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Символите в ръководството за експлоатация и етикета на инструмента

Двойна изолация за допълнителна защита.

Прочетете ръководството за експлоатация преди работа с изделието.

CE съответствие.

Носете предпазни очила, антифони и маска

Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите 
отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични съоръжения за това. 
Консултирайте се с местните власти или търговеца по въпросите за рециклиране.

Предупреждение за безопасност.
Моля, използвайте само аксесоарите, които се поддържат от производителя.
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ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност 
и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може 
да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия 
електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия 
(безжичен).

1)      Безопасност на работното място

a) Поддържайте работното място чисто и добре осветено.
Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

b) Не използвайте електрически инструментите във взривоопасна 
среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах. 
Електрическите инструменти образуват искри, които могат да 
възпламенят прах или изпарения.

c) Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични 
наблюдатели не трябва да се допускат в близост.  Ако се разсейвате 
може да загубите контрол. 

2) Електрическа безопасност

a) Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на 
контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела 
по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със 
заземени електрически инструменти. Оригиналните щепсели и 
подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

b) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, 
радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов 
удар, ако тялото ви е заземено.

c) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или 
мокра среда. При попадане на вода в електрически инструмент се 
увеличава риска от токов удар.

d)

е)

Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за 
носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. 
Пазете кабела от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се 
части. Повредените  или заплетени  кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте 
удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на 
кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.
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3) Лична безопасност

a) Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия 
разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с 
електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на 
наркотици, алкохол или лекарства.
Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да 
доведе до сериозно нараняване.

b) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила.
Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни 
обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще 
намалят нараняванията.

c) Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в 
положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и 
/или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента. 
Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху 
пусковото копче или включване към захранването на електрически 
инструменти, с превключвател в положение Включено,може да 
предизвика инциденти.

d) Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия 
инструмент. Ключ или регулатор, прикрепен  на въртящите се части на 
електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

e) Не работете в нестандартни пози. Работете само когато сте стъпили 
стабилно и в добър баланс.
По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при 
непредвидени ситуации.

f) Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и 
свободно висящи бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч 
от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да 
бъдат захванати от движещите се части.

g) Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане 
и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. 
Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с 
праха опасности.          

4) Използване и грижи за електрическите инструменти.

    a)   Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния 
          електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният 
          електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със 
          скоростта, за която е проектиран.

f)    Ако работите с електрически инструменти във влажна среда е необходимо 
      да използвайте дефектнотокова защита (RCD). Използването на RCD 
      намалява риска от токов удар.
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b) Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от 
електрическия инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, 
смяна на аксесоари или да го съхранявате. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия 
инструмент. 

c) Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват на място, 
недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с 
електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с тях. 
Електрическите инструментите могат да бъдат опасни когато с в ръцете 
на необучени хора.

d) Поддържане на електрически инструмент. Проверете за неправилно 
подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и 
всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на 
електрическия инструмент. Ако е повреден, ремонтирайте електрическия 
инструмент преди да го използвате. Много злополуки са причинени от 
неправилно обслужвани електрически инструменти.

e) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. 
Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много 
по-рядко блокират и са по-лесни за управление.

f) Използвайте електрическия инструменти, аксесоари и накрайниците за 
инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид 
условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни. Използването 
на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може 
да доведе до опасна ситуация.                  

2) Обслужване

a) Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от 
квалифицирани техници. Това може да гарантира, че инструментът е 
безопасен.

Допълнителни предупреждения за безопасност
                
          1) Информация за правилното използване на системата за събиране на прах, ако има 
              такава.
          2) Препоръчва се носене на маска за прах.

Остатъчни рискове

Дори когато електрическият инструмент се използва, както е предписано, не е 
възможно да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Във връзка с 
конструкцията и дизайна на електрическия инструмент могат да възникнат 
следните опасности:

a) Проблеми със здравето, произтичащи от вибрациите, когато  електрическия 
инструмент се използва за по-дълъг период от време или не е адекватно 
управляван и правилно поддържан.   
Наранявания и щети по имущество поради внезапно счупване на аксесоари. b)
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           Предупреждение! Този електрически инструмент генерира електромагнитно 
           поле по време на работа Това поле може при някои обстоятелства да повлияе 
на активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозни или 
фатални наранявания, препоръчваме на хора с медицински импланти да се 
консултират със своя лекар и с производителя на медицински импланти, преди да 
използват този електрически инструмент.

