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(Оригінальні інструкції) 

 

Передбачуване використання 

Ваш BLACK + DECKER BDCR18 - зворотна пила 

призначена для розпилювання деревини, 

пластмаси та листового металу. Цей інструмент 

призначений лише для споживача. 

 

Правила техніки безпеки 

 

Загальні застереження щодо 

безпеки електроінструменту 

 

УВАГА! Прочитайте всі 

попередження щодо безпеки та всі 

інструкції. Недотримання наведених нижче 

попереджень та інструкцій може призвести до 

ураження електричним струмом, пожежі та / або 

серйозних травм. 

 

Збережіть усі попередження та вказівки для 

подальшої референції. Термін "електроінструмент" у 
всіх перерахованих нижче попередженнях стосується 
вашого електроінструменту, що працює від мережі, або 
за допомогою акумуляторного (бездротове) 

електроінструменту. 

 
1. Робоча зона безпеки 

 

a. Тримайте робочу зону чистою та добре 

освітленою. Захаращені або темні райони 

викликають нещасні випадки. 

b. Не експлуатуйте електроінструменти у 

вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у 

присутності легкозаймистих рідин, газів або 

пилу. Електроінструменти створюють іскри, які 

можуть запалити пил або гази. 

c. Не тримайте дітей та сторонніх людей під час 

роботи з електроінструментом. Відволікання 

можуть призвести до втрати контролю. 

 

2. Електрична безпека 

a. Вилки електроінструмента повинні відповідати 

виході. Ніколи не змінюйте вилку. Не 

використовуйте будь-які адаптери з заземленими 

електроінструментами. Не модифіковані вилки та 

відповідні розетки зменшать ризик ураження 

електричним струмом. 

b.  Уникайте контакту тіла з заземленими або 

заземленими поверхнями, такими як труби, 

радіатори, діапазони та  холодильники. Якщо 

ваш організм заземлений або заземлений, виникає 

підвищений ризик ураження електричним струмом.  

c. Не піддавайте електроінструменти дощу та 

вологим умовам. Вода, що потрапляє в 

електроінструмент, збільшить ризик ураження 

електричним струмом. 

d. Не зловживайте шнуром. Ніколи не 

використовуйте шнур для перенесення, 

витягування та відключення електроінструменту. 

Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв 

або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані 

шнури збільшують ризик ураження електричним 

струмом. 

e. Під час експлуатації електроінструменту на 

відкритому повітрі використовуйте подовжувач, 

придатний для використання на вулиці. 

Використання шнура, придатного для зовнішнього 

використання, зменшує ризик ураження електричним 

струмом. 

f. Якщо робота електроінструменту в вологому місці 

неминуча, використовуйте захищений джерело 

живлення пристрою (ДЖП). Використання ДЖП 

знижує ризик ураження електричним струмом.  

g. Якщо пристрої призначені для з'єднання 

пилозбірних і збірних установок, переконайтесь, 

що вони підключені та правильно 

використовуються. Використання пилу може 

зменшити небезпеку, пов'язану з пилом. 

 

4. Використання електроінструменту та догляд 

 

a. Не примушуйте електроінструмент. 

Використовуйте правильний електроінструмент для 

Українська мова 
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вашої програми. Правильний електроінструмент 

зробить роботу кращою і безпечнішою за 

швидкістю, для якої вона була розроблена. 

b. Не використовуйте електроінструмент, якщо 

цей вимикач не вмикається та не 

вимикається. Будь-який електроінструмент, який 

не можна керувати за допомогою перемикача, є 

небезпечним і його необхідно відремонтувати. 

c. Перед тим як робити будь-які настройки, 

змінювати аксесуари або зберігати 

електроінструменти, від'єднайте штепсель від 

джерела живлення та / або акумуляторної 

батареї від електроінструменту. Такі 

попереджувальні заходи безпеки зменшують 

ризик випадкового запуску електроінструменту. 

d. Зберігайте працездатні електроінструменти 

поза межами досяжності дітей та не 

дозволяйте особам, незнайомим з 

електроінструментом, або цим інструкцією 

керувати електроінструментом. 

Електроінструменти небезпечні в руках 

непрофесійних користувачів. 

e. Підтримуйте електроінструменти. Перевірте 

неправильне розташування або зв'язування 

рухомих деталей, пошкодження деталей та 

будь-яких інших умов, які можуть вплинути на 

роботу електроінструменту. Якщо пошкоджено, 

перед використанням відремонтуйте 

електроінструмент. Багато нещасних випадків 

обумовлено погано експлуатованими 

електроінструментами. 

f. Тримайте різальні частини  інструменти 

гострими та чистими. Правильно підтримувані 

ріжучі інструменти з різкими різальними ребрами 

менш схильні до зв'язування і легше 

контролювати. 

g. Використовуйте електроінструмент, 

аксесуари, інструменти та ін. відповідно до 

цих інструкцій, враховуючи умови роботи та 

виконувані роботи. Використання 

електроінструменту для операцій, відмінних від 

передбачених, може призвести до небезпечної 

ситуації. 

 

5. Використовуйте акумулятор та дбайте про це 

 

a. Заряджайте лише зарядний пристрій, вказаний 

виробником. Зарядний пристрій, який підходить 

для одного типу акумуляторної батареї, може 

призвести до пожежі під час використання з іншим 

акумулятором. 

b. Використовуйте електроінструменти лише 

спеціально призначеними пакетами для 

батарей. Використання будь-яких інших 

акумуляторів може призвести до травмування та 

пожежі. 

c. Коли батарейний блок не використовується, 

тримайте його подалі від інших металевих 

предметів, таких як скріпки, монети, ключі, 

цвяхи, гвинти та інші невеликі металеві 

предмети, які можуть з'єднувати один термінал 

з іншим. Замикання контактів акумулятора разом 

може спричинити опіки або пожежу. 

d. Під зловмисними умовами рідина може 

викидатися з акумулятора; уникайте контакту. 

