubehör) zu verwenden, 
lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Knopfgriff.

Schrauben Sie dann den Stangengriff an der Basis fest.

Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Oberteil 
von der versetzten Basis. Legen Sie das Oberteil der 
versetzten Basis beiseite.

Befestigen Sie die Oberfräse-Basis mit vier Schrauben 
und die Griffbefestigung (optionales Zubehör) mit zwei 
Schrauben an der versetzten Basisplatte. Schrauben Sie 
einen Stangengriff (optionales Zubehör) auf die 
Griffbefestigung.

Um das Werkzeug als Fräser zu verwenden, installieren 
Sie es auf einer Tauchbasis (optionales Zubehör), indem 
Sie es ganz nach unten drücken.
Je nach Ihrer Arbeit kann entweder ein Knopfgriff oder ein 
Stangengriff (optionales Zubehör) verwendet werden.

Halten Sie das Werkzeug bei Verwendung als Router 
mit beiden Händen fest.

1. Stangengriff (optionales Zubehör)
2. Griffbefestigung (optionales Zubehör)
3. Versetzte Grundplatte
4. Oberfräse Bodengruppe (optionales Zubehör)

1. Schraube
2. Knopfgriff
3. Versetzte Grundplatte

Bei Verwendung als Oberfräse 
nur mit Tauchbasis
VORSICHT

1. Tauchbasis     2. Griff

1. Schraube   2. Knopf

1. Stangengriff

2928
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(2) Die versetzte Basis (optionales Zubehör) kann für mehr 
Stabilität auch mit einer Oberfräse-Basis und einer 
Griffbefestigung (optionales Zubehör) verwendet werden.

Bei einer anderen Art der Verwendung kann der Knopfgriff, 
der von einer Tauchbasis (optionales Zubehör) entfernt 
wird, an der Griffbefestigung angebracht werden. Um den 
Knopfgriff zu installieren, setzen Sie ihn auf die 
Griffbefestigung und sichern Sie ihn mit einer Schraube.

Um den Stangengriff (optionales Zubehör) zu verwenden, 
lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Knopfgriff.

Schrauben Sie dann den Stangengriff an der Basis fest.

Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Oberteil 
von der versetzten Basis. Legen Sie das Oberteil der 
versetzten Basis beiseite.

Befestigen Sie die Oberfräse-Basis mit vier Schrauben 
und die Griffbefestigung (optionales Zubehör) mit zwei 
Schrauben an der versetzten Basisplatte. Schrauben Sie 
einen Stangengriff (optionales Zubehör) auf die 
Griffbefestigung.

Um das Werkzeug als Fräser zu verwenden, installieren 
Sie es auf einer Tauchbasis (optionales Zubehör), indem 
Sie es ganz nach unten drücken.
Je nach Ihrer Arbeit kann entweder ein Knopfgriff oder ein 
Stangengriff (optionales Zubehör) verwendet werden.

1. Schraube     2. Versetzte Grundplatte
3. Oberer Abschnitt      der versetzten Basis

Halten Sie das Werkzeug bei Verwendung als Router 
mit beiden Händen fest.

1. Stangengriff (optionales Zubehör)
2. Griffbefestigung (optionales Zubehör)
3. Versetzte Grundplatte
4. Oberfräse Bodengruppe (optionales Zubehör)

1. Schraube
2. Knopfgriff
3. Versetzte Grundplatte

Bei Verwendung als Oberfräse 
nur mit Tauchbasis
VORSICHT

1. Tauchbasis     2. Griff

1. Schraube   2. Knopf

1. Stangengriff
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Um die gerade Führung zu installieren, führen Sie die 
Führungsstangen in die Löcher in der Tauchbasis ein. Stellen Sie 
den Abstand zwischen dem Fräse und der Geradführung ein. 
Ziehen Sie die Flügelschrauben im gewünschten Abstand fest, um 
die gerade Führung zu sichern.
Bewegen Sie das Werkzeug beim Schneiden mit der geraden 
Führung bündig zur Seite des Werkstücks.

Wenn der Abstand (A) zwischen der Seite des Werkstücks und der 
Schneidposition zu groß für die gerade Führung ist oder wenn die 
Seite des Werkstücks nicht gerade ist, kann die gerade Führung 
nicht verwendet werden. In diesem Fall eine gerade Platte 
festklemmen zum Werkstück und verwenden Sie es als Führung 
gegen die Fräserbasis. Führen Sie das Werkzeug in Pfeilrichtung 
ein.

Die Schablonenführung stellt eine Hülse bereit, durch die der Fräse 
läuft, wodurch das Werkzeug mit Schablonenmustern verwendet 
werden kann. Lösen Sie zum Installieren der Schablonenführung 
die Schrauben an der Werkzeugbasis, setzen Sie die Schablonen-
führung ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
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Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Kappen 
des Bürstenhalters zu entfernen. Nehmen Sie die 
abgenutzten Kohlebürsten heraus, setzen Sie die neuen 
ein und sichern Sie die Kappen des Bürstenhalters. 

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des 
Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und 
sonstige Wartungs- oder Einstellarbeiten von autorisierten 
oder werkseitigen Kundendienststellen unter Verwendung 
von Ersatzteilen durchgeführt werden.

30

1515
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Schablone am Werkstück befestigen. Platzieren Sie das 
Werkzeug auf der Schablone und bewegen Sie das 
Werkzeug so, dass die Schablonenführung an der Seite 
der Schablone entlang gleitet.

Das Werkstück wird in einer etwas anderen Größe als die 
Schablone geschnitten. Berücksichtigen Sie den Abstand 
(X) zwischen dem Fräse und der Außenseite der 
Schablonenführung. Der Abstand (X) kann unter 
Verwendung der folgenden Gleichung berechnet werden:
Abstand (X) = (Außendurchmesser der Schablonen-
führung-Fräse-Durchmesser)/2

Staubdüse zur Staubabsaugung verwenden Setzen Sie 
die Staubdüse mit der Flügelschraube so auf die 
Werkzeugbasis, dass der Vorsprung der Staubdüse in die 
Kerbe in der Werkzeugbasis passt.
Schließen Sie dann einen Staubsauger an die Staubdüse 
an.

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Kappen 
des Bürstenhalters zu entfernen. Nehmen Sie die 
abgenutzten Kohlebürsten heraus, setzen Sie die neuen 
ein und sichern Sie die Kappen des Bürstenhalters. 

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des 
Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und 
sonstige Wartungs- oder Einstellarbeiten von autorisierten 
oder werkseitigen Kundendienststellen unter Verwendung 
von Ersatzteilen durchgeführt werden.

1. Schraube   2. Basis   3. Vorlage 1. Staubdüse   2. Flügelschraube   3. Basis der Oberfräse

1. Staubdüse   2. Flügelschraube

HINWEIS:

Für die Tauchbasis

Staubdüsensätze
Für die Basis der Oberfräse

1. Fräse   2. Basis   3. Templet   4. Werkstück
5. Abstand (X)
6. Außendurchmesser der Schablonenführung
7. Vorlagenführung
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Le guide parallèle
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Le guide de gabarit

Le guide de gabarit fournit un manchon à travers 
lequel la fraise passe, permettant l’utilisation de la 
défonceuse avec des motifs de gabarit. Desserrez les 
vis et retirez le protecteur de base. Placez le guide de 
gabarit sur la base et replacez le protecteur de base. 
Fixez ensuite le protecteur de base en serrant les vis.