Списък на компонентите                                       Аксесоари: 
1. Копче за избор на скорост на хода                     1PCS паралелен водач 1PCS шестограм
2. Фиксатор                                                                1SET графитни четки 
3. Спусък                                                                    3PCS ножа за пробивен трион 
4. Отвеждане на прах
5. Основна плоча
6. Превключвател за действие на махало
7. Паралелен водач
8. Държач на ножа
9. Трион нож

Фиг. 1 1
2

3

4

5

7

6

9

8
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Техническа спецификация 
Модел No. TS206656 TS20665 

(INMENTRO 

6-4 
щепс
ел) 

TS206656-6 
(ISRAEL щепсел) 

 UTS206656 

Напрежение 220-240V~50/60Hz 110-120V~50/60Hz 
Номинална мощност 570W 570W 
Скорост на празен 
ход 

800-3000/min 800-3000/min 

Капацитет за рязане: 
дърво 

65 mm 6 5 mm 

стомана 8 mm 8 mm 
Диапазон на ъглово 
рязане 

0±45° 0±45° 

Модел No. TS206656-8 
(BS щепсел) 

TS206656-9 
(BRAZIL щепсел) 

TS206656S 
(SAA щепсел) 

Напрежение 220-240V~50/60Hz 
Номинална мощност 570W 
Скорост на празен 
ход 

800-3000/min 

Капацитет за рязане: 
дърво 

65 mm 

стомана 8 mm 
Диапазон на ъглово 
рязане 

0±45° 

РАБОТА 
Поставяне на ножа (Виж Фиг.  2) 

Когато сменяте ножовете, настройте 
превключвателя за действие на махалото в 
положение “0” 

За да отворите държача на ножа, завъртете пръстена 
обратно на часовниковата стрелка (прободен трион с 
главата надолу) и задръжте в това положение. След това 
напълно поставете острието в слота на държача на 
острието със зъби на острието, обърнати напред и 
освободете пръстена, който ще се завърти самостоятелно 
и ще се захване върху горната част на острието. Натиснете 
острието отново в държача на острието, за да се уверите, 
че е заключено на място. Уверете се, че ръбът на острието 
е разположен в жлеба на опорната ролка. За да 
премахнете острието, задръжте острието и завъртете 
пръстена обратно на часовниковата стрелка, след което 
извадете острието. 

 
Използване на паралелния водач (Виж Фиг.  3)
Паралелният водач ви позволява да правите точни 
успоредни изрязвания с помощта на метричната скала. 
Поставете паралелния водач в необходимото 
положение Плъзнете паралелния водач от 
подходящата страна (отляво или отдясно). Уверете се, 
че водещата повърхност на паралелния водач сочи 
надолу. 

 

 
Работа със спусъка (Виж Фиг.  4) За да задействате 
прободния трион, натиснете спусъка. Ако искате да 
използвате прободния трион непрекъснато, бутонът за 
заключване на спусъка може да бъде натиснат след 
натискане на превключвателя на спусъка. За да 
освободите бутона за заключване, натиснете отново 
спусъка. 

Фиг. 4 

Предупреждение: 
Зъбите на ножа са много остри. 
Ножовете се изваждат сами много бързо. Не 
насочвайте към хора 

Бележка: Отстранете прозрачния предпазител, за 
да улесните монтирането / свалянето на ножа.

Фиг.2

Фиг.3

Регулиране  на  превключвателя  с  действие  на  
махало  (Виж Фиг.  5) 
Махалното  действие  на  ножа трион се регулира в 
четири стъпки, дава възможност за оптимална адапта-
ция на движението на триона (скорост на рязане), 
производителност на рязане и външен вид на матери-
ала. За всяко движение надолу ножът на триона се 
повдига от материала, което улеснява изхвърлянето 
на дървени стърготини, намалява топлината, генери-
рана  от  триенето,  и увеличава  експлоатационния 
живот на ножа.  В същото време  намаляването на 
необходимата сила на придвижване прави възможна 
работа без умора. Превключвателят за действие на 
махалото прави възможно регулирането на действието 
на махалото в четири стъпки. Превключването може 
да стане при работеща машина:
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Настройка на махалото: 
Стъпка 0: Без махално действие 
Материал: гума, керамика, алуминий, стомана 
Стъпка 1: Малко махално действие 
Материал: пластмаса, дърво, алуминий  
Стъпка 2: Средно махално действие 
Материал: дърво 
Стъпка 3: Голямо махално действие 
Материал: дърво 