Якщо контакт несподівано виникає, промийте 

водою. Якщо рідина звернеться до очей, 

додатково зверніться за медичною допомогою. 

e. Рідина, випущена з акумулятора, може 

спричинити подразнення або опіки. 

 

6. Сервіс 

 

a. Необхідно, щоб ваш електроінструмент 

обслуговувався кваліфікованим персоналом-

ремонтом, використовуючи тільки ідентичні 

запасні частини. Це забезпечить збереження 

безпеки електроінструменту. 
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Додаткові застереження щодо безпеки 

електроінструменту 

 

УВАГА! Додаткові запобіжні 

заходи для ручних пилок 

 Утримуйте електроінструмент ізольованими 

поверхнями захвату під час виконання операції, де 

ріжучий аксесуар може контактувати з прихованою 

проводкою. Ріжучий аксесуар, що контактує з "живим" 

дротом, може спричинити виникнення металевих 

частин електроінструменту "живим" та надавати 

оператору електричний струм. 

 Утримуйте електроінструмент ізольованими 

захватами, виконуючи операцію, в якій кріплення 

може контактувати з прихованою проводкою. 

З'єднувачі, що контактують з "живим" дротом, можуть 

змусити металеві частини електроінструменту 

"живими" та можуть надати оператору електричний 

струм. 

 Використовуйте затискачі або інший практичний 

спосіб захистити та підтримувати заготовку на 

стабільній платформі. 

 Тримання роботи вручну або проти тіла залишає 

його нестабільним і може призвести до втрати 

контролю. 

 Утримуйте руки від зони різання. якщо потрапляє 

під робочу частину будь-якої причини. Не 

вставляйте пальці або великий палець в околі 

зворотного ходу та затискача. Не стабілізуйте пилу, 

зачепивши черевики. 

 Тримайте леза гострими. Чутливі або пошкоджені 

леза можуть спричинити випинення пилки або 

припинення їх під тиском. 

 Завжди використовуйте відповідний тип пилки для 

матеріалу деталі та типу різання. 

 При збиранні труби або трубопроводу 

переконайтеся, що вони не містять води, 

електропроводки тощо. 

 Не торкайтеся до заготовки або леза відразу після 

роботи інструменту. Вони можуть стати дуже гарячими. 

 Ви повинні знати про приховані небезпеки, перш ніж 

розрізати стіни, підлоги або стелі, перевірте місце 

розташування проводки та труб. 

 Леза продовжують рухатися після звільнення 

перемикача. Завжди вимикайте інструмент і зачекайте, 

поки пильний диск стане повністю зупинено, перш ніж 

покласти інструмент вниз. 

 

УВАГА! Значення вібраційної емісії під час фактичного 

використання електроінструменту може відрізнятися від 

заявленої величини в залежності від способів 

використання інструмента. Рівень вібрації може 

перевищувати зазначений рівень. 

 Призначене використання описано в цьому посібнику з 

експлуатації. Використання будь-якого аксесуара або 

прикріплення або виконання будь-якої операції з цим 

інструментом, окрім тих, що рекомендовані в цьому 

посібнику з експлуатації, може становити ризик 

травмування та / або пошкодження майна. 

 

Безпека інших 

 

 Цей пристрій не призначений для використання особами 

(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими 

або розумовими можливостями, або відсутністю досвіду 

та знань, крім випадків, коли їм було надано нагляд або 

вказівки стосовно використання пристрою особою, 

відповідальною за їх безпеку . 

 Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали із 

приладом. 

 

Залишковий ризик. 

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при 

використанні інструменту, який не може бути включений у 

супровідні попередження щодо безпеки. 

Ці ризики можуть виникнути в результаті неправильного 

використання, тривалого використання тощо. 
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Навіть із застосуванням відповідних правил техніки 

безпеки та впровадження захисних пристроїв не можна 

уникнути певних залишкових ризиків. До них 

відносяться: 

 Ушкодження, викликані дотиком до будь-яких 

обертальних / рухливих частин. 

 Ушкодження, спричинені зміною будь-яких частин, 

леза або аксесуарів. 

 Ушкодження, спричинені тривалим використанням 

інструменту. Використовуючи будь-який інструмент 

протягом тривалого періоду часу, треба регулярно 

робити  перерви. 

 Погіршення слуху. 

 Ризик здоров'ям, спричиненим дихальним пилом, 

при використанні вашого інструмента (наприклад: - 

робота з деревом, особливо з дуба, бука та МДФ). 

 

Вібрація 

 

Задекларовані в технічних даних та декларації 

відповідності заявлені значення викидів вібрації були 

виміряні у відповідності зі стандартним методом 

випробувань, передбаченим EN 60745, і можуть 

використовуватися для порівняння одного інструменту 

з іншим. Заявлена величина викидів вібрації також 

може використовуватися при попередній оцінці впливу. 

 

УВАГА! Значення вібраційної емісії під час фактичного 

використання електроінструменту може відрізнятися 

від заявленої величини в залежності від способів 

використання інструмента. Рівень вібрації може 

перевищувати зазначений рівень. 

 

При оцінці вібраційного впливу для визначення заходів 

безпеки, які вимагаються в 2002/44 / EC для захисту 

людей, які регулярно використовують 

електроінструменти у сфері праці, в оцінці вібраційного 

впливу слід враховувати фактичні умови використання 

та спосіб використання інструменту, включаючи  

врахування всі частини робочого циклу, такі як час, коли 

інструмент вимикається, а також час роботи в режимі 

холостого ходу поряд з тригером. 