Fixez le gabarit à la pièce. Placez l’outil sur le gabarit 
et déplacez-le avec le guide de gabarit coulissant sur 
le côté du gabarit.

REMARQUE : 
● La pièce sera coupée à une taille légèrement 
différente de celle du gabarit. Tenez compte de la 
distance (X) entre la fraise et l’extérieur du guide du 
gabarit. La distance (X) peut être calculée à l’aide de 
l’équation suivante : 
Distance (X) = (diamètre extérieur du guide de gabarit 
- diamètre de la fraise) / 2

1. Protecteur de base   2. Vis   3. Tournevis

1. Fraise droite
2. Base 
3. Gabarit
4. Distance (X)
5. Pièce à usiner
6. Guide des gabarits 10
7. Protecteur de base
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(2) La base de décalage (accessoire en option) peut également être utilisée avec une base à défoncer et une attache de 
poignée (accessoire en option) pour plus de stabilité. 

Desserrez les vis et retirez la partie supérieure 
de la base de décalage. Mettez de côté la 
partie supérieure de la base de décalage.

Dans un autre mode d’utilisation, la poignée de type 
bouton retirée de la base plongée (accessoire en 
option) peut être installée sur l’attache de poignée. 
Pour installer la poignée de type bouton, placez-la 
sur l’attache de la poignée et fixez-la avec une vis.

Montez la base à défoncer avec 
quatre vis et l’attache de la poignée (accessoire optionnel) 
avec deux vis sur la plaque de base de décalage. 
Viser une poignée de type barre (accessoire optionnel) sur 
l’attache de la poignée.

● Lors de l’utilisation comme une 
défonceuse, tenez l’outil fermement à deux mains.

1. Vis
2. Plaque de base de décalage
3. Partie supérieure de la base de décalage

1. Vis
2. Poignée de type bouton
3. Plaque de base de décalage

1. Poignée de type barre (accessoire optionnel)
2. Attache de poignée (accessoire optionnel)
3. Plaque de base de décalage
4. Assemblage de la base à défoncer (accessoire optionnel) 

Utilisation comme une défonceuse uniquement avec 
une base plongée.

ATTENTION : 
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Montez la base à défoncer avec 
quatre vis et l’attache de la poignée (accessoire optionnel) 
avec deux vis sur la plaque de base de décalage. 
Viser une poignée de type barre (accessoire optionnel) sur 
l’attache de la poignée.

● Lors de l’utilisation comme une 
défonceuse, tenez l’outil fermement à deux mains.

1. Vis
2. Plaque de base de décalage
3. Partie supérieure de la base de décalage

1. Vis
2. Poignée de type bouton
3. Plaque de base de décalage

1. Poignée de type barre (accessoire optionnel)
2. Attache de poignée (accessoire optionnel)
3. Plaque de base de décalage
4. Assemblage de la base à défoncer (accessoire optionnel) 

Utilisation comme une défonceuse uniquement avec 
une base plongée.

ATTENTION : 
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Pour utiliser l’outil en tant qu’une 
défonceuse, installez l’outil sur une base plongée 
(accessoire optionnel) en l’appuyant complètement. Vous 
pouvez utiliser une poignée de type bouton ou une poignée 
de type barre (accessoire en option) selon votre travail.

1. Base plongée    2. Poignée

Pour utiliser la poignée à barre 
(accessoire optionnel), desserrez la vis et retirez la poignée 
à bouton.

1. Vis    2. Bouton

1. Poignée de type barre

Et puis vissez la poignée de type barre sur la base.

41
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Le guide de gabarit fournit un manchon à travers 
lequel la fraise passe, permettant l’utilisation de la 
défonceuse avec des motifs de gabarit. 
Pour installer le guide de gabarit, desserrez les vis de 
la base de l’outil, insérez le guide de gabarit, puis 
serrez les vis.

Fixez le gabarit à la pièce. Placez l’outil sur le gabarit 
et déplacez-le avec le guide de gabarit coulissant sur 
le côté du gabarit.

REMARQUE : 
● La pièce sera coupée à une taille légèrement 
différente de celle du gabarit. Tenez compte de la 
distance (X) entre la fraise et l’extérieur du guide du 
gabarit. La distance (X) peut être calculée à l’aide de 
l’équation suivante : 
Distance (X) = (diamètre extérieur du guide de 
gabarit - diamètre de la fraise) / 2

1. Vis   2. Base   3. Gabarit

1. Fraise   2. Base   3. Gabarit   4. Pièce
5. Distance (X)
6. Diamètre extérieur du guide de gabarit
7. Guide des gabarit
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Utilisez la buse à poussière pour l’extraction de la 
poussière. Installez la buse à poussière sur la base de 
l’outil à l’aide de la vis à oreilles de sorte que la saillie de 
la buse à poussière s’adapte à l’encoche située dans la 
base de l’outil.
Puis connectez un aspirateur à la buse à poussière.

1. Buse à poussière  2. Vis à pouce  3. Base à défoncer

Remplacement des balais de charbon

1. Marque limite

1. Tournevis     2. Capuchon du porte-balais

1. Buse à poussière    2. Vis à pouce

Ensembles de buse de poussière
Pour la base à défoncer

Pour la base plongée

ENTRETIEN

Assurez-vous toujours que l’outil est 
éteint et débranché avant de procéder à une inspection ou à 
une maintenance.
N’utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant, d’alcool 
ou similaire. Cela pourrait entraîner une décoloration, une 
déformation ou des fissures.

Retirez et vérifiez les balais de 
charbon régulièrement. Remplacez-les lorsqu’ils s’usent 
jusqu’à la limite. Gardez les balais de charbon propres et 
libres de glisser dans les supports. Les deux balais de 
charbon doivent être remplacés en même temps. Utilisez 
uniquement des balais de charbon identiques.
Utilisez un tournevis pour retirer les capuchons des 
porte-balais.
Retirez les balais de charbon usés, insérez les nouveaux et 
fixez les capuchons des porte-balais.

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la 
FIABILITÉ du produit, les réparations, tout autre entretien ou 
réglage doivent être effectués par des centres de service 
après-vente agréés ou en usine, en utilisant toujours des 
pièces de rechange.

ATTENTION : 
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ATTENTION : 
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

● Il est recommandé d’utiliser ces 
accessoires avec l’outil spécifié dans ce manuel. L’utilisation de tout autre accessoire pourrait présenter un risque de 
blessure. Utilisez uniquement un accessoire aux fins prévues.
Si vous avez besoin d’aide pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez-nous.

