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                         ТРИОН ПРАВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ PREMIUM 
0503KPRS0807 

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

 
 
ВНИМАНИЕ:  Внимателно прочетете тази инструкция за употреба преди да използвате този 
уред. 
 
Благодарим ви за закупуването на този продукт. Ние сме уверени, че този продукт ще задоволи 
и  надвиши вашите очаквания за качество и надеждност. Моля, отделете време да прочетете 
старателно цялата инструкция за употреба, преди да използвате вашия нов продукт. Обърнете 
внимание на мерките за безопасност, съдържащи се тук. 
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І - Списък на компонентите 

1. Острие 
2. Ограничител 
3. Захват на острието 
4. Бутон On/OFF 
5. Стопер  бутон 
6. Регулатор на оборотите 
7. Шестограм 

 
ІІ - Технически данни               
Номинална напрежение                                                230-240V  50Hz 
Номинална мощност                                                        800W 
Обороти  на празен ход                                                   0-2800/мин. 
Дължина на хода                                                                  20мм 
Максимален капацитет на рязане            Дърво          115мм 
                                                                           Метал              5мм 
Клас на защита                                                                        ІІ 
Тегло                                                                                         2,4кг. 
 
 
ІІІ -  Общи правила за безопасност                                                                 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички указания, 
изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и / или тежки травми. Терминът 
"електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу се отнася до вашите 
електроинструменти (със захранващ кабел) захранвани от акумулаторна батерия 
електроинструменти (без захранващ кабел). 
 
Запази тази инструкция 

1. Работна зона 
а)  Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът или тъмнината 
могат да доведат до трудова злополука. 
б) Не работете с електроинструмента в експлозивна атмосфера, като например в 
присъствието на запалими течности, газове или прах. При работата с 
електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни 
материали или пари. 
в) Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с 
електроинструмента. Разсейването може да доведе до  загуба на контрол. 
 
2. Електрическа безопасност 

а) Щепселът трябва да е подходящ за ползвания контакт. Никога не модифицирайте 
щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптери за щепсела със заземяване 
(зануляване) електрически инструменти. Ползването на оригинални щепсели и 
контакти намалява риска от възникване на токов удар. 
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б) Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, като тръби, отоплителни 
уреди, пещи и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е 
заземено. 
в) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага. Проникването на 
вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар. 
г) Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане 
или за да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, 
омасляване, допир до острите ръбове на движещи се части. Повредени или усукани 
кабели увеличават риска от токов удар. 
д) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължители, 
предназначени за открито, използвайте удължител, подходящ за употреба на 
открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява 

риска от токов удар. 

е) Ако работите с електроинструмента във влажна среда е неизбежно, използвайте 
остатъчно  токово устройство (RCD) което предлага защита. Използване на RCD 

намалява риска от токов удар. 
 

3. Лична безопасност 
               а) Бъдете нащрек, гледайте това, което правите и  използвайте здрав разум,          
когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте 

уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Един миг разсеяност 
при работа с електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания. 

           б) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитни 
средства, като дихателна маска, противохлъзгащи защитни обувки, каска, или средство за 
защита на слуха, използването в подходящи условия ще намали риска от телесни повреди. 
              в) Избягвайте инциденстното стартиране. Уверете се, че прекъсвачът е в позиция 
„изключен” преди да вкарате щепсела в контакта. Носенето на работната машина с пръст на 
прекъсвача или вкарването на щепсела в контакта, когато прекъсвача е на позиция „включен” 
предизвиква инциденти. 
             г) Премахнете всеки настройващ ключ или гаечен ключ, преди да вклйчите машината. 
Гаечен ключ или ключ, оставени прикрепени към въртящата се част на машината може да 
доведе до физическо нараняване             
           д) Не се протягайте с усилие. Пазете стабилно положение на краката и баланс през 
цялото време. Това позволява по-добър контрол на работната машина при неочаквани 
ситуации. 

            Е) Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Преберете косата си, 
дрехите и ръкавиците далеч от движещите се части. Широките дрехи, украшенията, дългите 
коси могат да бъдат уловени от движищите се части. 
          Ж) Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е 
включена и функционира изправно. Използването на тези устройства може да намали 
опасностите, свързани с праха. 
 

