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Дякуємо Вам за придбання акумуляторної циркулярної пили Greenworks!
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1. ОПИС

2.5..ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД

1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ
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11. Важіль нижнього захисного кожуха
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УВАГА!
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Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації
перед використанням пристрою. Зберігайте її для
подальшого звернення.
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2.1. БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ
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• Підтримуйте робочу зону в чистоті та подбайте
про її належне освітлення. У разі захаращення робочого місця та роботи в умовах поганого
освітлення є небезпека травмування.
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• Не використовуйте електроінструмент у вибухо
небезпечному середовищі, за наявності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Він утворює
іскри, які можуть спричинити займання.
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2.4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА
І ДОГЛЯД ЗА НИМ
• Використовуйте електроінструмент, що відповідає вашим завданням. Застосування належного пристрою за призначенням дасть змогу краще виконати необхідну роботу.

• Під час роботи з пристроєм не підпускайте до
себе дітей і сторонніх осіб, не відволікайтеся —
це може призвести до втрати контролю над ситуацією.
2.2. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
• Не піддавайте виріб впливу атмосферних
опадів чи вологи. У разі потрапляння рідини
в електроінструмент є небезпека ураження
електрострумом.

• Не користуйтеся виробом у разі появи ознак
несправності вимикача чи будь-яких пошко
джень. Інструмент, який не контролюється за
допомогою вимикача, є джерелом потенційної
небезпеки і має бути відремонтований.

2.3. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
• Під час роботи з електроінструментом будьте
уважні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом.

• Перед регулюванням, заміною аксесуарів або
розміщенням пристрою на зберігання вийміть
акумулятор із нього. Це зменшить ризик випадкового запуску інструмента.

• Не використовуйте пристрій, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголю чи лікарських препаратів. Неуважність під час роботи з інструментом може призвести до серйозного травмування.

• Зберігайте відключений електроінструмент
поза досяжністю дітей. Не дозволяйте особам,
які не ознайомлені з роботою пристрою та із
цими інструкціями, експлуатувати його. Цей
інструмент може бути небезпечним у руках непідготовлених користувачів.

• Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, протипилову маску, нековзке захисне взуття, шоломкаску, засоби захисту органів слуху) у відповідних умовах для зниження небезпеки
травмування.

• Перевірте пристрій на зсув або защемлення
рухомих частин, поломку компонентів і врахуйте будь-які інші умови, що можуть вплинути на
його роботу.
• Перед використанням електроінструмента
відремонтуйте його в разі пошкодження. Робота
інструмента з пошкодженнями може призвести
до отримання травми.

• Запобігайте випадковому запуску пристрою.
Перед під’єднанням до акумуляторного блока, підняттям або перенесенням виробу впевніться, що його вимикач у положенні «Вимкнено».

• Різальне оснащення має бути добре заточеним
та чистим. Це допоможе уникнути защемлення
під час роботи і забезпечить зручність експлуатації.

• Перед перенесенням пристрою з одного місця
в інше вимикайте його та виймайте акумулятор. Інакше в разі випадкового запуску можливе травмування оператора.

• Використовуйте інструмент, аксесуари тощо
відповідно до цих інструкцій, беручи до уваги
робочі умови і виконувану роботу. Застосування інструмента не за призначенням може
призвести до небезпечної ситуації.

• Перед початком експлуатації необхідно припинити всі регулювальні роботи з пристроєм. Регулювальний ключ, прикріплений до обертової
частини інструмента, може призвести до травмування оператора.

2.5. ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД
ЗА АКУМУЛЯТОРОМ
• Заряджайте акумуляторну батарею тільки
з використанням зарядного пристрою, рекомендованого виробником. Зарядний пристрій, призначений для одного типу акумуляторної батареї, може призвести до займання
в разі його використання з батареєю іншого
типу.

• Не докладайте надмірних зусиль під час роботи
з пристроєм. Утримуйте рівновагу, забезпечте
надійну опору. Це дасть змогу краще контролювати електроінструмент у непередбачених
ситуаціях.
• Для роботи з пристроєм не вдягайте просторе
вбрання чи прикраси. Тримайте волосся, елементи одягу і рукавички далі від рухомих час
тин. Просторий одяг, прикраси і довге волосся
можуть бути захоплені рухомими частинами
виробу.