● Fraises de formage droits et rainurés
● Fraises de formage des bords
● Fraises de laminage 
● Ensemble de guide parallèle
● Ensemble de guide à défoncer
● Ensemble de la semelle
● Ensemble de la base inclinable
● Ensemble de la base plongée
● Ensemble de base de décalage
● Guide des gabarits
● Cône de la pince 1/4 " (6 mm)
● Cône de la pince 3/8 "(9 mm)
● Clé 13
● Clé 22

ATTENTION : 
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Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Points de Récompense
Service à la Clientèle Exclusif 

Panier Permanent
Historique des Commandes

Nous tenons à vous présenter nos remerciements 

sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup 

de temps pour assembler ce produit et nous donner 

des commentaires précieux.

www.costway.fr

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous! 
Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en 
un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

24 février 2019
Excellents produits jusqu’à présent. Livraison rapide et l’installation facile. Et le fonctionnnement sans problème.

Bons produits jusqu’a présent

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une 
BONNE EXPÉRIENCE D’ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE ! 

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

Évaluation de Cinq-étoiles

merci

,

e

56
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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1. Apriete  
2.Afloje 
3. Sostenga

1. Apriete
2. Afloje
3. Bloquee del eje

 Para instalar
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Mueva

Mueva

1. TUerca de mariposa
2. Placa de guía
3. Guía recta
4. Orificio central
5. Perno

REMARQUE:
Los círculos entre 172 mm (6-3 / 4 '') y 186 mm (7-5 / 
16) en radio no se pueden cortar con esta guía.
Alinee el orificio central de la guía recta con el centro 
del círculo a cortar. Introduzca una guía de menos de 
6 mm (1/4 "de diámetro) en el orificio central para 
asegurar la guía recta. Gire la herramienta alrededor 
del clavo en el sentido de las agujas del reloj.

6362

1. TUerca de mariposa
2. Placa de guía
3. Guía recta
4. Orificio central
5. Perno

REMARQUE:
Los círculos entre 172 mm (6-3 / 4 '') y 186 mm (7-5 / 
16) en radio no se pueden cortar con esta guía.
Alinee el orificio central de la guía recta con el centro 
del círculo a cortar. Introduzca una guía de menos de 
6 mm (1/4 "de diámetro) en el orificio central para 
asegurar la guía recta. Gire la herramienta alrededor 
del clavo en el sentido de las agujas del reloj.

6353 54
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Mueva

Mueva

1. Barra de guía   2. Perno de ala   3. Guía recta

6766

Mueva

Mueva

1. Barra de guía   2. Perno de ala   3. Guía recta

6766 5857



La guía de plantilla proporciona una funda a través de la cual pasa 
la broca, lo que permite el uso de la herramienta con patrones de 
plantilla. Para instalar la guía de plantilla, afloje los tornillos en la 
base de la herramienta, inserte la guía de plantilla y luego apriete 
los tornillos.

6968

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro

7372 6059



Uso e manutenzione di utensile elettrico

7574

Uso e manutenzione di utensile elettrico

757461 62
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SALVA QUESTE ISTRUZIONI

7776

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

7776 6463



8180

NOTA:
• Il pezzo verrà tagliato di dimensioni leggermente 
diverse rispetto al modello. Consentire la distanza 
(X) tra la punta del router e l'esterno della guida 
del modello. La distanza (X) può essere calcolata 
usando la seguente equazione:

Distanza (X) = (diametro esterno della guida del 
modello - diametro della punta del router) / 2
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8382

La base eccentrica (accessorio opzionale) può essere utilizzata anche con una base di rifinitura e 
un attacco impugnatura (accessorio opzionale) per una maggiore stabilità.

1. Viti    2. Piastra di base eccentrica
3. Sezione superiore della base eccentrica

1. Impugnatura a barra (accessorio opzionale)
2. Attacco impugnatura (accessorio opzionale)
3. Piastra di base eccentrica
4. Gruppo base della fresatrice (accessorio opzionale)

Allentare le viti e rimuovere la sezione superiore 
dalla base eccentrica. Mettere da parte la 
sezione superiore della base eccentrica.

Montare la base della fresatrice con quattro viti e l'attacco dell'impugna-
tura (accessorio opzionale) con due viti sulla piastra di base eccentrica.
Avvitare un'impugnatura a barra (accessorio opzionale) sull'attacco 
dell'impugnatura.

8382

La base eccentrica (accessorio opzionale) può essere utilizzata anche con una base di rifinitura e 
un attacco impugnatura (accessorio opzionale) per una maggiore stabilità.

1. Viti    2. Piastra di base eccentrica
3. Sezione superiore della base eccentrica

1. Impugnatura a barra (accessorio opzionale)
2. Attacco impugnatura (accessorio opzionale)
3. Piastra di base eccentrica
4. Gruppo base della fresatrice (accessorio opzionale)

Allentare le viti e rimuovere la sezione superiore 
dalla base eccentrica. Mettere da parte la 
sezione superiore della base eccentrica.

Montare la base della fresatrice con quattro viti e l'attacco dell'impugna-
tura (accessorio opzionale) con due viti sulla piastra di base eccentrica.
Avvitare un'impugnatura a barra (accessorio opzionale) sull'attacco 
dell'impugnatura.

6867
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1. Vite
2. Impugnatura a manopola
3. Piastra di base eccentrica

1. Base per immersione    2. Impugnatura

Quando si utilizza come pialla solo con una 
base a tuffo

In un altro modo di utilizzo, l'impugnatura a manopola che viene 
rimossa da una base a tuffo (accessorio opzionale) può essere 
installata sull'attacco dell'impugnatura Per installare l'impugnatu-
ra a manopola, posizionarla sull'attacco dell'impugnatura e 
fissarla con una vite.

Per utilizzare l'impugnatura a barra (accessorio opzionale), 
allentare la vite e rimuovere l'impugnatura a manopola.

1. Impugnatura a barra

Quindi avvitare l'impugnatura a barra sulla base.

Per utilizzare lo strumento come pialla, installare lo strumento su 
una base a tuffo (accessorio opzionale) premendolo a fondo.
L'impugnatura a manopola o l'impugnatura a barra (accessorio 
opzionale) può essere utilizzata in base al proprio lavoro.

Quando si utilizza come pialla, tenere saldamente lo strumento 
con entrambe le mani.

1. Vite
2. Manopola

7084

1. Vite
2. Impugnatura a manopola
3. Piastra di base eccentrica

1. Base per immersione    2. Impugnatura

Quando si utilizza come pialla solo con una 
base a tuffo

In un altro modo di utilizzo, l'impugnatura a manopola che viene 
rimossa da una base a tuffo (accessorio opzionale) può essere 
installata sull'attacco dell'impugnatura Per installare l'impugnatu-
ra a manopola, posizionarla sull'attacco dell'impugnatura e 
fissarla con una vite.

Per utilizzare l'impugnatura a barra (accessorio opzionale), 
allentare la vite e rimuovere l'impugnatura a manopola.

1. Impugnatura a barra

Quindi avvitare l'impugnatura a barra sulla base.

Per utilizzare lo strumento come pialla, installare lo strumento su 
una base a tuffo (accessorio opzionale) premendolo a fondo.
L'impugnatura a manopola o l'impugnatura a barra (accessorio 
opzionale) può essere utilizzata in base al proprio lavoro.

Quando si utilizza come pialla, tenere saldamente lo strumento 
con entrambe le mani.

