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Переклад з оригіналу інструкції
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ПЕРЕСУВНА СТІЛ ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ НАСТІЛЬНОЇ 

ПИЛИ  DWE74911

Вітаємо Вас!

Ви вибрали пристосування фірми D E WALT. Ретельна  

розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва  

інструментів, різні удосконалення зробили  

електроінструменти D E WALT одними з найнадійніших  

помічників для професіоналів.

Технічніхарактеристики

DWE74911

Максимальна навантажувальна  

здатність
кг 68

вага кг 15

Визначення:  

Попередженнябезпеки

Наступні визначення вказують на ступінь важливості  

кожного сигнального слова. Прочитайте керівництво по  

експлуатації та зверніть увагу на дані символи.

НЕБЕЗПЕЧНО: Чи означає надзвичайно  

небезпечну ситуацію, яка

призводить до смерті або важкої травми.

УВАГА: Чи означає

потенційно небезпечну ситуацію, яка може  

привести до смерті або важкої травми.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Чи означає потенційно  

небезпечну ситуацію, яка може призвести до  

травмування легкої або середньої тяжкості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Чи означає ситуацію, не  

пов'язану з отриманням тілесної травми, яка,  

однак, може привести до пошкодження  

обладнання.

Небезпека ураження електричним струмом !.

Вогненебезпечність!

УВАГА: З метою забезпечення безпеки  

оператора, перед використанням  

пристосування прочитайте інструкції по  

експлуатації настільної пили. Недотримання  

цієї вимоги може привести до травмування і  

серйозного пошкодження настільної пили і  

пристосування. При технічному  

обслуговуванні даного інструменту  

використовуйте тільки ідентичні запасні  

частини.

Загальні правила безпеки при  

роботі зелектроінструментами

УВАГА! Уважно прочитайте  всі інструкціїз

безпеки і керівництво по експлуатації. Недотримання  

всіх перерахованих нижче правил безпеки та

інструкцій може призвести до ураження  

електричним струмом, пожежі та / або  

отримання важкої травми.

ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ І  

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Термін «Електроінструмент» у всіх наведених нижче  

вказівках відноситься до Вашого мережевого (з  

кабелем) або акумуляторному (бездротовому)  

електроінструменту.

1) БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

a) Тримайте робоче місце

в чистоті і забезпечте хороше освітлення. Погане  

освітлення або безлад на робочому місці може  

призвести до нещасного випадку.

b) Не використовуйте

електроінструменти, якщо є небезпека  

загоряння або вибуху, наприклад, поблизу  

легкозаймистих рідин, газів або пилу. В процесі  

роботи електроінструменти створюють іскрові  

розряди, які можуть запалити пил або горючіпари.
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придатного для роботи на відкритому повітрі,  

знижує ризик ураження електричним струмом.

f) При необхідності роботи

з електроінструментом у вологому середовищі  

використовуйте джерело живлення,  

обладнаний пристроєм захисного відключення  

(УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження  

електричнимструмом.

3) БЕЗПЕКА

a) При роботі з

електроінструментами будьте уважні, слідкуйте  

за тим, що Ви робите, та використовуйте  

загальний глузд. Не використовуйте  

електроінструмент, якщо Ви втомилися, а також  

перебуваючи під дією алкоголю або знижують

реакцію лікарських препаратів і інших засобів. Найменша  

необережність при роботі з електроінструментами

може привести до серйозної травми.

b) При роботі використовуйте засоби  

індивідуального захисту. Завжди надягайте  

захисні окуляри.

Своєчасне використання захисного спорядження,  

а саме: пилезащитной маски, черевик на  

нековзною підошві, захисного шолома або  

протишумових навушників, значно знизить ризик  

отриманнятравми.

c) Не допускайте ненавмисного  

запуску. Перед тим, як підключити

електроінструмент до мережі і / або акумулятора,  

підняти або перенести його, переконайтеся, що  

вимикач знаходиться в положенні «вимкнено». Не  

переносьте електроінструмент з натиснутою кнопкою  

вимикача і не підключайте до розетки  

електроінструмент, вимикач якого встановлено в  

положення «включено», це може призвести до  

нещасного випадку.

d) перед включенням

електроінструменту зніміть з нього все  

регулювальні або гайкові ключі. Регулювальний

c) Під час роботи

з приладом не підпускайте близько дітей  

або сторонніх осіб. Відволікання уваги  

може викликати у Вас втрату контролю над  

робочим процесом.

2) ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

a) Вилка електроінструменту

повинна відповідати змінного струму. Ні в  

якому разі не видозмінюйте вилку  

електричного кабелю. Не використовуйте  

з'єднувальні штепсели-перехідники, якщо в  

силовому кабелі електроінструменту є дріт  

заземлення. Використання оригінальної вилки  

кабелю

і відповідної їй штепсельної розетки зменшує ризик  

ураження електричнимструмом.

b) Під час роботи

з електроінструментом уникайте фізичного  

контакту з заземленими об'єктами, такими як  

трубопроводи, радіатори опалення,  

електроплити і холодильники. Небезпека  

ураження електричним струмом збільшується, якщо  

Ваше тіло заземлене.

c) Не використовуйте

електроінструмент під дощем або у  

вологому середовищі. Попадання води в  

електроінструмент збільшує ризик ураження  

електричнимструмом.

d) Будьте обережні при роботі

з електричним кабелем. Ні в якому разі не  

використовуйте кабель для перенесення  

електроінструменту або для витягування його  

вилки з штепсельної розетки. Не піддавайте  

електричний кабель впливу високих температур і  

мастильних речовин; тримайте його в стороні від  

гострих кромок і рухомих частинінструменту.

Пошкоджений або заплутаний кабель збільшує  

ризик ураження електричним струмом.

e) При роботі зелектроінструментом

на відкритому повітрі використовуйте

подовжувач, призначений для зовнішніх робіт. Використанняабо гайковий ключ, залишений закріпленим на  

кабелю, деталі, що обертається
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d) зберігайте невикористовувані

електроінструменти в недоступному для дітей  

місці і не дозволяйте особам, які не знайомі з  

електричним або цими інструкціями, працювати з  

електроприладами.

Прилади несуть небезпеку в руках недосвідчених  

користувачів.

e) Регулярно перевіряйте справність  

електроінструменту. Перевіряйте точність  

суміщення і легкість переміщення рухомих  

частин, цілісність деталей і будь-яких інших  

елементів електроінструменту, що впливають на  

його роботу. Не використовуйте несправний  

електроінструмент, поки він не буде повністю  

відремонтований.

Більшість нещасних випадків є наслідком  

недостатнього технічного догляду за  

електроінструментом.

f) Слідкуйте за гостротою

заточування і чистотою ріжучих приладдя. Приналежності  

з гострими крайками дозволяють уникнути

заклинювання і роблять роботу менш стомлюючої.

g) Використовуйте електроінструмент,  

аксесуари та насадки відповідно до цього

Керівництвом і з урахуванням робочих умов і  

характеру майбутньої роботи. Використання  

електричних не за призначенням може призвести  

до виникнення небезпечних ситуацію.

5) ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

a) ремонт Вашого

електроінструменту повинен виконуватися  

тільки кваліфікованим персоналом з  

використанням ідентичних запасних частин. Це  

забезпечить безпеку Вашого електроінструменту в  

подальшій експлуатації.

електроінструменту, може стати причиною важкої  

травми.

e) Працюйте в стійкоюпозі.

Завжди зберігайте рівновагу і стійку позу. Це  

дозволить Вам не втратити контроль при роботі  

з електроінструментом в непередбаченій  

ситуації.

f) одягайтеся відповідним

чином. Під час роботи не надягайте просторий  

одяг або прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше  

волосся, одяг або рукавички перебували в  

постійному віддаленні від рухомих частин  

інструменту. Вільний одяг, прикраси або довге  

волосся можуть потрапити в рухомі частини  

інструменту.

g) якщо електроінструмент

забезпечений пристроєм та збирання пилу,  

переконайтеся, що даний пристрій підключено

і використовується належним чином. Використання  

пристрою пиловидалення значно знижує ризик  

виникнення нещасного випадку, пов'язаного з  

запиленістю робочого простору.

4) ВИКОРИСТАННЯ  

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ І ТЕХНІЧНИЙ  

ДОГЛЯД

a) Не перевантажуйте

електроінструмент. Використовуйте Ваш  

інструмент за призначенням.

Електроінструмент працює надійно і безпечно  тільки 

при дотриманні параметрів, зазначених в  його 

технічних характеристиках.

b) Не використовуйте

електроінструмент, якщо його вимикач не  

встановлюється в положення включення або  

виключення. Електроінструмент з несправним  

вимикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.

c) вимикайте електроінструмент

від джерела живлення та / або виймайте  

акумулятор перед регулюванням, зміни  

додаткового обладнання або при  

зберіганні електроінструменту.