 

Наклейки на інструмент 

 

На інструменті відображаються такі символи, поряд з 

датою коду: 

 

 УВАГА! Щоб зменшити ризик травми, 

користувач повинен прочитати інструкцію з експлуатації. 

 
Додаткові інструкції з техніки безпеки для 
акумуляторів та зарядних пристроїв(не входять у 

комплект інструмента) 
 
Батарейки 

 Ніколи не намагайтеся відкрити з якої-небудь 

причини. 

 Не піддавайте акумулятор впливу води. 

 Не зберігайте в місцях, де температура може 
перевищувати 40 ° С. 

 Заряджати тільки при температурі 
навколишнього середовища від 10 ° C до 40 ° 

C. 

 Зарядіть лише за допомогою зарядного 
пристрою, що постачається разом із 
інструментом. 

 У разі утилізації акумуляторів дотримуйтесь 
інструкцій, наведених у розділі "Захист 

навколишнього середовища".  

 Не намагайтеся заряджати пошкоджені 
батареї. 

 
Зарядні пристрої 

 Використовуйте зарядний пристрій BLACK + 
DECKER лише для заряджання акумулятора в 

інструменті, з яким він постачався. Інші 
акумулятори можуть вибухнути, завдати травм 

і пошкоджень. 

 Ніколи не намагаєтесь заряджати акумулятори. 

 Негайно замініть дефектні шнури. 

 Не піддавайте зарядний пристрій воді. 

 Не відкривайте зарядний пристрій. 

 Не перевіряйте зарядний пристрій. 
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Зарядний пристрій призначений тільки 
для використання в приміщенні. 
 

Перед використанням прочитайте 
інструкцію з експлуатації. 
 

Електрична безпека 
 

Ваш зарядний пристрій подвійний 
утеплювач; тому ніякого проводу 
заземлення не потрібно.  
 Завжди перевіряйте, чи відповідає 

напруга  живлення напрузі на табличці. Ніколи не   
намагайтеся замінити зарядний пристрій                
звичайною мережевою вилкою. 
 

 У разі пошкодження шнуру живлення його 
необхідно замінити виробником або 
уповноваженим сервісним центром BLACK + 
DECKER, щоб уникнути небезпеки. 
 
Особливості 
 

Цей інструмент містить деякі або всі наступні 
функції. 
 
1. Увімкнути / Вимкнути перемикач 
2. Кнопка блокування 
3. Взуття 
4. Важіль розблокування клапана 

5. Клинок 
6. Акумулятор (де він постачається) 
7. Кнопка розблокування 
8. Головна ручка 
9. Вторинна ручка захвату 

Малюнок D (де постачається) 

10. Зарядний пристрій 

 

Збірка 

 
УВАГА! Перед складанням вийміть акумулятор з 

інструмента та переконайтеся, що пила пила 
зупинена. Використовувані пилки можуть бути 
гарячими. 

Встановлення пильного полотна (мал.A) 

 Утримуйте інструмент від тіла. 

 Відкрийте важіль розблокування клапана (4) у 

повній відкритій позиції. 

 Вставте палець леза з фронту. 

 Закрийте важіль розблокування клапана (4).  

 

Переконаєтеся, що лезо (5) затиснуто. 

Примітка: Лезо можна встановити з зубцями, щоб 

допомогти в збиранні різання (мал. G). 

 

Виймання пилки 

УВАГА! Не торкайтеся лопатки відразу після 

використання. 

 Використовувані пилки можуть бути гарячими. 

 Відкрийте важіль розблокування клапана (4) у 

повній відкритій позиції. 

  Видаліть лезо. 

 

Кнопка блокування 

Інструмент оснащений функцією блокування 

вимикача, що запобігає ненавмисному 

спрацьовуванню. 

 Щоб переключити інструмент, натисніть кнопку 

блокування (2), потім висуньте вимикач (1). 

 Виймання вимикача (1) вимикає інструмент.  

 

Встановлення та виймання акумулятора (мал B & 

C) 

 У відповідності до акумулятора (6), встановіть його 

вгору за допомогою гнізда на інструменті. Посуньте 

акумулятор у посудину та натисніть, доки 

акумулятор не зафіксується (мал. B). 

 Щоб вийняти акумулятор (6), натискайте кнопку 

виймання батареї (7), одночасно витягуючи 

акумулятор із посуду на інструменті (мал. C). 

 

Використання 

 

УВАГА! Дозвольте інструменту працювати в 

своєму темпі. Не перевантажуйте. 

 

Заряджання акумулятора (мал. D) 

Акумулятор потрібно заряджати перед першим 
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використанням і кожного разу, коли він не може 

забезпечити достатню потужність роботам, які 

було легко виконано раніше. Під час заряджання 

акумулятор може стати теплим; це нормально і 

не вказує на проблему. 

УВАГА! Не заряджайте акумулятор при 

температурі навколишнього середовища нижче 

10 ° С або вище 40 ° С. Рекомендована 

температура зарядки: прибл. 24 ° C. 

Примітка. Зарядний пристрій не заряджатиме 

акумулятор, якщо температура стільниці 

нижче приблизно 10 ° С або вище 40 ° С. 

Акумулятор повинен залишатись у зарядному 

пристрої, і зарядний пристрій почне 

автоматично заряджатись, коли температура 

освітлюваної батареї зігрівається або 

охолоне. 

 Щоб зарядити акумулятор (6), вставте його в 

зарядний пристрій (10). Акумулятор в одному 

місці входить у зарядний пристрій. Не примушуй. 

Переконайтесь, що акумулятор повністю 

зафіксований у зарядному пристрої. Ви 

підключіть зарядний пристрій та увімкніть 

мережу. Зелений індикатор заряджання буде 

блимати. 