1. Vite
2. Manopola
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Guida del modello

La guida del modello fornisce un manicotto attraverso il 
quale passa la punta, consentendo l'uso dello strumento 
con modelli di modello. Per installare la guida del 
templet, allentare le viti sulla base dell'utensile, inserire 
la guida del modello e quindi serrare le viti.

1. Vite
2. Base
3. Modello

Fissare il modello sul pezzo. Posizionare lo strumento 
sul templet e muoverlo con la guida del modello 
scorrevole lungo il lato del modello.

8786

Guida del modello

La guida del modello fornisce un manicotto attraverso il 
quale passa la punta, consentendo l'uso dello strumento 
con modelli di modello. Per installare la guida del 
templet, allentare le viti sulla base dell'utensile, inserire 
la guida del modello e quindi serrare le viti.

1. Vite
2. Base
3. Modello

Fissare il modello sul pezzo. Posizionare lo strumento 
sul templet e muoverlo con la guida del modello 
scorrevole lungo il lato del modello.
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1. Punta
2. Base
3. Modello
4. Pezzo in lavorazione
5. Distanza (X)
6. Diametro esterno della guida del modello
7. Guida al modello

1. Ugello polvere
2. Vite a testa zigrinata
3. Base della fresatrice

1. Ugello polvere     
2. Vite a testa zigrinata

NOTA:

Set di ugelli per la polvere
Per la base della fresatrice

Per la base di immersione

 Il pezzo verrà tagliato di dimensioni leggermente diverse rispetto al modello. Consentire la distanza (X) tra la punta e 
l'esterno della guida del templet. La distanza (X) può essere calcolata usando la seguente equazione:
Distanza (X) = (diametro esterno della guida del tempiale - diametro della punta) / 2

Utilizzare l'ugello per l'aspirazione della polvere. Installare l'ugello 
della polvere sulla base dell'utensile usando la vite a testa 
zigrinata in modo che la sporgenza sull'ugello della polvere si 
adatti alla tacca nella base dell'utensile.
Quindi collegare un aspirapolvere all'ugello della polvere.
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Więcej niż NIE więcej niż
0 6
6 10
10 12
12

18
18
16
14

16
16
16
12

16
14
14
Niezalecane

14
12
12

16

Wskaźnik amperów
7,62

Wolty

15,24 30,48 45,72

Długość całkowita przewodu (w m)

Tabela 1: Minimalny rozstaw przewodu

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA TRIMMERA

klucz nastawczy. Pozostawiony klucz lub klucz 
przymocowany do obracającej się części 
elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
14. Nie sięgaj za daleko. Przez cały czas utrzymuj 
równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę 
elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
15. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży 
ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala 
od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub 
długie włosy mogą zostać pochwycone przez 
ruchome części.
16. Jeśli zapewniono urządzenia do podłączenia 
urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, 
że są one podłączone i właściwie używane. 
Zastosowanie odpylacza może zmniejszyć zagrożenia 
związane z pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
17.Nie wolno wymuszać działania elektronarzędzia. 
Użyj odpowiedniego narzędzia do swojej pracy. 
Właściwe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i 
bezpieczniej w tempie, dla którego zostało 
zaprojektowane.
18. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik go 
nie włącza lub nie wyłącza. Każde narzędzie 
elektryczne, którym nie można sterować za pomocą 
przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione.
19. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i / lub 
akumulator od elektronarzędzia przed dokonaniem 
jakichkolwiek regulacji, zmian akcesoriów lub 
przechowywania narzędzi elektrycznych. Takie 
zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają 
ryzyko przypadkowego uruchomienia 
elektronarzędzia.
20. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia w 
miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj 
osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub 
niniejszą instrukcją na obsługę elektronarzędzia. 

Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach 
nieprzeszkolonych użytkowników.
21. Konserwacja elektronarzędzi. Sprawdź pod kątem 
wiązania części ruchomych, pęknięć części i 
wszelkich innych warunków, które mogą mieć wpływ 
na działanie elektronarzędzia. W przypadku 
uszkodzenia, przed użyciem należy naprawić 
narzędzie elektryczne. Wiele wypadków jest 
spowodowanych przez źle konserwowane 
elektronarzędzia.
22.Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. 
Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi 
krawędziami tnącymi rzadziej się psują i są łatwiejsze 
do kontrolowania.
23 Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek 
narzędzi itp. Zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod 
uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Używanie 
elektronarzędzia do czynności innych niż zamierzone 
może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
Konserwacja
24.Oddaj elektronarzędzie do naprawy 
wykwalifikowanemu serwisantowi, używając tylko 
identycznych części zamiennych. Zapewni to 
utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
25. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
smarowania i wymiany akcesoriów.
26. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i 
smaru.
UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO PRZEDŁUŻACZA. Upewnij 
się, że przedłużacz jest w dobrym stanie. Korzystając 
z przedłużacza, należy użyć jednego wystarczająco 
ciężkiego, aby przenosić prąd, który będzie pobierany 
przez produkt. Niewymiarowy przewód spowoduje 
spadek napięcia sieciowego, co spowoduje utratę 
mocy i przegrzanie. Tabela 1 pokazuje prawidłowy 
rozmiar do użycia w zależności od długości przewodu 
i wartości amperów na tabliczce znamionowej. W 
razie wątpliwości użyj kolejnego cięższego przyrządu. 

1. Trzymaj elektronarzędzie za izolowane 
powierzchnie chwytne, ponieważ nóż może dotykać 

własnego przewodu. Przecięcie drutu pod 
napięciem może spowodować, że odsłonięte 
metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod 
napięciem i zranić operatora.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

Model
Pojemność uchwytu zaciskowego
Prędkość bez obciążenia (RPM)
Całkowita długość
Waga netto

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

ET1353DE
6 mm,8 mm
13000 - 33000/min
200 mm
1.8 kg

SPECYFIKACJA

Ogólne ostrzeżenia dotyczące
 bezpieczeństwa elektronarzędzi

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia
 i instrukcje na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

· Ze względu na nasz ciągły program badań i rozwoju, specyfikacje tutaj mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
· Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju.
· Waga zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

      Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. 
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może 
spowodować porażenie prądem, pożar i / lub 
poważne obrażenia.

Termin „narzędzie elektryczne” w ostrzeżeniach 
odnosi się do narzędzia zasilanego z sieci 
(przewodowego) lub narzędzie zasilane z 
akumulatora (bezprzewodowego).