Като цяло, колкото по-фин и чист е режещият ръб, 
толкова по-малка трябва да бъде избраната стъпка 
на махалото или изключете действието на 
махалото. За обработката на тънък материал като 
ламарина изключете махалото (Стъпка 0) 

 
Използване на махалния прободен трион 
Преди да използвате триона и да свържете 
захранващия кабел, уверете се, че спусъка е в 
изключено положение. Натиснете спусъка и изчакайте, 
докато ножът достигне максимална скорост. Поставете 
предната част на основната плоча върху детайла и 
изравнете линията на рязане с линията, която искате да 
отрежете.. 

В твърд материал като стомана, работете с малко 
махално действие. В материали като мека 
дървесина и рязане по посока на влакната може 
да се използва голямо махално действие. 

Избор на скорост на хода (виж Фиг. 6) 
С копчето за избор на режим може да се избере 
необходимата честота на хода (също докато работи). 
MIN-2 = Бавна скорост на хода 
3-4 = Средна скорост на хода 
 5-MAX = Висока скорост на хода 

Необходимата скорост на хода зависи от материала и 
условията на работа: достатъчно бърза, за да се постигне 
разумен напредък, но достатъчно бавна, за да се поддържа 
чист разрез и да се избегне претоварване на на машината. 
Обикновено по-фините остриета използват по-висока скорост, 
а по-грубите остриета използват по-ниска скорост. След 
работа за по-дълги периоди при ниска скорост на хода 
оставете машината да се охлади, като я пуснете с максимална 
скорост на празен ход за около 3 минути. 

Натиснете бавно напред. Дръжте основната 
плоча плътно до детайла. 

Рязане на метал 
Винаги трябва да се използва подходящ режещ агент 
(като леко масло, малки количества сапунена вода и 
др.). Ако няма наличен течен режещ агент, върху 
задната повърхност на материала, който ще се реже, 
може да се нанесе грес. 

Рязане на канали / отвори за прозорци 
(Виж Фиг. 7) 
За дърво: Подравнете посоката на острието с влакната 
на дървото. След това поставете заоблената част в 
предната част на основната плоча върху повърхността, 
която ще се реже, бавно спуснете триона в материал в 
избраната точка на влизане. Спуснете триона с 
въртящо се действие, докато острието не прореже на 
другата страна, не премествайте триона по 
предвидената линия на рязане, докато острието не 
прореже и основната плоча лежи плоско върху 
материала. 
За други материали: В материали, различни от дърво, 
при изрязване на отвори за прозорци, първо 
използвайте свредло или подобен инструмент, за да 
пробиете отвор, от който ще започне първоначалното 
рязане. 

Копчето за избор 
в положение"1"

 

  

 
Превключвателят
в положение “0” 

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.7
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Рязане под ъгъл 
 Винтът за регулиране на ъгъла е комбиниран с 
лоста. За да регулирате ъгъла на наклона, 
разхлабете винта за регулиране на ъгъла, като 
завъртите лоста обратно на часовниковата 
стрелка. Виж Фиг. 8. 

 
След това ще можете да завъртите основната плоча до 
необходимия ъгъл 0 ~ 45о наляво или надясно. 
Номерата на ъгъла на наклон са щамповани върху скобата 
във формата на вентилатор на гърба на основната плоча, 
за да ви помогнат да зададете правилния ъгъл. Проверете 
поддържащата ролка преди затягане. Затегнете здраво 
винта за регулиране на ъгъла, като завъртите лоста по 
посока на часовниковата стрелка преди да работите. Виж 
Фиг. 9 

Фиг. 9 

Back of Jig saw 

Освободете се и настройте лоста да докосва 
тялото на триона, или лостът ще удари 
детайла. 