Такі запобіжні заходи знижують ризик  

випадкового запуску електричного.
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2 Плоскі шайби 

1 Шестигранний гайковий ключ

1 Ріжковий гайковий ключ 

Кріпильні деталі для  монтажу пили DWE7491:

4 Болта M8x75 з конічними головками 

4 Стопорні гайки  М8

Кріпильні деталі для монтажу пили DW745:

2 З'єднувальних елемента для кронштейна

4 Болта M6 з низькими конічними головками 

4  Плоскі шайби M6 

4 Стопорні гайки М6

4 Болта  М8 з конічними головками 

4 Плоскі шайби M8 4  Стопорні гайки М8 

1 Керівництво по експлуатації

• Перевірте інструмент, деталі і додаткові  

пристосування на наявність пошкоджень, які могли  

статися під частранспортування.

• Перед початком роботи необхідно уважно  

прочитати цю інструкцію і взяти до відома що  

міститься в ньому інформацію.

Опис (Мал.1)

УВАГА: Ні в якому разі не змінюйте  

електроінструмент або яку-небудь його деталь.  

Це може призвести до травмування або  

пошкодження інструменту.

a. ось

b. колеса

c. Важіль розблокування ніжок з боку рукоятки

d. Важіль розблокування ніжок з боку коліс

e. стопорні штифти

f. ніжки

g. Основна рукоятка

h. Опорна ніжка рукоятки

i. опорна стійка

j. Монтажні отвори для кріплення пилки

Загальні інструкції з техніки  

безпеки для пристосувань для  

настільних пилок

УВАГА: ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИК  

ОТРИМАННЯ ТРАВМИ:

• Перед початком експлуатації настільної пили  

переконайтеся, що всі сполучні елементи  

столу надійно затягнуті і всі механізми столу  

знаходяться в справному робочому стані.

• не перевищує максимальної здатності  

навантаження столу. Здатність навантаження  

столу для настільної пили DWE74911, що  

гарантує безпеку у використанні - 68 кг.  

Забиратися на стіл, сидіти або стояти на  

ньому небезпечно.

• ретельно дотримуйтесь

інструкцій по збірці. Надійно закріплюйте  

пилу на столі, строго дотримуючись  

інструкцій.

• Зберігають свою ідентичність І НЕ  

використовуйте стіл для операцій, для  

яких він не призначений.

• НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ стіл на нерівних  

поверхнях. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ стіл, що  

лежить на підлозі зі складеними ніжками.  

Даний стіл призначений для використання  

на рівній нерухомою поверхні.

Комплект поставки

В упаковку входять:

1 Права сторона станини 

1 Ліва сторона станини 

2 Колеса 

1 Задня  вісь

1 Збірна опорна стійка

2 Заглушки для трубок 

1 Збірна рукоятка

2  Опорні ніжки рукоятки

2 Болта з квадратними підголовка

2 Болта М6 з  конічними головками 

8 Болтів М8 з шестигранними  головками 

12 стопорно гайок М8
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Установка опорної стійки (Мал.5)

З кожного кінця трубки опорної стійки вставте по одній  

заглушці (l). Перед тим як вставити заглушки переконайтеся,  

що отвори (m) на заглушках вирівняні по отворах (n) в трубці  

опорної стійки. Зіставте отвори на опорній стійці з отворами  

на задній стороні кронштейна. Переконайтеся, що опорна  

стійка дивиться вгору, коли стіл знаходиться в  

вертикальному положенні. Закріпіть опорну стійку за  

допомогою чотирьох болтів M8x75 з конічними головками і  

гайок, що входять в комплект поставки, як показано на  

малюнку.

Встановлення базової  

рукоятки (Мал.6)

Закріпіть основну рукоятку за допомогою чотирьох болтів  

M8x75 з шестигранними головками, що входять в комплект  

поставки. Вставте болти через опорні ніжки рукоятки (h) і  

трубки основний рукоятки в отвори на задньому кронштейні.  

Встановіть чотири гайки і міцно затягніть.

ПРИМІТКА: Основну рукоятку можна встановити в 

двох  різних положеннях: в компактному положенні і  

положенні для перенесення / установки.

Монтаж настільної пили (Мал.7, 8)

УВАГА: Для зниження ризику отримання  

важкої травми, перед монтажем пили на  

стіл вимикайте інструмент і відключайте  

його від електромережі. Ненавмисний запуск  

інструменту може призвести до травмування.