1.Utrzymuj miejsce pracy czyste i dobrze 
oświetlone. Zaśmiecone lub ciemne obszary 
powodują wypadki,
2. Nie używaj elektronarzędzi w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem, na przykład w obecności 
łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. 
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą 
zapalić pył lub opary.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala podczas 
obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi 
może spowodować utratę kontroli.
Bezpieczeństwo elektryczne
4. Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do 
gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden 
sposób. Nie używaj żadnych wtyczek adaptera do 
uziemionych elektronarzędzi. Niezmodyfikowane 
wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko 
porażenia prądem.
5. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi lub 
uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, 
grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone 
ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest 
uziemione.
6.Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie 

deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do 
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia 
prądem.
7. Nie należy nadużywać przewodu. Nigdy nie 
używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub 
odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z 
dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub 
ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane 
przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
8. Podczas pracy elektronarzędziem na zewnątrz 
należy użyć przedłużacza odpowiedniego do 
użytku na zewnątrz. Zastosowanie przewodu 
odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem.
9.Jeśli nie można uniknąć pracy elektronarzędziem 
w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilacza 
zabezpieczonego przed zwarciem doziemnym 
(GFCI). Zastosowanie GFCI zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osobiste
10. Zachowaj czujność, obserwuj swoje działania i 
kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi 
elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzi, gdy 
jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas 
obsługi elektronarzędzi może spowodować 
poważne obrażenia ciała.
11. Używaj osobistego wyposażenia ochronnego. 
Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, 
taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe 
obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu 
stosowane w odpowiednich warunkach 
zmniejszają obrażenia ciała.
12. Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. 
Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji 
wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania 
i / lub akumulatora, podniesieniem lub 
przenoszeniem narzędzia. Przenoszenie 
elektronarzędzi palcem na przełączniku lub 
włączanie zasilania elektronarzędzi, które mają 
wyłącznik, powoduje wypadki.
13. Przed włączeniem elektronarzędzia wyjmij 
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ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ostrzeżenie:

2. Użyj zacisków lub innego praktycznego sposobu 
zabezpieczenia i podparcia obrabianego przedmiotu 
na stabilnej platformie. Trzymanie przedmiotu za rękę 
lub przy ciele powoduje niestabilność i może 
prowadzić do utraty kontroli.
3. Noś ochronę słuchu przez dłuższy czas pracy.
4. Bardzo ostrożnie obchodź się z grotami 
wkrętakowymi.
5. Przed użyciem dokładnie sprawdź wiertło pod 
kątem pęknięć lub uszkodzeń. Natychmiast wymień 
pęknięty lub uszkodzony grot.
6. Unikaj obcinania paznokci. Przed rozpoczęciem 
pracy sprawdź i usuń wszystkie gwoździe z 
przedmiotu obrabianego.
7. Trzymaj mocno narzędzie.
8. Trzymaj ręce z dala od obracających się części.
9.Upewnij się, że wiertło nie styka się z przedmiotem 
obrabianym przed włączeniem przełącznika.
10.Przed użyciem narzędzia na rzeczywistym 
elemencie, pozwól mu pracować przez chwilę. Uważaj 
na wibracje lub wahania, które mogą wskazywać na 
nieprawidłowo zainstalowany grot.
11. Uważaj na kierunek obrotu końcówki i kierunek 
posuwu.
12. Nie pozostawiaj uruchomionego narzędzia. 
Obsługuj narzędzie tylko wtedy, gdy trzymasz je w 
ręce.
13.Zawsze wyłączaj i poczekaj, aż wiertło całkowicie 
się zatrzyma, zanim wyjmiesz narzędzie z 
obrabianego przedmiotu.
14. Nie dotykaj bitu natychmiast po operacji; może 
być bardzo gorąco i poparzyć skórę.
15. Nie należy niedbale posmarować podstawy 
narzędzia rozcieńczalnikiem, benzyną, olejem itp. 
Mogą powodować pęknięcia w podstawie narzędzia.
16.Użyj wkęty o właściwej średnicy trzonu, 
odpowiedniej do prędkości narzędzia.
17. Niektóre materiały zawierają substancje 
chemiczne, które mogą być toksyczne. Zachowaj 
ostrożność, aby uniknąć wdychania i kontaktu ze 
skórą. Postępuj zgodnie z danymi bezpieczeństwa 
dostawcy materiałów.
18.Zawsze używaj właściwej maski przeciwpyłowej / 
respiratora do materiału i aplikacji, z którą pracujesz.

NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu 
(uzyskana podczas wielokrotnego użytkowania) 
zastępowały ścisłe przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa dla danego produktu. 
NIEWŁAŚCIWE zastosowanie lub 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
określonych w niniejszej instrukcji może 
spowodować poważne obrażenia ciała.

Symbolika
Następujące symbole pokazują symbole 
używane dla narzędzia.

OPIS DZIAŁANIA

· Zawsze upewnij się, że narzędzie jest 
wyłączone i odłączone od zasilania przed 
regulacją lub sprawdzeniem funkcji narzędzia.
Regulacja wystającego gwintu

1. Gwint wystaje
2. Baza narzędzi
3. Skala
4. Dźwignia blokująca
5. Śruba regulacyjna
6. Nakrętka sześciokątna

Aby wyregulować występ wiertła, poluzuj dźwignię 
blokującą i przesuń podstawę narzędzia w górę lub 
w dół, w zależności od potrzeb, obracając śrubę 
regulacyjną. Po regulacji mocno dokręć dźwignię 
blokującą, aby zabezpieczyć podstawę narzędzia.

· Przed podłączeniem narzędzia zawsze sprawdź, 
czy narzędzie jest wyłączone.
Aby uruchomić narzędzie, naciśnij stronę 
przełącznika „ON (I)”.
Aby zatrzymać narzędzie, naciśnij stronę 
przełącznika „OFF (0)”.

· Jeśli narzędzie pracuje przez długi czas przy 
niskich prędkościach, silnik zostanie przeciążony, 
co spowoduje awarię narzędzia.
· Pokrętło regulacji prędkości można obrócić tylko 
o 6 i wrócić do 1. Nie naciskaj go powyżej 6 lub 1. 
W przeciwnym razie funkcja regulacji prędkości 
może przestać działać.

Narzędzie wyposażone w funkcję elektroniczną 
jest łatwe w obsłudze ze względu na następujące 
funkcje.

·Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i 
odłączone od zasilania przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac na narzędziu.

· Gdy narzędzie nie jest zabezpieczone, nawet 
jeśli dźwignia blokująca jest dokręcona, należy 
dokręcić nakrętkę sześciokątną, a następnie 
dokręcić dźwignię blokującą.

1. przełącznik
2. strona OFF (O)
3. strona ON (I)

1. Dokręć
2. Poluzuj
3. Przytrzymaj

1. Dokręć
2. Poluzuj
3. Przytrzymaj

Wolt

Amper

Hertz

Prąd zmienny

Brak prędkości ładowania

Klasa II

obroty lub wzajemność na minutę

Regulacja wystającego gwintu

UWAGA:

MONTAŻ
UWAGA:

·Nie dokręcaj nakrętki tulejki bez włożenia 
końcówki, inaczej stożek tulei pęknie.
·Używaj wyłącznie kluczy dostarczonych z 
narzędziem. Wsuń końcówkę do końca w stożek 
tulei zaciskowej i mocno dokręć nakrętkę tulei 
zaciskowej dwoma kluczami lub naciskając

UWAGA:

Instalowanie lub usuwanie końcówki trymera

UWAGA:
UWAGA:

Funkcja elektroniczna

Elektroniczna kontrola prędkości w celu uzyskania 
stałej prędkości. Możliwe dokładne wykończenie, 
ponieważ prędkość obrotowa jest utrzymywana na 
stałym poziomie nawet pod obciążeniem.