• Використовуйте електроінструмент тільки із
зазначеними акумуляторними батареями. Застосування будь-яких інших акумуляторів може
призвести до травмування і пожежі.

4

3. УТИЛІЗАЦІЯ

• Якщо ви не використовуєте акумулятор, тримайте його подалі від металевих предметів, якот канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи,
гвинти чи інші невеликі металеві предмети, які
можуть замкнути його контакти один з одним.
Закорочування контактів АКБ може призвести
до її передчасного виходу з ладу, опіків або пожежі.

Символ

• Якщо з акумулятора витік електроліт, уникайте
контакту з ним. У разі випадкового контакту з
електролітом змийте його милом і водою. Якщо
електроліт потрапив в очі, негайно зверніться
по медичну допомогу. Електроліт може спричинити подразнення чи опіки.
2.6. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Техобслуговування електроінструмента має
виконувати лише кваліфікований персонал із
використанням оригінальних запчастин. Це гарантує безпечну роботу пристрою.
2.7. РЕВЕРСИВНИЙ УДАР
І ТЕХНІКА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Реверсивний удар — це раптова реакція на защемлення або зачеплення оснащення. Призводить до
швидкого блокування диска, який обертається, що
своєю чергою спричиняє переміщення електроінструмента ривком у напрямку, протилежному напрямку обертання оснащення в точці защемлення.

Пояснення
Окреме збирання відходів. Цей пристрій
не призначений для утилізації разом
зі звичайними побутовими відходами.
Тому, якщо виникає необхідність
замінити або утилізувати інструмент
(коли він більше не потрібен), не слід
розміщувати його серед звичайних побутових відходів. Цей виріб потрібно
утилізувати окремо.
Окреме
збирання
використаних
пристроїв та упаковки дасть змогу
відправити матеріали на переробку для
повторного застосування. Використання
перероблених матеріалів допомагає
запобігти забрудненню довкілля та
знижує вимоги до вихідних матеріалів.
Після завершення терміну придатності
акумулятори необхідно утилізувати
з дотриманням певних запобіжних
заходів для довкілля. АКБ містять
матеріали, що становлять небезпеку
як для людей, так і для навколишнього
середовища. У зв’язку із цим потрібно
забезпечити видалення й утилізацію цих
матеріалів на спеціальному обладнанні,
призначеному для переробки літійіонних акумуляторів.

4. СКЛАДАННЯ

Реверсивний удар є результатом неправильного
використання інструмента та/або неправильних
робочих процедур чи умов експлуатації, і його
можна уникнути, якщо вжити належних заходів
безпеки, зазначених нижче.

УВАГА!
Перед експлуатацією впевніться, що пристрій складений правильно.

• Міцно тримайте пристрій і розташовуйте тіло
та руки так, щоб ви могли протистояти реверсивному удару. Оператор може контролювати
реакції крутного моменту або протистояти реверсивному удару, якщо вжито належних запобіжних заходів.

4.1. РОЗПАКУВАННЯ
1. Відкрийте упаковку. Вийміть з неї всі компоненти.
2. Уважно огляньте пристрій та всі його частини
щодо наявності дефектів або пошкоджень, які
могли виникнути під час транспортування.

• Ніколи не тримайте руки поруч з оснащенням,
що обертається. Є небезпека травмування!

УВАГА!

• Не розташовуйте своє тіло в зоні, куди переміщуватиметься інструмент під впливом реверсивного удару. Він перемістить пристрій у напрямку, протилежному напрямку обертання
диска в точці защемлення.

• Заборонено використовувати електроінструмент,
якщо його компоненти мають пошкодження.
• Заборонено експлуатувати виріб, якщо немає будьяких його компонентів.
• У разі пошкодження або відсутності будь-яких деталей
зверніться до авторизованого сервісного центру.
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3. Прочитайте документацію, що додається до
комплектації.

1. Натисніть кнопку блокування шпинделя, щоб
заблокувати шпиндель.