4. Използване на Електрическият инструмент и грижа 
           А) Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само 
съобразно тяхното предназначение. Подходящия електроинструмент ще си свърши работата 
по-добре и по-безопасно, за която е предназначен. 
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          Б) Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвача не се включва и изключва. 
Електроинструмент, който не може да се контролира с помощта на превключвателя е опасен и 
трябва да бъде ремонтиран. 
        В) Изключете щепсела от захранващата мрежа и / или батерията от електроинструмента, 
преди извършването на всякакви корекции, смяна на аксесоари или съхраняване на 
електрически инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от 

стартирането на инструмента случайно. 

      Г) Съхранявайте електроинструментите на място недостъпно за деца и не позволявайте 
на хора, незапознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с 
електроинструмента. Електрическите инструменти са опасни  в ръцете на неопитни 
потребители.  
       Д) Поддържайте работните машини. Проверете за разместване или спойка на движещите 
се части, счупване на части и всякакви други условия, които могат да засегнат работата на 
работната машина. Ако има повреда я остранете преди употреба. Много инциденти са 
предизвикани от лоша поддръжка на машините. 
      Е) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи 
инструменти с остри режещи остриета е по.малко вероятно да бъдат сковани и са по-лесни за 
контрол      
Ж) Използвайте аксесоарите, части и др. на работната машина в съответствие с  тези 
инструкции и по желания начин в съответствие със съответния тип на работната машина, 
вземайки предвид работните условия и работата, която ще се извърши. Употребата на 
работната машина за работа различна от това предназначение може да доведе до опасни 
ситуации.. 
     

5. Сервиз 
         А) Електроинструмента Ви трябва да се обслужва от квалифицирано лице за ремонт, 
което използва само оригинални резервни части. Това ще гарантира, безопасността на 
електроинструмента. 
        Б) Ако замяната на захранващият кабел е необходимо, това трябва да бъде направено от 

от квалифицирано лице за ремонт, за да се избегне риск за безопасността. 

 
ІV -  Допълнителни правила за безопасност за вашия трион     

1. Винаги носете маска. 
2. Дръжте инструмента със устройство за захващане с  изолирана повърхност, когато 

извършвате работа на място където режещият инструмент може да влезе в контакт със 
скрити жици или собствения си кабел. Контактът с жица, по която тече ток с оголените 
метални части на инструмента могат да разтърси работещия. 

3. Използвайте скоби или друг технически начин да се осигури и поддържа детайла към 
стабилна платформа. Държейки детайла на ръка или срещу тялото ви оставя нестабилни 
и може да доведе до загуба на  контрол. 

4. Винаги носете защитни очила или щитове при използване на триона. Ежедневните 

очила имат само въздействието на защитни стъкла; те не са защитни очила. Следвайки 
това правило ще доведе до намаляване на риска от сериозни наранявания. 

5. Винаги носете защита на слуха по време на продължителни периоди на работа. 
Следвайки това правило ще доведе до намаляване на риска от сериозни наранявания. 

6. Дръжте ръцете си далеч от областа на рязане. Да не се достига в рамките на материала, 
който се нарязва, защото близостта на острието в ръката ви е скрито от очите ви. 
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7. Не използвайте матови или повредени дискове. Огънати остриета може да се чупят 
лесно, или да причинят откат. 

8. Извадете щепсела от контакта преди извършването на каквато и да е настройка, ремонт 
или поддръжка. 

9. Развийте докрай барабанните разширения, за да се избегне евентуално прегряване. 
10. Когато се изисква удължител трябва да се уверите, че има правилния ампераж за Вашия 

електроинструмент и е в безопасно електрическо състояние. 
11. Да си осигурите същото захранващо напрежение, както е посочено на табелката. 
12. Вашият инструмент е двойно изолиран за допълнителна защита срещу евентуален 

проблем с електрическата изолация в рамките на инструмента. 
13. Винаги проверявайте стените, подовете и таваните, за да се избегнат скрити захранващи 

кабели и тръби. 
14. След дълъг работен период, външните метални части и аксесоари могат да бъдат 

горещи. 
15. Изтегли острието от разреза, когато острието е спрло да се движи. 
16. Въртящото се острие трябва да се държи здраво към материала, който се нарязва за 

намаляване на вибрациите, трион, острие скокове и острие счупване. 
17. Преди рязане, проверете линията на рязане, че няма пирони, винтове и т.н. 
18. Ако е възможно, заготовката да е здраво закрепена за бъде предотвратено движение. 
19. Никога не спирайте режещия диск чрез прилагане на напорна страна на острието. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои прахови частици, създадени от мощноста на рязане, 
съдържат химикали, известни, че причиняват рак, вродени дефекти или други 

репродуктивни увреждания. Някои примери на тези химикали са: 

 От оловна основа на бои. 