Szybkość narzędzia można zmienić, obracając 
pokrętło regulacji prędkości do zadanego numeru 
od 1 do 6. Wyższą prędkość uzyskuje się, gdy 
tarcza jest przekręcona w kierunku liczby 6. A 
niższą prędkość uzyskuje się, gdy jest 
przekręcona w kierunku numer 1,
Pozwala to na wybranie idealnej prędkości dla 
optymalnej obróbki materiału, tj. prędkość może 
być odpowiednio dostosowana do materiału i 
średnicy wiertła.
W tabeli podano zależność między ustawieniami 
numeru na pokrętle a przybliżoną prędkością 
narzędzia.

Stała kontrola prędkości

Pokrętło regulacji prędkości

Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząs 
podczas uruchamiania i sprawia, że narzędzie 
uruchamia się płynnie.

Miękki start

UWAGA:

Przełączniki
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Number                                   liczba
13,0001
17,0002
22,0003
29,0004
31,0005
33,0006



·Obrabiany przedmiot zostanie przycięty nieco inny 
rozmiar niż szablon. Uwzględnij odległość (X) 
między frezarką a zewnętrzną prowadnicą 
szablonu. Odległość (X) można obliczyć za 
pomocą następującego równania:
Odległość (X) = (średnica zewnętrzna prowadnicy 
wzorca - średnica wiertła do krawędzi) / 2

Przymocuj szablon do przedmiotu obrabianego. 
Umieść narzędzie na szablonie i przesuń 
narzędzie, przesuwając prowadnik szablonu 
wzdłuż jego boku.

Zamocuj prostą prowadnicę za pomocą śruby 
zaciskowej (A). Poluzuj nakrętkę motylkową na 
prostej prowadnicy i wyreguluj odległość między 
wiertłem a prostą prowadnicą. W żądanej odległości 
dokręć mocno nakrętkę motylkową.

Podczas cięcia przesuwaj narzędzie prostą 
prowadnicą równo z bokiem przedmiotu obrabianego.
Jeśli odległość (A) między bokiem przedmiotu 
obrabianego a pozycją cięcia jest zbyt duża dla 
prostej prowadnicy lub jeśli bok przedmiotu 
obrabianego nie jest prosty, prostej prowadnicy nie 
można zastosować. W takim przypadku mocno 
zamocuj prostą deskę do obrabianego przedmiotu i 
użyj jej jako prowadnicy do podstawy trymera. 
Przesuwaj narzędzie w kierunku strzałki.

Prace okrągłe można wykonać, jeśli zmontujesz 
prostą prowadnicę i płytkę prowadzącą, jak pokazano 
na rysunkach. Min. i max. promień kół do wycięcia 
(odległość między środkiem koła a środkiem bitu) jest 
następujący:
Min. 70 mm (2-3 / 4 ")
Maks .: 221 mm (8-11 / 16 ")
Do cięcia okręgów o promieniu od 70 mm (2-3 / 4 ") 
do 121 mm (4-3 / 4").

Prowadnica prosta jest skutecznie wykorzystywana 
do prostych cięć podczas fazowania lub 
rowkowania.
Przymocuj płytkę prowadzącą do prowadnicy 
prostej za pomocą śruby i nakrętki motylkowej.

UWAGA:

1. Wkręt
2. Płyta prowadząca
3. Prosty przewodnik
4. Nakrętka 
skrzydełkowa

1. Śruba zaciskowa (A)
2. Prosty przewodnik
3. Nakrętka 
skrzydełkowa
4. Baza

1. Śruba zaciskowa (A)
2. Prosty przewodnik
3. Nakrętka 
skrzydełkowa
4. Baza

1. Nakrętka 
skrzydełkowa
2. Płyta prowadząca
3. Prosty przewodnik
4. Otwór centralny
5. Wkręt

1.Ochraniacz 
podstawy
2. Śruby
3. Śrubokręt

1. Prosto
2. Baza
3. Wzornik
4. Odległość (X)
5. Przedmiot 
obrabiany
6. Przewodnik po 
szablonach 10
7. Ochraniacz 
podstawy

Prosty przewodnik

Praca okrężna
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OPERACJA

UWAGA:

Ostrzeżenie:

blokadę wałka i używając dostarczonego klucza. 
Aby usunąć gwint, wykonaj procedurę instalacji w 
odwrotnej kolejności.

·Ponieważ nadmierne cięcie może spowodować 
przeciążenie silnika lub trudności w sterowaniu 
narzędziem, głębokość cięcia nie powinna 
przekraczać 3 mm (1/8 ") na przejściu podczas 
cięcia rowków. Jeśli chcesz wycinać rowki więcej 
niż 3 mm (1/8 ") głębokości, wykonaj kilka przejść 
z stopniowo głębszymi ustawieniami wkrętów.

UWAGA:

·Zbyt szybkie przesuwanie narzędzia do przodu 
może spowodować niską jakość cięcia lub 
uszkodzenie wiertła lub silnika. Zbyt powolne 
przesuwanie się do tyłu może spowodować 
poparzenie i skaleczenie. Właściwa prędkość 
posuwu zależy od wielkości wkrętu, rodzaju 
przedmiotu i głębokości skrawania. Przed 
rozpoczęciem cięcia rzeczywistego przedmiotu 
zaleca się wykonanie wycięcia próbki na kawałku 
tarcicy złomowej. To pokaże dokładnie, jak będzie 
wyglądało cięcie, a także umożliwi sprawdzenie 
wymiarów.
·Podczas korzystania ze stopki przycinającej, 
prowadnicy prostej lub prowadnicy przycinarki, 
pamiętaj, aby trzymać ją po prawej stronie w 
kierunku podawania. Pomoże to utrzymać go 
równo z bokiem przedmiotu obrabianego.·Przed użyciem narzędzia z podstawą trymera 

zawsze instaluj dyszę pyłu na podstawie trymera.
Ustaw podstawę narzędzia na ciętym elemencie 
obrabianym bez jakiegokolwiek kontaktu wiertła. 
Następnie włącz narzędzie i poczekaj, aż bit 
osiągnie pełną prędkość. Przesunąć narzędzie do 
przodu nad powierzchnią obrabianego przedmiotu, 
utrzymując podstawę narzędzia równo i 
przesuwając się płynnie, aż do zakończenia cięcia.
Podczas cięcia krawędzi powierzchnia przedmiotu 
obrabianego powinna znajdować się po lewej 
stronie wiertła w kierunku posuwu.

1. Dysza pyłowa
2. Śruba kciukowa
3. Podstawa przycinarki

1. Kierunek pracy
2. Kierunek obrotu
3. Przedmiot obrabiany
4. Prosty przewodnik

1. Przedmiot obrabiany
2. Bitowy kierunek obrotu
3. Widok z góry narzędzia
4. Kierunek podawania

Prowadnica szablonów zapewnia tuleję, przez 
którą przechodzi bit, umożliwiając stosowanie 
trymera z wzorami szablonów. Poluzuj śruby i 
zdejmij osłonę podstawy, Umieść prowadnicę 
wzorca na podstawie i załóż osłonę podstawy. 
Następnie zabezpiecz podstawę ochronną, 
dokręcając śruby.