4. Утилізуйте пакувальні матеріали відповідно до
місцевих нормативів після завершення гарантійного терміну.

2. Відпустіть болт шестигранним ключем проти годинникової стрілки.
3. Зніміть болт і зовнішній фланець.

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ 	 4. Підійміть нижній захисний кожух за важіль, не
відпускаючи його.
	  (мал. 2)
5. Зніміть ніж.
УВАГА!
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

• У разі пошкодження акумулятора або зарядного пристрою замініть їх.
• Перш ніж установити або вийняти акумулятор, відключіть пилу та дочекайтеся зупинки її електродвигуна.
• Вивчіть і виконуйте інструкції з експлуатації акумулятора та зарядного пристрою.

УВАГА!
Завжди використовуйте захисні окуляри.

УВАГА!

1. Поєднайте ребра на акумуляторі з канавками в
батарейному відсіку.

Не використовуйте деталей та аксесуарів, не рекомендованих виробником цього продукту.

2. Штовхайте акумулятор у батарейний відсік,
поки він не защіпнеться на місці. Коли АКБ стане
на належне місце, пролунає характерне одноразове клацання.

5.1. ЗАПУСК (мал. 5)
ПРИМІТКА
Пристрій не працюватиме доти, доки кнопка блокування
не буде натиснута до упору ліворуч або праворуч.
Не використовуйте електроінструмент на низьких
швидкостях тривалий час.

4.3. ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА (мал. 2)
1.Натисніть і утримуйте кнопку виймання акумуляторної батареї.

Натисніть на курковий вимикач, щоб увімкнути
пристрій.

2. Вийміть АКБ із пристрою.
4.4. ВСТАНОВЛЕННЯ НОЖА (мал. 3)

5.2. ЗУПИНКА (мал. 5)
Для зупинки пристрою відпустіть передній курковий вимикач.

ПРИМІТКА
Перед установленням ножа вийміть акумулятор із пристрою.

5.3. РЕГУЛЮВАННЯ КУТА РІЗАННЯ (мал. 6)
1. Послабте ручку фіксації положення нахилу.

1. Підніміть нижній захисний кожух за важіль, не
відпускаючи його.

2. Установіть потрібний кут нахилу за покажчиком
нахилу.

2. Установіть новий ніж.
3. Помістіть зовнішній фланець і болт кріплення
ножа на шпиндель.

3. Затягніть ручку фіксації положення нахилу.

4. Натисніть кнопку блокування шпинделя, щоб
заблокувати шпиндель.

5.4. РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ (мал. 7)
1. Послабте важіль регулювання глибини різання.

5. Затягніть болт шестигранним ключем за годинниковою стрілкою.

2. Підніміть або опустіть основу, поки покажчик
глибини не досягне потрібного рівня.

ПРИМІТКА

3. Затягніть важіль регулювання глибини різання.

Напрямок стрілки на ножі має збігатися з напрямком
стрілки на верхньому кожусі.

5.5. РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ РІЗАННЯ (мал. 8)
1. Послабте ручку регулювання ширини, щоб установити напрямний обмежувач на потрібну ширину.

4.5. ЗНЯТТЯ НОЖА (мал. 4)
ПРИМІТКА

2. Виконавши регулювання, затягніть ручку регулювання ширини.

Перед зняттям ножа вийміть акумулятор із пристрою.
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5.6. РОБОТА (мал. 9)
Кидок відбувається в разі заклинювання ножа —
пристрій підкидає назад, у Ваш бік. У разі виконання кроку, який призводить до заїдання ножа,
відбувається зупинка леза.

ОЧИЩЕННЯ
УВАГА!
Пристрій має бути сухим. Вологість може призвести до
небезпеки ураження електрострумом.

1. Очистіть вентиляційні отвори від сміття.

УВАГА!

УВАГА!

Щоб убезпечити пристрій від кидка під час зупинки
ножа, відразу ж відпустіть курковий вимикач.

Заборонено розпилювати або наносити на повітрозабірні отвори розчинники.

1. Тримайте ніж на потрібній глибині.
2. Перш ніж розпочати різання, огляньте заготовку
на наявність цвяхів — не ріжте по них!