 Зарядка завершується, коли зелений індикатор 

зарядки постійно перемикається. Зарядний 

пристрій та акумулятор можна залишити 

безконтактно. Зелений індикатор заряджання 

мигатиме, оскільки зарядний пристрій іноді 

збільшує заряд акумулятора. 

 Ви заряджаєте акумулятори протягом 1 тижня. 

Тривалість роботи акумулятора буде значно 

зменшена, якщо вона зберігається в 

розрядженому стані. 

 

Залишати акумулятор у зарядному пристрої 

 

Зарядний пристрій та акумуляторну батарею 

можуть залишатись підключеними, коли зелений 

індикатор заряджання світиться на невизначений 

час. Зарядний пристрій залишить акумулятор свіжим 

та повністю зарядженим. 

 

Увімкнення та вимкнення 

 Щоб переключити інструмент, натисніть кнопку 

блокування (2), потім висуньте вимикач (1). 

 Щоб вимкнути інструмент, відпустіть перемикач 

увімкнення / вимикання (1). 

 

Розпилювання (мал. E) 

 Завжди тримайте інструмент обома руками (мал. 

E). Нехай лезо (5) вільно працює протягом 

декількох секунд перед початком вирізання. 

 Нанесіть на інструмент лише невисокий тиск при 

виконанні розрізу. 

 Якщо можливо, працюйте з підошвою (3), 

натиснутою на заготовку. Це покращить контроль 

інструмента та зменшить вібрацію інструмента, а 

також запобігає пошкодженню леза. 

 

Поради щодо оптимального використання 

 

Розпилювання деревини (мал. F) 

 Закріпіть заготовку надійно та виймайте всі цвяхи 

та металеві предмети. 

 Утримуючи інструмент обома руками, працюйте із 

підошвою (3), натиснутою на заготовку. 

 

Пряморізання (мал. G) 

Компактний дизайн рухомого циліндра для двигуна 

пила та поворотного башмака (3) дозволяє точно 

зрізати підлоги, кути та інші важкі ділянки. 

Щоб максимально збільшити можливості 

розмивання, виконайте наведені нижче дії. 

 Вставте вал леза в затискач леза, зуби лопаті 

зверху. 

 Регулюєте кут рукоятки на інструменті, щоб ви 
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були максимально наближені до робочої 

поверхні. 

 

Розпилювання металу (мал. H) 

 Використовуйте пильний диск, який підходить для 

розпилювання металу. Використовуйте пильний 

диск для фрези для чорних металів та грунтовну 

пилку для кольорових металів. 

 При різанні тонкого листового металу скріпніть 

шматок деревини брухту на задню поверхню 

заготовки та прорізайте цей сендвіч. 

 Ви нанесіть фільтр масла вздовж передбаченої 

лінії розрізу. 

 

Карманне різання в дереві (мал. I) 

 Виміряйте і позначте необхідну кишеню. 

 Ви можете встановити пильний диск, який 

підходить для карманного різання.  

 Утримуйте підошву (3) на заготовці в такому 

положенні, щоб лезо сформувало відповідний кут 

для вирізання кишені. 

  Увімкніть інструмент і повільно подавайте лезо в 

заготовку. Переконайтеся, що підошва (3) постійно 

контактує з заготовкою. 

 

Різка гілок 

Філії діаметром до 25 мм можна вирізати за 

допомогою цього інструмента. 

 

УВАГА! Не використовуйте прилад у дереві, на 

сходах або на будь-якій іншій нестабільній поверхні. 

Будьте в курсі, де гілка впаде. 

 Ви обрізаєте вниз і далеко від свого тіла. 

 Ви зробите виріз близько до головної гілки або тіла 

дерева. 

 

Вертикальне різання 

Інструмент дозволяє точно зрізати кути та інші важкі 

області. 

 Вставте хвостовик пильного полотна в держатель 

леза зубцями лопатки зверху вгору. 

 Утримуйте інструмент із підошвою (3) вниз, щоб ви 

були максимально наближені до робочої поверхні. 

 Відсуньтеся вперед і далеко від свого тіла. 

 

Аксесуари 

Продуктивність вашого інструмента залежить від 

використовуваного аксесуара. 

Аксесуари BLACK + DECKER розроблені за високими 

стандартами якості та призначені для підвищення 

продуктивності вашого інструмента. Використовуючи ці 

аксесуари, ви отримаєте найкраще з вашого 

інструменту. 

 

Леза 

Пила візьме лезо до 30 см. Завжди використовуйте 

найкоротший ніж, який підходить для вашого проекту, 

але достатньо довгий, щоб ножиця не прорізала 

матеріал. 

Більш довгі леза, швидше за все, будуть зігнутими або 

пошкоджені під час використання. Під час експлуатації 

деякі довші лопаті можуть вібрувати або трясти, якщо 

пила не тримається в контакті з заготовкою. 

 

Технічне обслуговування 

 

Інструмент BLACK + DECKER розроблений для роботи 

протягом тривалого періоду часу з мінімальним 

технічним обслуговуванням. 

Постійна задовільна робота залежить від належного 

догляду за інструментом та регулярного прибирання. 

Ваш зарядний пристрій не потребує обслуговування, 

крім звичайного прибирання. 

 

УВАГА! Перш ніж виконувати будь-яке технічне 

обслуговування на інструменті, вийміть акумулятор з 

інструмента. Відключіть зарядний пристрій перед 

очищенням. 
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 Регулярно очищайте вентиляційні отвори у 

вашому інструменті та зарядному пристрої за 

допомогою м'якої щітки або сухої тканини. 

 Регулярно очищайте корпус двигуна, 

використовуючи вологу ганчірку. 

 Не використовуйте будь-який абразивний або 

розчинник чистого засобу. 