Do podstawy trymera

Przewodnik
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·Za pomocą tej prowadnicy nie można wycinać 
promieni między 172 mm (6-3 / 4 ") a 186 mm (7-5 
  / 16") w promieniu.
Wyrównaj środkowy otwór w prostej prowadnicy ze 
środkiem wycinanego koła. Wbij gwóźdź o 
średnicy mniejszej niż 6 mm (1/4 ") do środkowego 
otworu, aby zabezpieczyć prostą prowadnicę. 
Obróć narzędzie wokół gwoździa w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Podczas cięcia przesuwaj narzędzie rolką 
prowadzącą po stronie przedmiotu obrabianego. Zamontuj narzędzie na przesuniętej podstawie

Za pomocą śrubokręta umieść koniec paska 
między kołem pasowym i upewnij się, że cała 
szerokość paska całkowicie przylega do koła 
pasowego.

Zabezpiecz go dźwignią blokującą na przesuniętej 
podstawie.

Aby zainstalować bit, należy upuścić narzędzie z 
przesuniętą podstawą na bok. Włóż klucz 
sześciokątny do otworu w przesuniętej podstawie. 
Trzymając klucz sześciokątny w tym położeniu, włóż 
wiertło do stożka tulei zaciskowej na wale podstawy 
odsuniętej z przeciwnej strony i mocno dokręć 
nakrętkę tulei zaciskowej kluczem.
Aby usunąć bit przy wymianie, wykonaj procedurę 
instalacji w odwrotnej kolejności.

Przed zainstalowaniem narzędzia na przesuniętej 
podstawie wyjmij nakrętkę i stożek tulei, 
poluzowując nakrętkę.

(1) Podstawa offsetowa (wyposażenie opcjonalne) 
jest wygodna do pracy w ciasnych miejscach, 
takich jak narożnik.

Zamontować koło pasowe na narzędziu, naciskając 
blokadę wałka i mocno dokręcając koło pasowe za 
pomocą klucza.

Umieść stożek tulei zaciskowej i przykręć nakrętkę 
tulei zaciskowej na przesuniętej podstawie, jak 
pokazano na rysunku.

Mocno zamocuj prostą deskę do przedmiotu 
obrabianego i użyj jej jako prowadnicy do 
podstawy przechylania. Przesuwaj narzędzie w 
kierunku strzałki.

Podstawa ochronna zdjęta z podstawy przechylnej
Montaż osłony podstawy, która została zdjęta z 
podstawy odchylania na podstawie trymera, 
powoduje zmianę podstawy trymera z podstawy 
okrągłej na kwadratową.
W innym zastosowaniu zdejmij osłonę podstawy z 
podstawy przechylania, odkręcając i wykręcając 
cztery śruby.

Przycinanie, zakrzywione nacięcia fornirów na 
meble i tym podobne można łatwo wykonać za 
pomocą prowadnicy trymera. Rolka prowadząca 
porusza się po łuku i zapewnia dokładne cięcie. 
Zamontować prowadnicę trymera na podstawie 
narzędzia za pomocą śruby zaciskowej (A). 
Poluzuj śrubę zaciskową (B) i wyreguluj odległość 
między końcówką a prowadnicą trymera, 
obracając śrubę regulacyjną (I mm (3/64 ") na 
obrót). W żądanej odległości dokręć śrubę 
zaciskową (B), aby zabezpieczyć prowadnica 
trymera na miejscu.

UWAGA:

Podstawa uchylna jest wygodna do fazowania.

Umieść narzędzie na uchylnej podstawie i zamknij 
dźwignię blokującą na żądanym występie wiertła. 
W celu uzyskania pożądanego kąta dokręć śruby 
zaciskowe po bokach.

Podstawa przechyłu

Baza przesunięcia

Poradnik przycinania

6. Nakrętka 
skrzydełkowa
7. Płyta prowadząca
8. Prosty przewodnik
9. Otwór centralny
10. Wkręt

1. Gwóźdź
2. Środkowy otwór
3. Prosty przewodnik

1. Śruba zaciskowa (A)
2. Śruba regulacyjna
3. Śruba zaciskowa (B)
4. Prowadnica 
przycinarki

1. Ochraniacz 
podstawy
2. Śruba

Następnie zamontuj 
osłonę podstawy na 
podstawie trymera.

1. Przedmiot obrabiany
2. Bity/Wkręty
3. Rolka prowadząca

1. Śruby zaciskowe

1. Koło pasowe
2. Nakrętka tulejkowa
3. Tuleja zaciskowa

1. Koło pasowe
2. Pas

1. Dźwignia blokująca
2. Baza przesunięcia

1. Klucz
2. Klucz sześciokątny
3. Bit

1. Klucz
2. Koło pasowe
3. Blokada wału

1. Nakrętka
2. Tuleja zaciskowa
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Regulacja głębokości cięcia przy użyciu podstawy 
wgłębnej

Prowadnica prosta jest skutecznie wykorzystywana 
do prostych cięć podczas fazowania lub 
rowkowania.

Prosty przewodnik podczas korzystania z frezarki 
(potrzebny do użycia z uchwytem prowadzącym).
Prowadnica prosta jest skutecznie wykorzystywana 
do prostych cięć podczas fazowania lub rowkowania.

Umieść narzędzie na płaskiej powierzchni. Poluzuj 
dźwignię blokady i opuść korpus narzędzia, aż 
wiertło dotknie płaskiej powierzchni. Dokręć 
dźwignię blokady, aby zablokować korpus 
narzędzia.
Obróć nakrętkę nastawczą bieguna oporowego w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Opuść biegun ogranicznika, aż zetknie się ze śrubą 
regulacyjną. Dopasuj wskaźnik głębokości do 
podziałki „0”. Głębokość cięcia jest wskazywana na 
skali przez wskaźnik głębokości. Naciskając 
przycisk szybkiego posuwu, podnoś drążek 
oporowy, aż uzyskasz żądaną głębokość skrawania. 
Minutową regulację głębokości można uzyskać, 
obracając pokrętło regulacyjne (skok o 1 mm).
Obracając nakrętkę nastawczą bieguna oporowego 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można 
mocno zamocować słupek oporowy.
Teraz określoną z góry głębokość skrawania można 
uzyskać, poluzowując dźwignię blokującą, a 
następnie opuszczając korpus narzędzia, aż tyczka 
oporowa zetknie się z śrubą sześciokątną 
regulującą bloku oporowego.
Podczas pracy zawsze mocno trzymaj narzędzie za 
oba uchwyty. Ustaw podstawę narzędzia na ciętym 
elemencie obrabianym bez jakiegokolwiek kontaktu 
wiertła. Następnie włącz narzędzie i poczekaj, aż 
wiertło osiągnie pełną prędkość, Opuść korpus 
narzędzia i przesuń narzędzie do przodu nad 
powierzchnią obrabianego przedmiotu, utrzymując 
podstawę narzędzia równo i przesuwając się 
płynnie, aż do zakończenia cięcia.
Podczas cięcia krawędzi powierzchnia przedmiotu 
obrabianego powinna znajdować się po lewej 
stronie wiertła w kierunku posuwu.