 Кварцов прах от тухли и цимент и други продукти за зидария. 

 Арсен и хром от химически третиран дървен материал. 
Вашият риск от тези изложения варират, в зависимост от това колко често правите този вид 
работа. За да се намали излагането на тези химикали: 

 Работете в добре вентилирано помещение. 

 Работа с одобрено оборудване за безопасност, като например тези прахови 
маски, които са специално предназначени за филтриране на микроскопични 
частици. 

 
V -   Символи             
 
 За да намалите риска от нараняване, потребителят трябва да прочете инструкцията за 
употреба.     
 

  Предупреждение!  
 
     
Двойна изолация       
 

     Носете антифони          
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     Носете защита на очите 
 

    Носете противопрахова маска 
    
 
  VІ -  Аксесоари           
 
Острие                                            6 
Шестограмен ключ                                    1 
 
Препоръчваме ви да закупите аксесоари от същия магазин, от който сте закупили инструмента. 
Използвайте качествени аксесоари, обозначени с добре познато име на марката. Изберете типа 
в зависимост от работата, която възнамерявате за повече подробности, персоналът на 
магазина може да ви помогне и предложи съвети.       
 
 VІІ – Инструкция за експлоатация  

 Бележка:   Преди да използвате инструмента, прочетете книгата с инструкции 
внимателно. 

 
Предназначение: 
 Машината е предназначена за рязане на дърво, пластмаса, метал и строителни материали по 
време на работа здраво дръжте върху детайла. Той е подходящ за прави и извити разрези.                    
 
МОНТАЖ               
Подмяна / поставяне режещия диск (виж Фиг.A)                 
   
 Извадете щепсела от контакта, преди извършването на каквато и да е настройка, ремонт или 
поддръжка. При монтаж на режещото острие, носете предпазни ръкавици. Опасност от 
нараняване при докосване на режещото острие. При смяна на режещото острие, да се уверите, 
че по режещото острие няма остатъчен материал, например дървени или метални стружки.           
 

1. Избор на режещо острие 
Използвайте само триони с единичена опашка. Режещото острие не трябва да бъде по-дълго, 
отколкото се изисква от планираното. Използвайте тънко режещо острие за тесни или криваи 
разфасовки. 

2. Поставяне на режещото острие 
1. Разхлабете регулиращия винт . 

2. Вкарайте основата на лопатката  отпред между движещата се напред-назад ос и стягата на 
острието. Наместете дупката в острието  над щифта на движещата се напред-назад ос. 
3. Затегнете регулиращия винт. Ако острието се счупи и останалата част не излезе от стягата се 
уверете, че регулиращият винт е разхлабен и извадете останалата част с пирон или остър 
предмет. 
 
Проверете здраво ли е поставено режещото острие. Aко е хлабаво режещото острие може да 
падне и да доведе до наранявания. 
При някои работа, режещото острие (1) може да се завърти на 180⁰ (със зъбите насочен 
нагоре).  
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3. Изваждане на режещото острие 

1.Отворете лоста за  освобождаване на острието. 
2. Отстранете острието. 
 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

1. Ограничител  (виж фиг. B и C)  
Поради неговата подвижност, регулируемият ограничител (2) се адаптира към необходимото 
ъглово положение на повърхността. То трябва да се държани здраво към, материалът за да не 
се счупи острието. (Виж фиг. B).  
Ако трябва да се намали капацитета на рязане на вашия инструмент (дълбочина на рязане), 
ограничителят  (2) може да се регулира, както следва. Разхлабете двата закрепващи винта (A) 
от долната страна на предния корпус с шестограмен ключ (7). Плъзнете ограничителят (2) до 
ИЗИСКВАНИТЕ позиция. Затегнете двата винта. ( Виж Фиг. С) 
 

2. Включване и изключване 
Натискайте превключвател включване / изключване за да започнете работа, за да спрете вашия 
инструмент натиснете превключвател включване / изключване  след това стопер бутона. 