2. Очистіть корпус та пластмасові компоненти виробу вологою м’якою тканиною.

3. Розріз має бути рівним. У разі поздовжнього
різання скористайтеся напрямною для прямого
різання. Вона дає змогу уникнути згинання ножа.

7. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Напруга, В
Швидкість холостого
ходу, об/хв
Діаметр ножа, мм
Глибина різання
під кутом 0°, мм
Глибина різання
під кутом 45°, мм
Вага (без АКБ), кг

УВАГА!
Ніж має бути чистим, гострим і правильно встановленим. Не робіть розрізи тупим лезом.

4. Правильно закріплюйте заготовку перед початком різання.
5. Під час різання докладайте рівномірне зусилля
на заготовку. Не застосовуйте надмірного зусилля
на пилу.

24
0 — 4500
185
63
43

3,35
G24B2 (2902707/2926707);
Моделі акумуляторних G24B4 (2902807/2926807);
батарей
G24USB2 (2939207);
G24USB4 (2939307)
G24C/G24UC
Моделі зарядних
(2903607/2913907);
пристроїв
G24C (2932407)
Виміряний рівень
84,6, K=3
звукового тиску, дБ (А)
Виміряний рівень звуко95,6
вої потужності, дБ (А)
Рівень вібрації, м/с²
<2,5, k=1,5

УВАГА!
Не пиляйте деформованих або вологих заготовок.

6. Тримайте пилу міцно обома руками, зберігаючи
рівновагу, щоб протистояти кидкам пристрою.
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!
Не допускайте контакту гальмівної рідини, бензину, матеріалів на основі нафти з пластмасовими елементами. Хімічні речовини можуть призвести до пошкодження і псування пластмаси.

Рекомендована температура довкілля
Діапазон температур під час: Температура
зберігання пристрою
−20 °С — +70 °С
роботи пристрою
−14 °С — +40 °С
заряджання АКБ
+4 °С — +45 °С
роботи зарядного пристрою
+4 °С — +45 °С
зберігання АКБ
0 °С — +23 °С
розряджання АКБ
−14 °С — +45 °С

УВАГА!
Заборонено використовувати сильні розчинники або
мийні засоби для очищення пластмасового корпусу і
компонентів пристрою.

УВАГА!
Перед техобслуговуванням виймайте АКБ з інструмента.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
-	 Термін гарантійного обслуговування на інструменти Greenworks Tools становить 3 роки (36 місяців)
для фізичних осіб, які використовують придбані
вироби для особистих (не комерційних) потреб.
-	 Термін гарантійного обслуговування на акумуляторні батареї Greenworks Tools становить
2 роки (24 місяці) для фізичних осіб, які використовують придбані вироби для особистих (не
комерційних) потреб.
-	 Для організацій і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням інструментів та акумуляторних батарей Greenworks,
гарантійний термін становить 1 рік (12 місяців).
Гарантійний термін відлічується з дати продажу товару через роздрібну торговельну мережу.
Ця дата зазначена в касовому чеку або іншому
документі, що підтверджує факт придбання інструмента або АКБ. У разі усунення недоліків
протягом гарантійного терміну він подовжується
на період, протягом якого пристрій не використовувався споживачем. Гарантійні зобов’язання не
підлягають передачі третім особам.

льорів мінливості, деформації або оплавлення
деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції, ушкодження проводів електродвигуна під впливом високої температури;
6. Пошкодження, що виникли через недотримання термінів технічного обслуговування, зазначених в Інструкції з експлуатації;
7. Пошкодження, що виникли через невідповідність параметрів електромережі вимогам до
електромережі, зазначеним на інструменті;
8. Пошкодження, спричинені очищенням інструментів з використанням хімічно агресивних рідин;
9. Інструменти, що пройшли обслуговування або
ремонт поза авторизованим сервісним центром (АСЦ) GREENWORKS;
10. Пошкодження, що з’явилися внаслідок самостійної модифікації або розкриття інструмента
поза АСЦ;
11. Ремонт, здійснений з використанням запчастин, змінних деталей або додаткових компонентів, які не постачаються офіційним дистриб’ютором чи не схвалені до використання
цією компанією, а також на пошкодження, що
з’явилися внаслідок використання неоригінальних запчастин.