УВАГА: З метою забезпечення безпеки  

оператора, перед використанням уважно  

прочитайте інструкцію з експлуатації настільної  

пили і прийміть до відома що міститься в  ньому 

інформацію. Недотримання цієї вимоги  може 

привести до травмування і серйозного  

пошкодження настільної пили і додаткової  

приналежності.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Даний пересувний стіл призначений для використання з  

настільної пилкою D E WALT DWE7491. На стіл також може  

монтуватися настільна пила DW745 при використанні  

включених в комплект поставки сполучних елементів для  

кронштейна і кріпильних деталей. Якщо у Вас виникли  

проблеми при вирівнюванні або монтажі, зверніться в  

авторизований сервісний центр D E WALT.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інструмент у вологих умовах

або при наявності в навколишньому просторі легко

займистих рідин або газів.

Не дозволяються дітям торкатися до інструменту.  

Недосвідчені користувачі повинні використовувати 

цей  інструмент під керівництвом досвідченого

інструктора.

• Цей виріб не може використовуватися людьми  

(включаючи дітей) зі зниженими фізичними, 

сенсорними  та розумовими здібностями або при 

відсутності  необхідного досвіду або досвіду, за 

винятком, якщо  вони виконують роботу під наглядом 

особи, яка  відповідає за їх безпеку. Не залишайте 

дітей з  інструментом без нагляду.

ЗБІРКА

Збірка станини (Мал.2)

1. Вставте трубку малого діаметра в трубку 

протилежного  боку станини, поєднуючи отвори, як 

показано на  малюнку.

2. Вставте в отвори на обох сторонах болти 

M6x12 з  конічними головками.

Установка осі і коліс (Мал.3,  4)

1. Вставте вісь (а) в торцевій кронштейн (k), поєднуючи  

просвердлені отвори. Зафіксуйте вісь всередині  

торцевого кронштейна за допомогою двох болтів з  

квадратними підголовка, шайб і стопорних гайок, що  

входять в комплект поставки.

2. Одягніть на вісь (а) колеса (b) і закріпіть їх за допомогою

шайб і стопорних гайок, як показано на малюнку. Міцно

затягніть гайки на осі і колесах.
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Додаткові роз'яснення і відповіді на питання стосовно  

інструкцій Ви зможете отримати в авторизованому  

сервісному центрі D EWALT.

Перенесення пили,  

встановленої на стіл (Мал.9)

ЗБІРКА СТОЛУ ПРИ ТРАСПОРТУВАННЯ

1. Візьміться за основну рукоятку столу і нахиліть 

стіл,  саджаючи пилу вертикально на опорну

стійку.

2. Натиснувши на важіль розблокування ніжок (с), 

складіть  ніжку стола з боку рукоятки, повернувши її 

таким чином,  щоб стопорний штифт увійшов в фіксує 

отвір (р).  Повторіть дії з другої ніжкою з боку

рукоятки.

3. Ногою або рукою натиснувши на важіль  

розблокування ніжок (d), складіть ніжку стола з 

боку  коліс, повернувши її таким чином, щоб 

стопорний  штифт увійшов в фіксує отвір (р). 

Повторіть з другої  ніжкою з боку коліс.

УВАГА: Для зниження ризику  

отримання тілесної травми, НЕ  

ВИКОРИСТОВУЙТЕ

пилу, встановлену на лежачий на підлозі стіл  

зі складеними ніжками.

УВАГА: Переконайтеся, що стопорні  

штифти увійшли в фіксують отвори і ніжки  

надійно утримуються намісці.

Повернення складеного столу в  

початкове положення

Перемістіть стіл в робочу зону. Перед установкою столу з

монтованої на ньому пилкою переконайтеся, що поверхня

в робочій зоні рівна і нерухома.

1. Нахиліть стіл, саджаючи пилу 

вертикально  на опорну стійку.

2. Натиснувши на важіль розблокування ніжок,  

розкладіть ніжку стола з боку рукоятки, повернувши  

її таким чином, щоб стопорний штифт увійшов в  

фіксує отвір. Повторіть дії з другої ніжкою з боку  

рукоятки.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ТІЛЬКИ ДЛЯ DWE7491 

(РІС. 1,  8):

1. Переверніть пилу і покладіть її на рівну 

стійку  поверхню.

2. Додайте на пилі стіл, як показано на малюнку.  

Зіставте монтажні отвори (j) на столі з отворами 

на  каркасі пилки.

3. Вставте болти M8x75 з конічними головками (r) 

спочатку  в отвори в столі, потім в отвори в каркасі 

пилки. Поверх  кожного болта помістіть стопорну 

гайку М8 і затягніть.  Повторіть з кожним з чотирьох

болтів.