 Регулярно відкривайте патрон і торкніться його, 

щоб видалити будь-який пил з інтер'єру. 

 

Захист навколишнього середовища 

 

Окремі колекції. Цей продукт не можна 

утилізувати зі звичайними побутовими 

відходами. 

Якщо ви знайдете один день, що ваш продукт BLACK 

+ DECKER потребує заміни або якщо він вам більше 

не використовується, не викидайте його з побутовими 

відходами. Зробіть цей продукт доступним для 

роздільного збору. 

 

Окремий набір використаних продуктів та 

упаковки дозволяє матеріалами 

повторно переробляти та 

використовувати знову. 

Повторне використання перероблених матеріалів 

допомагає запобігти забрудненню навколишнього 

середовища та зменшує попит на сировину. 

Місцеві регламенти можуть передбачати роздільну 

збір електротехнічних виробів у домашніх 

господарствах, на муніципальних сміттєвих 

майданчиках або у роздрібного торговця, коли ви 

купуєте новий товар. 

 

BLACK + DECKER надає можливість збирати та 

переробляти продукти BLACK + DECKER, коли вони 

досягли кінця свого робочого життя. Для того, щоб 

скористатися цією послугою, будь ласка, поверніть 

ваш продукт у будь-який авторизований 

ремонтний агент, який збиратиме їх від нашого імені. 

Ви можете перевірити місцезнаходження найближчого 

авторизованого агента з ремонту, звернувшись до 

місцевого офісу BLACK + DECKER за адресою, 

вказаною в цьому посібнику. Крім того, список 

авторизованих агентів BLACK + DECKER, а також 

повну інформацію про наш післяпродажне 

обслуговування та контакти можна отримати в 

Інтернеті за адресою: www.2helpU.com 

 

Батарейки 

 

Всередині немає елементів, що підлягають 

обслуговуванню користувача. 

У Наприкінці терміну дії вашої продукції 

повертайте весь агрегат до сервісного агента або до 

місцевої станції переробки, щоб перезаряджати 

акумулятор. Не викидайте пристрій з побутовими 

відходами. 

 

 

Технічні дані 
BDCR18 (H1) 

Вихідна напруга VDC 18 

Швидкість без 

навантаження 

min-1 0-3000 

Довжина удару 
mm 

22 

Вага Kg 1,5 

Зарядний 
пристрій 

 905902** 
Tип2 

905998** 
Tип 1 

Вхідна напруга Vac 100-240 230 

Вихідна напруга VDC 8-20 18 

Струм mA 400 1 

Приблизний час 

заряду 

min 3-5 1-5 

Батарея BL1518 BL2018 BL4018 

Вхідна напруга 18 18 18 

Потужність 1,5 2,0 4,0 

http://www.2helpu.com/
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Тип Li-Lon Li-Lon Li-Lon 

Рівень звукового тиску відповідно до EN 60745: 

Звуковий тиск (LpA) 79,5 дБ (A), невизначеність (K) 3 дБ (A) 

Звукова потужність (LWA) 90,5 дБ (A), невизначеність (K) 3 дБ 

(A) 

Загальні значення вібрації (сумарна трисекційна сума) 

відповідно до EN 60745: 

Дошки для різання (ах, В) 17,9 м / с2, невизначеність (К) 1,5 м 

/ с2 

Різання дерев'яних балок (ах, ВБ) 19,7 м / с2, невизначеність 

(К) 1,5 м / с2 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ    
МЕХАНІЧНА ДИРЕКТИВА  

        ЄС 
 

BDCR18 - Поршнева пилка 
Black & Decker заявляє, що ці продукти, описані в 

розділі "технічні дані", відповідають: 
2006/42 / EC, EN 60745-1: 2009 + A11: 2010, EN 60745-

2-11: 2010 
 

Ці продукти також відповідають Директиві 2004/108 / EC 
(до 19/04/2016) 2014/30 / ЄС (від 20.04.2016 р.) Та 

2011/65 / ЄС.  
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, 

зверніться до Black & Decker за адресою вказаною на 

зворотній стороні посібника. 
 

Нижчепідписаний несе відповідальність за складання 
технічної документації та робить цю декларацію від 

імені компанії Black & Decker. 

 
R. Laverick 

Engineering 
Manager 

Black & Decker 
Europe, 210 
Bath Road, 

Slough, 
Berkshire, SL1 3YD 

United Kingdom 
13/07/2015 

 

Гарантія 
 
Компанія Black & Decker впевнена в якості своєї 
продукції та пропонує виняткову гарантію. Ця 

гарантійна заява доповнює і ніяк не перешкоджає 
вашим статутним правам. Гарантія дійсна на 
територіях держав-членів Європейського Союзу та 
Європейської зони вільної торгівлі. 
 
Якщо Black & Decker продукт стає дефектним через 
несправність матеріалів, виготовлення чи 
невідповідності, протягом 24 місяців з дати 
придбання Black & Decker гарантує замінити дефектні 
деталі, виправляти вироби, що піддаються чесному 
зносу, або замінити такі вироби на забезпечити 
мінімальні незручності для клієнта, якщо: 

 Продукт був використаний для торгівлі, 
професійних цілях або наймання; 

 Продукт був підданий зловживанням або 
нехтуванням; 

 Продукт зазнав пошкодження через сторонні 
об'єкти, речовини або аварії; 

 Продукт ремонтували особи, крім 
авторизованих агентів з ремонту чи служби 
персоналу Black & Decker. 
 