Вашият инструмент сега е заключен в продължение на продължителна употреба. За да 
изключите вашия инструмент просто натиснете и отпуснете бутона за включване / 

изключване. 
 

3. Регулиране на оборотите 
За рязане на подходящ материал, с подходяща скорост може да се настрои с регулиращия 
бутон и да се контролира с превключвател включване / изключване  . Колелото за настройка 
служи в същото време за безстепенно регулиране на скоростта на удар, докато трионът работи. 
 

4. Инструкция за рязане 
Рязане (Виж фиг. D) 
 
Процедурата по  рязане е подходяща за рязане само на меки материали като дърво, гипс 
картон или подобни! Да не се работи на метални материали по време на рязане! 
 
Използвайте само къси  триони за рязане. Поставете машината с острието на ограничителят  (2) 
върху заготовката и го включете. За електрически инструменти с контрол на скоростта на удар, 
определят максималната скорост. Натиснете електроинструмента здраво  за детайла за да 
позволи на режещото острие да се потопи бавно в детайла. 
Веднага след като ограничителят (2) напълно се поставя върху повърхността на заготовката. За 
определени видове работа, режещия диск (1) може да се постави и се обърне на 180⁰ и ножа 
трион може да бъде направляван съответно в обратен ред. 
 
Рязане на тръби ( Виж фиг. Е ) 
Обърнете внимание, че острието на триона винаги се простира извън диаметъра на материала 
на работа. Има опасност от откат. 
 
Възможно е да се направят разрези изключително близо до подове, стени и други трудно 
достъпни места. Поставете дръжката на ножа в скобата нож с острие зъбите обърнати нагоре 
(срещу нормално работно положение). Това ще направи разраза по-близо до работната 
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повърхност. Използването на специални гъвкави остриета, сочещи надолу (нормално работно 
положение). Това ще позволи равно рязане на тръбата. 
 
Рязане на дърво 
За по-лесен контрол използвайте ниска скорост, за да започнете рязане, след това да се увели 

до правилната скорост. 
 
Рязане на метал 
Този уред има различни капацитети за рязане на метал в зависимост от типа на използваното 
острие и вида на метала, който ще се реже. Използвайте острие с по-ситни зъбци за метали, 
които съдържат желязо и острие с по-едри зъбци за материали, които не съдържат желязо. 
При тънкоколибрени метални листи е най-добре да стегнете със дърво и скоба от двете страни  
на листа. Това ще осигури гладко рязане без излишни вибрации или разкъсване на метала. 
Винаги помнете да не форсирайте режещото острие, тъй като това намалява живото на 
острието и причинява голямо счупване на острието. 

Забележка Препоръчително е когато режете метали  да напръскате тънък слой масло или друга 
охлаждаща течност  напред по продължение на линията на разреза на триона, за да по-лесна 
работа и  по-дълъг живот на острието. 
 
VІІІ - Работни съвети за вашия трион            
Ако Вашия електроинструмент стане прекалено горещ, задаване на скоростта до максимално и 
да се извърши без натоварване в продължение на 2-3 минути, за да се охлади мотора. 
Винаги при работа-заготовката трябва да е здраво закрепена или притисната, за да се 
предотврати движение. 
 
                                                  
ІХ -    Поддръжка         
 Извадете щепсела от контакта преди извършването на каквато и настройка, ремонт или 
поддръжка.      
Няма потребителски части, във вашият инструмент. Никога не използвайте вода или химически 
препарати за почистване на електрически инструмент. Избършете със суха кърпа. Винаги 
съхранявайте вашия електрически инструмент на сухо място. Пазете вентилационните отвори 
на двигателя чисти, да се запазят всички работни контроли почистени от прах. Понякога 
можете да видите искри през вентилационните отвори. това е нормално и няма да навредят на 

Вашия електроинструмент.  
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия 
сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност            
               

                                                  
   Електрическите устройства не се изхвърлят в битовия боклук. Предайте устройствата, 
аксесоарите и опаковката на място за екологично рециклиране. 

Съгласно Европейската Директива 2002/96/ЕС за електрически и електронен отпадък, 
електрически устройства, които вече не са полезни трябва да бъдат събирани разделно 
и да се занесат на място за природосъобразно рециклиране. 

 