1. Przedmiot obrabiany
2. Bit kierunku obrotu 
3. widok z góry narzędzia
4. Kierunek podawania

UWAGA:
·Zbyt szybkie przesuwanie narzędzia do przodu 
może spowodować niską jakość cięcia lub 
uszkodzenie wiertła lub silnika. Zbyt wolne 
przesuwanie narzędzia do przodu może spalić i 
zniszczyć cięcie. Właściwa prędkość posuwu 
będzie zależeć od wielkości wiertła, rodzaju 
przedmiotu i głębokości cięcia. Przed rozpoczęciem 
cięcia rzeczywistego przedmiotu zaleca się 
wykonanie wycięcia próbki na kawałku tarcicy 
złomowej. To pokaże dokładnie, jak będzie 
wyglądało cięcie, a także umożliwi sprawdzenie 
wymiarów.
·Przy korzystaniu z prostej prowadnicy należy ją 
zainstalować po prawej stronie w kierunku 
podawania. Pomoże to utrzymać go równo z 
bokiem przedmiotu obrabianego.

1. Wkręt
2. Uchwyt przewodnika
3. Nakrętka motylkowa
4. Wkręt
5. Nakrętka motylkowa
6. Płyta prowadząca
7. Prosty przewodnik
8. Śruby skrzydełkowe
Zamontować prostą prowadnicę na uchwycie 
prowadnicy (wyposażenie opcjonalne) za pomocą 
nakrętki motylkowej.
Włóż uchwyt prowadnicy do otworów w podstawie 
wgłębnej i dokręć śruby skrzydełkowe. Aby 
wyregulować odległość między wiertłem a 
prowadnicą prostą, poluzuj nakrętkę motylkową. W 
żądanej odległości dokręcić nakrętkę motylkową, 
aby zabezpieczyć prostą prowadnicę na miejscu.
Prosty przewodnik

1. Pokrętło regulacyjne
2. Dźwignia blokady
3. Wskaźnik głębokości
4. Nakrętka nastawcza 
bieguna ogranicznika
5. Przycisk szybkiego 
podawania
6. Słup korka
7. Blok stopera
8. Śruba regulacyjna

1. Pasek prowadzący
2. Śruba motylkowa
3. Prosty przewodnik

1. Kierunek 
podawania
2. Bitowy kierunek 
obrotu
3. Przedmiot 
obrabiany
4. Prosty przewodnik

Aby zainstalować prowadnicę prostą, włóż 
prowadnice do otworów w podstawie wgłębnej. 
Dostosuj odległość między bitem a prowadnicą 
prostą. W żądanej odległości dokręć śruby 
skrzydełkowe, aby zabezpieczyć prostą prowadnicę 
na miejscu. Podczas cięcia przesuwaj narzędzie 
prostą prowadnicą równo z bokiem przedmiotu 
obrabianego.

Jeśli odległość (A) między bokiem przedmiotu 
obrabianego a pozycją cięcia jest zbyt duża dla 
prostej prowadnicy lub jeśli bok przedmiotu 
obrabianego nie jest prosty, prostej prowadnicy nie 
można zastosować. W takim przypadku mocno 
zamocuj prostą deskę do przedmiotu obrabianego i 
użyj jej jako prowadnicy do podstawy frezarki. 
Przesuwaj narzędzie w kierunku strzałki.

Przewodnik po wzornikach

Przewodnik do szablonów zapewnia tuleję, przez 
którą przechodzi bit, umożliwiając użycie narzędzia 
z wzorami szablonów,
Aby zainstalować prowadnicę do szablonów, poluzuj 
śruby w podstawie narzędzia, włóż prowadnicę do 
szablonów, a następnie dokręć śruby.
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·1. Dysza pyłowa
2. Śruba kciukowa
Do odsysania pyłu użyj dyszy pyłu. Zainstaluj 
dyszę pyłu na podstawie narzędzia za pomocą 
śruby skrzydełkowej, aby występ na dyszy pyłu 
pasował do wycięcia w podstawie narzędzia.
Następnie podłącz odkurzacz do dyszy pyłu.

·Te akcesoria lub dodatki są zalecane do użycia z 
narzędziem określonym w tej instrukcji. Korzystanie 
z jakichkolwiek innych akcesoriów lub dodatków 
może stanowić ryzyko obrażeń osób. Używaj 
akcesoriów lub przystawek tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat tych 
akcesoriów, skontaktuj się z lokalnym centrum 
serwisowym.
· Bity do formowania prostych i rowków
· Bity formujące krawędzie
· Bity do przycinania laminatu
· Prosty montaż prowadnicy
· Zespół prowadnicy przycinarki
· Zespół podstawy trymera
· Zespół podstawy przechyłu
· Zespół podstawy wgłębnej
· Przesunięcie zespołu podstawy

Przewodnik po wzornikach
· Tuleja zaciskowa 1/4 "
· Tuleja zaciskowa 3/8 "
· Klucz 13
· Klucz 22

1. Znak ograniczenia

Regularnie usuwaj i sprawdzaj szczotki węglowe. 
Wymień, gdy zużyją się do znaku limitu. Utrzymuj 
szczotki węglowe w czystości i swobodnie wsuwaj 
się w uchwyty. Obie szczotki węglowe należy 
wymienić jednocześnie. Używaj tylko identycznych 
szczotek węglowych.
Za pomocą śrubokręta usuń zaślepki uchwytu 
szczotek. Wyjmij zużyte szczotki węglowe, włóż 
nowe i zabezpiecz nasadki uchwytów szczotek.

UWAGA:
· Obrabiany przedmiot zostanie przycięty nieco 
inny rozmiar niż szablon. Uwzględnij odległość (X) 
między bitem a zewnętrzną prowadnicą szablonu. 
Odległość (X) można obliczyć za pomocą 
następującego równania:
Odległość (X) = (średnica zewnętrzna prowadnicy 
szablonu - średnica bitu) / 2
Zestawy dysz pyłu
Do podstawy trymera

Przymocuj szablon do przedmiotu obrabianego. 
Umieść narzędzie na szablonie i przesuń 
narzędzie, przesuwając prowadnik szablonu 
wzdłuż jego boku.

1. przełącznik
2. strona OFF (O)
3. strona ON (I)

Do podstawy wgłębnej

1. Bit
2. Baza
3. Wzornik
4. Przedmiot 
obrabiany
5.Odległość (X)
6. Pozycja
(Średnica 
przewodnika 
szablonów)
7. Przewodnik po 
szablonach

1. Dysza pyłowa
2. Śruba kciukowa
3. Podstawa przycinarki

· Przed przystąpieniem do kontroli lub 
konserwacji należy zawsze upewnić się, że 
narzędzie jest wyłączone i odłączone od 
zasilania.
· Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, 
alkoholu itp. Może to spowodować 
przebarwienia, deformacje lub pęknięcia.

1. Śrubokręt
2. Nasadka uchwytu na szczotkę

Aby zachować BEZPIECZEŃSTWO i 
NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy, wszelkie 
inne czynności konserwacyjne lub regulacyjne 
powinny być wykonywane przez autoryzowane lub 
fabryczne centra serwisowe, zawsze przy użyciu 
części zamiennych.

KONSERWACJA

AKCESORIA OPCJONALNE

Wymiana szczotek węglowych

85 86

www.costway.pl www.costway.pl

UWAGA:

UWAGA:
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