Щоб подати заявку на гарантію, вам доведеться 
подати підтвердження покупки продавцеві або 
уповноваженому агенту з ремонту. Ви можете 
перевірити місцезнаходження найближчого 
авторизованого агента з ремонту, звернувшись до 
свого місцевого офісу Black & Decker за адресою, 
вказаною в цьому посібнику. Крім того, список 
авторизованих агентів з ремонту Black & Decker та 
повну інформацію про наш післяпродажне 

обслуговування та контакти доступні в Інтернеті за 
адресою: www.2helpU.com 
 
Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт 
www.blackanddecker.co.uk, щоб зареєструвати свій 
новий продукт BLACK + DECKER, а також бути в курсі 

нових продуктів та спеціальних пропозицій.  
 
Додаткова інформація про бренд BLACK + DECKER 
та наш асортимент продукції доступна на 
www.blackanddecker.co.uk 

 

http://www.2helpu.com/
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	g. Якщо пристрої призначені для з'єднання пилозбірних і збірних установок, переконайтесь, що вони підключені та правильно використовуються. Використання пилу може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.
	4. Використання електроінструменту та догляд
	a. Не примушуйте електроінструмент. Використовуйте правильний електроінструмент для вашої програми. Правильний електроінструмент зробить роботу кращою і безпечнішою за швидкістю, для якої вона була розроблена.
	b. Не використовуйте електроінструмент, якщо цей вимикач не вмикається та не вимикається. Будь-який електроінструмент, який не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і його необхідно відремонтувати.
	c. Перед тим як робити будь-які настройки, змінювати аксесуари або зберігати електроінструменти, від'єднайте штепсель від джерела живлення та / або акумуляторної батареї від електроінструменту. Такі попереджувальні заходи безпеки зменшують ризик випад...
	d. Зберігайте працездатні електроінструменти поза межами досяжності дітей та не дозволяйте особам, незнайомим з електроінструментом, або цим інструкцією керувати електроінструментом. Електроінструменти небезпечні в руках непрофесійних користувачів.
	e. Підтримуйте електроінструменти. Перевірте неправильне розташування або зв'язування рухомих деталей, пошкодження деталей та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо пошкоджено, перед використанням відремонтуйте ел...
	f. Тримайте різальні частини  інструменти гострими та чистими. Правильно підтримувані ріжучі інструменти з різкими різальними ребрами менш схильні до зв'язування і легше контролювати.
	g. Використовуйте електроінструмент, аксесуари, інструменти та ін. відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови роботи та виконувані роботи. Використання електроінструменту для операцій, відмінних від передбачених, може призвести до небезпечної ситу...
	5. Використовуйте акумулятор та дбайте про це
	a. Заряджайте лише зарядний пристрій, вказаний виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може призвести до пожежі під час використання з іншим акумулятором.
	b. Використовуйте електроінструменти лише спеціально призначеними пакетами для батарей. Використання будь-яких інших акумуляторів може призвести до травмування та пожежі.
	c. Коли батарейний блок не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти та інші невеликі металеві предмети, які можуть з'єднувати один термінал з іншим. Замикання контактів акумул...
	d. Під зловмисними умовами рідина може викидатися з акумулятора; уникайте контакту. Якщо контакт несподівано виникає, промийте водою. Якщо рідина звернеться до очей, додатково зверніться за медичною допомогою.
	e. Рідина, випущена з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.
	6. Сервіс
	a. Необхідно, щоб ваш електроінструмент обслуговувався кваліфікованим персоналом-ремонтом, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це забезпечить збереження безпеки електроінструменту.
	Додаткові застереження щодо безпеки електроінструменту
	УВАГА! Додаткові запобіжні заходи для ручних пилок
	 Утримуйте електроінструмент ізольованими поверхнями захвату під час виконання операції, де ріжучий аксесуар може контактувати з прихованою проводкою. Ріжучий аксесуар, що контактує з "живим" дротом, може спричинити виникнення металевих частин електр...
	 Утримуйте електроінструмент ізольованими захватами, виконуючи операцію, в якій кріплення може контактувати з прихованою проводкою. З'єднувачі, що контактують з "живим" дротом, можуть змусити металеві частини електроінструменту "живими" та можуть над...
	 Використовуйте затискачі або інший практичний спосіб захистити та підтримувати заготовку на стабільній платформі.
	 Тримання роботи вручну або проти тіла залишає його нестабільним і може призвести до втрати контролю.
	 Утримуйте руки від зони різання. якщо потрапляє під робочу частину будь-якої причини. Не вставляйте пальці або великий палець в околі зворотного ходу та затискача. Не стабілізуйте пилу, зачепивши черевики.
	 Тримайте леза гострими. Чутливі або пошкоджені леза можуть спричинити випинення пилки або припинення їх під тиском.
	 Завжди використовуйте відповідний тип пилки для матеріалу деталі та типу різання.
	 При збиранні труби або трубопроводу переконайтеся, що вони не містять води, електропроводки тощо.
	 Не торкайтеся до заготовки або леза відразу після роботи інструменту. Вони можуть стати дуже гарячими.
	 Ви повинні знати про приховані небезпеки, перш ніж розрізати стіни, підлоги або стелі, перевірте місце розташування проводки та труб.
	 Леза продовжують рухатися після звільнення перемикача. Завжди вимикайте інструмент і зачекайте, поки пильний диск стане повністю зупинено, перш ніж покласти інструмент вниз.