ОБМЕЖЕННЯ
Гарантійне обслуговування покриває дефекти,
пов’язані з якістю матеріалів і заводського збирання інструментів TM GREENWORKS. Гарантійне обслуговування поширюється на інструменти,
продані на території України, починаючи з 2019
року, які мають гарантійний талон або товарний
чек, що дозволяє здійснити ідентифікацію виробу
за моделлю, серійним номером, кодом або датою
виробництва та продажу. Гарантія виробника не
поширюється на такі випадки:
1. Несправності інструмента, що виникли внаслідок природного зносу виробу, його вузлів, механізмів, а також приладь, таких як: електричні
кабелі, ножі та різальні полотна, приводні ремені, фільтри, вугільні щітки, затискні пристрої
та тримачі;
2. Механічні пошкодження, спричинені порушенням правил експлуатації або зберігання, обумовлених в Інструкції з експлуатації;
3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання інструмента (використання
не за призначенням);
4. Пошкодження, що з’явилися внаслідок перегрівання, перевантаження, механічних впливів, проникнення в корпус інструмента атмо
сферних опадів, рідин, комах або речовин, які
не є відходами, що супроводжують його застосування за призначенням (стружка, тирса);
5. Пошкодження, які виникли внаслідок перевантаження інструмента, що призвело до одночасного виходу з ладу двох і більше компонентів (ротор і статор, електродвигун та інші вузли
або деталі). До безумовних ознак перевантаження виробу належать, окрім інших, поява ко-

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для усунення несправності, що виникла протягом гарантійного терміну, Ви можете звернутися в авторизований сервісний центр (АСЦ)
GREENWORKS або до офіційного дистриб’ютора
компанії, зазначеного в Інструкції, а також на сайті
https://gwt.in.ua
Підставою для надання послуги з гарантійного
обслуговування в межах цих зобов’язань є правильно оформлений гарантійний талон, що містить інформацію про артикул, серійний номер,
дату продажу інструмента, засвідчений підписом
та печаткою Продавця. Якщо буде встановлено,
що вихід з ладу інструмента пов’язаний з порушенням гарантійних умов виробника, то Вам буде
запропоновано платне обслуговування в одному
з АСЦ GREENWORKS. Ці гарантійні зобов’язання підлягають періодичним оновленням, щоб відповідати новій продукції компанії. Копія останньої
редакції гарантійних зобов’язань буде доступна
на сайті https://greenworkstools.eu і на україномовній версії сайту https://gwt.in.ua.
Офіційний сервісний партнер ТМ GREENWORKS
в Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса: Україна, м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
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Продукція торговельних марок Greenworks Tools, Greenworks відповідає вимогам стандартів і
технічних регламентів України.

Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.
Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу,
шосе Тсінганг, 65.
Країна виробництва: Китай.
Офіційне представництво та імпортер в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОАРТ
КОМПАНІ».
Адреса: 61052, Україна, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
ДАНІ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS
№ з/п

Організація

Місто

Адреса

Телефон

1

ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ»

Харків

БЦ «Южний»,
пров. Сімферопольський, 6

0-800-337-567

Забороняється викидати електроінструмент разом із побутовими відходами!
Електроінструмент, що відслужив свій термін і не підлягає відновленню, має утилізуватися відповідно
до норм, чинних у країні експлуатації.
За інших обставин:
-	 не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям;
-	 рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.
Дату виробництва зазначено на етикетці пристрою у форматі: Місяць/Число/Рік.
Утилізація
Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку потрібно здавати на екологічно чисту
повторну переробку.
Не викидайте електроприлади й акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!
Лише для країн ЄС
Відповідно до європейських директив 2012/19/EU і 2006/66/EC, відпрацьовані електроінструменти,
пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки мають здаватися окремо й утилізуватися в екологічно чистий спосіб.

УВАГА!
У разі припинення електропостачання або при відключенні інструмента від електромережі зніміть фіксацію
(блокування) вимикача і переведіть його в положення «Вимкнено» для виключення подальшого мимовільного
ввімкнення інструмента.
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