4. Підніміть пилу за рукоятку на опорній

стійці.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ТІЛЬКИ ДЛЯ DW745 (РІС. 7):

1. Переверніть пилу і покладіть її на рівну стійку  

поверхню.

2. Використовуючи болти М6х40 з конічними головками,  

шайби М6 і стопорні гайки М6, встановіть на  

кронштейн пили з'єднувальні елементи (о), як  

показано на рисунку 7. Не затягуйте туго.

3. Встановіть стіл на пилку, як показано на малюнку.  

Зіставте отвори столу з отворами сполучних  

елементів.

4. Вставте болти M8x45 з конічними головками (q)  

спочатку в отвори в столі, потім в отвори

в сполучних елементах. Закріпіть болти за допомогою  

шайб М8 і стопорних гайок М8.

5. Міцно затягніть всі кріпильні елементи.

6. Підніміть пилу за рукоятку на опорній стійці.

УВАГА: Щоб знизити ризик отримання  

травми, переконайтеся в надійному кріпленні  

пилки на столі.

УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, не  

підвішуйте сторонні предмети на рукоятку.  

Додатковий вагу на рукоятці може перекинути  

стіл.
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3. Натиснувши на важіль розблокування ніжок, розкладіть  

ніжку стола з боку коліс, повернувши її таким чином,  

щоб стопорний штифт увійшов в фіксує отвір.  

Повторіть з другої нижньої ніжкою.

УВАГА: Переконайтеся, що стопорні  

штифти увійшли в фіксують отвори і ніжки  

надійно утримуються намісці.

4. Встановивши ніжки в робоче положення, візьміться за  

основну рукоятку і підійміть пилу, ставлячи її на  

підлогу на всі чотири ніжки.

ТЕХНІЧНЕ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електроінструмент D E WALT розрахований на роботу  

протягом тривалого часу при мінімальному технічному  

обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту  

збільшуються при правильному догляді і регулярному  

чищенні.

УВАГА: Щоб уникнути отримання травми,  

вимкніть інструмент та від'єднайте його від  

джерела електроживлення, перш ніж  

встановлювати ідемонтувати

приналежності, виконувати або  

змінювати налаштування, а також перед  

проведенням ремонту. Переконайтеся,  

що курок перемикач знаходиться в  

положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск  

інструменту може призвести до  

травмування.

Мастило

Ваш електроінструмент не вимагає  додаткового

змащення.

Частка

УВАГА: Ніколи не використовуйте розчинники  

або інші агресивні хімічні засоби для  

очищення неметалевих деталей інструменту.  

Ці хімікати можуть погіршити властивості  

матеріалів, застосованих в даних деталях.

Використовуйте тканину, змочену у воді з  

м'яким милом. Не допускайте попадання  

будь-якої рідини всередину інструменту; ні в  

якому разі не занурюйте будь-яку частину  

інструменту врідину.

Додаткові речі

УВАГА: Оскільки приналежності, відмінні від  

тих, які пропонує D E WALT, не проходили тести  

на цьому телевізорі, то використання цих  

приладів може призвести до небезпечної  

ситуації. Щоб уникнути ризику отримання  

травми, з даним продуктом повинні

використовуватися тільки рекомендовані D E WALT  

додаткове приладдя.

З питань придбання додаткового обладнання  

звертайтеся до Вашого дилера.
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Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей продукт не можна  

викидати разом із побутовим сміттям.

Якщо одного разу Ви захочете замінити свій виріб D E WALT  

або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте

його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб  

спеціальний приймальний пункт.

Роздільний збір виробів з закінченим  

терміном служби і їх упаковки дозволяє  

повторно переробляти та повторно  

використовувати. Використання  

перероблених матеріалів допомагає  

захищати навколишнє середовище від  

забруднення та зменшує потребу в  

сировині.

Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих  

електричних продуктів окремо від побутового сміття на  

муніципальних звалищах відходів, або Ви можете  

продавцями при покупці нового вироби. фірма D E WALT для

збору та переробки після закінчення їхнього терміну D E WALT.  

Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії  в 

офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані  

продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце  

знаходження Вашого найближчого авторизованого

сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс D E WALT  

за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім  

того, список авторизованих сервісних центрів D E WALT і

повну інформацію про наш післяпродажного обслуговування  

та контактною Ви можете знайти в інтернеті за адресою:

www.2helpU.com.

zst00230293 - 01-07-2014

http://www.2helpU.com/
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