	УВАГА! Значення вібраційної емісії під час фактичного використання електроінструменту може відрізнятися від заявленої величини в залежності від способів використання інструмента. Рівень вібрації може перевищувати зазначений рівень.
	 Призначене використання описано в цьому посібнику з експлуатації. Використання будь-якого аксесуара або прикріплення або виконання будь-якої операції з цим інструментом, окрім тих, що рекомендовані в цьому посібнику з експлуатації, може становити ри...
	Безпека інших
	 Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, або відсутністю досвіду та знань, крім випадків, коли їм було надано нагляд або вказівки стосовно використання прис...
	 Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали із приладом.
	Залишковий ризик.
	Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, який не може бути включений у супровідні попередження щодо безпеки.
	Ці ризики можуть виникнути в результаті неправильного використання, тривалого використання тощо.
	Навіть із застосуванням відповідних правил техніки безпеки та впровадження захисних пристроїв не можна уникнути певних залишкових ризиків. До них відносяться:
	 Ушкодження, викликані дотиком до будь-яких обертальних / рухливих частин.
	 Ушкодження, спричинені зміною будь-яких частин, леза або аксесуарів.
	 Ушкодження, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду часу, треба регулярно робити  перерви.
	 Погіршення слуху.
	 Ризик здоров'ям, спричиненим дихальним пилом, при використанні вашого інструмента (наприклад: - робота з деревом, особливо з дуба, бука та МДФ).
	Вібрація
	Задекларовані в технічних даних та декларації відповідності заявлені значення викидів вібрації були виміряні у відповідності зі стандартним методом випробувань, передбаченим EN 60745, і можуть використовуватися для порівняння одного інструменту з інши...
	УВАГА! Значення вібраційної емісії під час фактичного використання електроінструменту може відрізнятися від заявленої величини в залежності від способів використання інструмента. Рівень вібрації може перевищувати зазначений рівень. (1)
	При оцінці вібраційного впливу для визначення заходів безпеки, які вимагаються в 2002/44 / EC для захисту людей, які регулярно використовують електроінструменти у сфері праці, в оцінці вібраційного впливу слід враховувати фактичні умови використання т...
	врахування всі частини робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимикається, а також час роботи в режимі холостого ходу поряд з тригером.
	Наклейки на інструмент
	На інструменті відображаються такі символи, поряд з датою коду:
	УВАГА! Щоб зменшити ризик травми, користувач повинен прочитати інструкцію з експлуатації.
	Малюнок D (де постачається)
	10. Зарядний пристрій
	Встановлення пильного полотна (мал.A)
	 Утримуйте інструмент від тіла.
	 Відкрийте важіль розблокування клапана (4) у повній відкритій позиції.
	 Вставте палець леза з фронту.
	 Закрийте важіль розблокування клапана (4).
	Переконаєтеся, що лезо (5) затиснуто.
	Примітка: Лезо можна встановити з зубцями, щоб допомогти в збиранні різання (мал. G).
	Виймання пилки
	УВАГА! Не торкайтеся лопатки відразу після використання.
	 Використовувані пилки можуть бути гарячими.
	 Відкрийте важіль розблокування клапана (4) у повній відкритій позиції. (1)
	  Видаліть лезо.
	Кнопка блокування
	Інструмент оснащений функцією блокування вимикача, що запобігає ненавмисному спрацьовуванню.
	 Щоб переключити інструмент, натисніть кнопку блокування (2), потім висуньте вимикач (1).
	 Виймання вимикача (1) вимикає інструмент.
	Встановлення та виймання акумулятора (мал B & C)
	 У відповідності до акумулятора (6), встановіть його вгору за допомогою гнізда на інструменті. Посуньте акумулятор у посудину та натисніть, доки акумулятор не зафіксується (мал. B).
	 Щоб вийняти акумулятор (6), натискайте кнопку виймання батареї (7), одночасно витягуючи акумулятор із посуду на інструменті (мал. C).
	Використання
	УВАГА! Дозвольте інструменту працювати в своєму темпі. Не перевантажуйте.
	Заряджання акумулятора (мал. D)
	Акумулятор потрібно заряджати перед першим використанням і кожного разу, коли він не може забезпечити достатню потужність роботам, які було легко виконано раніше. Під час заряджання акумулятор може стати теплим; це нормально і не вказує на проблему.
	УВАГА! Не заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища нижче 10   С або вище 40   С. Рекомендована температура зарядки: прибл. 24   C.
	Примітка. Зарядний пристрій не заряджатиме акумулятор, якщо температура стільниці нижче приблизно 10   С або вище 40   С.
	Акумулятор повинен залишатись у зарядному пристрої, і зарядний пристрій почне автоматично заряджатись, коли температура освітлюваної батареї зігрівається або охолоне.
	 Щоб зарядити акумулятор (6), вставте його в зарядний пристрій (10). Акумулятор в одному місці входить у зарядний пристрій. Не примушуй. Переконайтесь, що акумулятор повністю зафіксований у зарядному пристрої. Ви підключіть зарядний пристрій та увімк...
	 Зарядка завершується, коли зелений індикатор зарядки постійно перемикається. Зарядний пристрій та акумулятор можна залишити безконтактно. Зелений індикатор заряджання мигатиме, оскільки зарядний пристрій іноді збільшує заряд акумулятора.
	 Ви заряджаєте акумулятори протягом 1 тижня. Тривалість роботи акумулятора буде значно зменшена, якщо вона зберігається в розрядженому стані.
	Залишати акумулятор у зарядному пристрої
	Зарядний пристрій та акумуляторну батарею можуть залишатись підключеними, коли зелений індикатор заряджання світиться на невизначений час. Зарядний пристрій залишить акумулятор свіжим та повністю зарядженим.
	Увімкнення та вимкнення
	 Щоб переключити інструмент, натисніть кнопку блокування (2), потім висуньте вимикач (1). (1)
	 Щоб вимкнути інструмент, відпустіть перемикач увімкнення / вимикання (1).
	Розпилювання (мал. E)
	 Завжди тримайте інструмент обома руками (мал. E). Нехай лезо (5) вільно працює протягом декількох секунд перед початком вирізання.
	 Нанесіть на інструмент лише невисокий тиск при виконанні розрізу.
	 Якщо можливо, працюйте з підошвою (3), натиснутою на заготовку. Це покращить контроль інструмента та зменшить вібрацію інструмента, а також запобігає пошкодженню леза.
	Поради щодо оптимального використання
	Розпилювання деревини (мал. F)
	 Закріпіть заготовку надійно та виймайте всі цвяхи та металеві предмети.
	 Утримуючи інструмент обома руками, працюйте із підошвою (3), натиснутою на заготовку.
	Пряморізання (мал. G)
	Компактний дизайн рухомого циліндра для двигуна пила та поворотного башмака (3) дозволяє точно зрізати підлоги, кути та інші важкі ділянки.
	Щоб максимально збільшити можливості розмивання, виконайте наведені нижче дії.
	 Вставте вал леза в затискач леза, зуби лопаті зверху.
	 Регулюєте кут рукоятки на інструменті, щоб ви були максимально наближені до робочої поверхні.
	Розпилювання металу (мал. H)
	 Використовуйте пильний диск, який підходить для розпилювання металу. Використовуйте пильний диск для фрези для чорних металів та грунтовну пилку для кольорових металів.
	 При різанні тонкого листового металу скріпніть шматок деревини брухту на задню поверхню заготовки та прорізайте цей сендвіч.
	 Ви нанесіть фільтр масла вздовж передбаченої лінії розрізу.
	Карманне різання в дереві (мал. I)
	 Виміряйте і позначте необхідну кишеню.
	 Ви можете встановити пильний диск, який підходить для карманного різання.
	 Утримуйте підошву (3) на заготовці в такому положенні, щоб лезо сформувало відповідний кут для вирізання кишені.
	  Увімкніть інструмент і повільно подавайте лезо в заготовку. Переконайтеся, що підошва (3) постійно контактує з заготовкою.
	Різка гілок
	Філії діаметром до 25 мм можна вирізати за допомогою цього інструмента.
	УВАГА! Не використовуйте прилад у дереві, на сходах або на будь-якій іншій нестабільній поверхні. Будьте в курсі, де гілка впаде.
	 Ви обрізаєте вниз і далеко від свого тіла.
	 Ви зробите виріз близько до головної гілки або тіла дерева.
	Вертикальне різання
	Інструмент дозволяє точно зрізати кути та інші важкі області.
	 Вставте хвостовик пильного полотна в держатель леза зубцями лопатки зверху вгору.
	 Утримуйте інструмент із підошвою (3) вниз, щоб ви були максимально наближені до робочої поверхні.
	 Відсуньтеся вперед і далеко від свого тіла.
	Аксесуари
	Продуктивність вашого інструмента залежить від використовуваного аксесуара.
	Аксесуари BLACK + DECKER розроблені за високими стандартами якості та призначені для підвищення продуктивності вашого інструмента. Використовуючи ці аксесуари, ви отримаєте найкраще з вашого інструменту.
	Леза
	Пила візьме лезо до 30 см. Завжди використовуйте найкоротший ніж, який підходить для вашого проекту, але достатньо довгий, щоб ножиця не прорізала матеріал.
	Більш довгі леза, швидше за все, будуть зігнутими або пошкоджені під час використання. Під час експлуатації деякі довші лопаті можуть вібрувати або трясти, якщо пила не тримається в контакті з заготовкою.
	Технічне обслуговування
	Інструмент BLACK + DECKER розроблений для роботи протягом тривалого періоду часу з мінімальним технічним обслуговуванням.
	Постійна задовільна робота залежить від належного догляду за інструментом та регулярного прибирання.
	Ваш зарядний пристрій не потребує обслуговування, крім звичайного прибирання.
	УВАГА! Перш ніж виконувати будь-яке технічне обслуговування на інструменті, вийміть акумулятор з інструмента. Відключіть зарядний пристрій перед очищенням.
	 Регулярно очищайте вентиляційні отвори у вашому інструменті та зарядному пристрої за допомогою м'якої щітки або сухої тканини.
	 Регулярно очищайте корпус двигуна, використовуючи вологу ганчірку.
	 Не використовуйте будь-який абразивний або розчинник чистого засобу.
	 Регулярно відкривайте патрон і торкніться його, щоб видалити будь-який пил з інтер'єру.
	Захист навколишнього середовища
	Окремі колекції. Цей продукт не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.
	Якщо ви знайдете один день, що ваш продукт BLACK + DECKER потребує заміни або якщо він вам більше не використовується, не викидайте його з побутовими відходами. Зробіть цей продукт доступним для роздільного збору.
	Окремий набір використаних продуктів та упаковки дозволяє матеріалами повторно переробляти та використовувати знову.
	Повторне використання перероблених матеріалів допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища та зменшує попит на сировину.
	Місцеві регламенти можуть передбачати роздільну збір електротехнічних виробів у домашніх господарствах, на муніципальних сміттєвих майданчиках або у роздрібного торговця, коли ви купуєте новий товар.
	BLACK + DECKER надає можливість збирати та переробляти продукти BLACK + DECKER, коли вони досягли кінця свого робочого життя. Для того, щоб скористатися цією послугою, будь ласка, поверніть ваш продукт у будь-який авторизований
	ремонтний агент, який збиратиме їх від нашого імені.
	Ви можете перевірити місцезнаходження найближчого авторизованого агента з ремонту, звернувшись до місцевого офісу BLACK + DECKER за адресою, вказаною в цьому посібнику. Крім того, список авторизованих агентів BLACK + DECKER, а також повну інформацію п...
	Батарейки
	Всередині немає елементів, що підлягають обслуговуванню користувача.
	У Наприкінці терміну дії вашої продукції повертайте весь агрегат до сервісного агента або до місцевої станції переробки, щоб перезаряджати акумулятор. Не викидайте пристрій з побутовими відходами.
	BDCR18 - Поршнева пилка