Бележка: За да постигнете достатъчно хлабавост или добро 
плътно прилепване на основната плоча, може да се наложи да 
завъртите лоста многократно, когато разхлабвате / затягате 
винта за регулиране на ъгъла. Лостът има система за 
включване / изключване. Издърпайте лоста назад, за да 
освободите, докато лостът е завъртян в най-лявата или най-
дясната позиция и след това обърнете лоста, допълнително 
затегнете / разхлабете винта, ако е необходимо, виж Фиг. 
10. 
 

гиФ. 8 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

1. Ако вашият трион не работи, проверете предпазителя и 
захранването на щепсела. 

2. Ако трионът не реже правилно, проверете острието и 
опорната ролка, сменете ножа, ако е износен. Също така 
проверете ъгъла на рязане, ножът трябва да е точно на 
90 ° спрямо основната плоча за нормална употреба. 

3. Ако не можете да откриете неизправност, върнете 
триона на оторизиран дилър за ремонт. 

4. В прободния трион няма части за обслужване от 
потребителя. 

Обслужване на прободния трион 
1. Почиствайте прободния трион редовно (премахвайте 

стружки и парченца дърво и т.н.). За най-добри 
резултати направете това веднага след приключване на 
работата. 

2. Не позволявайте на течности да попаднат в прободния 
трион. Използвайте мека кърпа за почистване на 
корпуса. Не използвайте бензин, разтворители или 
почистващи препарати, които могат да атакуват 
пластмасата. 

3. Вентилационните отвори трябва винаги да са отворени 
и чисти. 
Съвети относно методите на работа, съвети 

1. Ето няколко съвета относно управлението на махалото: 
трионът се притиска само към материала при обратния 
ход / работния ход. Премества се от материала при хода 
напред. Резултатът е по-добро отстраняване на стружки, 
по-малко триене и следователно по-висока 
производителност. 

2. За да избегнете отскачането на прободния трион нагоре 
и надолу при рязане на листове, подпрете листа върху 
дървения материал. Когато режете метал, нанесете 
охлаждащо масло по линията на рязане. 

3. Регулирайте скоростта и настройките за действие на 
махалото, за да отговарят на материала, който трябва да 
се реже. Винаги препоръчваме първо да извършите 
пробно рязане. 

4. За да използвате прободния трион, поставете предния 
край на основната плоча върху материала и включете 
машината. Притиснете машината отгоре към материала 
и водете прободния трион по линията на рязане. 

5. Не използвайте прекалено голям натиск, за да 
постигнете най-добрия напредък при рязане, 
използвайте лек натиск върху режещия нож. 

6. Когато режете по маркирана линия, използвайте 
маркировката на предпазителя за цепене като водач. 

7. За точно рязане прикрепете дървена летва към 
материала като помощно средство или използвайте 
паралелния водач. 

8. За рязане под 45° или скосявания поставете основната 
плоча в необходимото положение. 

9. Поставете основната плоча в най-задната й позиция за 
рязане близо до ръба. 
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TS206656,UTS206656,TS206656-4,TS206656-6,
TS206656-8,TS206656-9,TS206656S Разглобен вид

2 1
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TS206656,UTS206656,TS206656-4,TS206656-6,
TS206656-8,TS206656-9,TS206656S 
Списък с резервни части

No.                                                                                                                                                                                                                                                          Описание на частта                                                                                                                            К-во                                                                                                                        
1 Прозрачен капак 1 
2 Пружина 1*9.5*10 1 
3 Блок за алокация-плъзгане 2 
4 Маслен щит 1 
5 Болт M6*8 1 
6 Втулка 2 
7 Яка 1 
8 Бутален прът 1 
9 Стоманена втулка 5*8*5 1 

10 Щифт 5*14.5 1 
11 Закачалка 1 
12 Плоска шайба 6*12*1 1 
13 Предавка 1 
14 Балансиращ блок 1 
15 Щифт 3*13 4 
16 Повдигащ блок 1 
17 Иглен лагер Kk060914 1 
18 Среден блок 1 
19 Плоска шайба 7.5*22*0.5 1 
20 Лагер 608-2Z 1 
21 Арматура 1 
22 Лагер 607-2Z 1 
23 Блок на Статора  1 
24 Контролер на скоростта 1 
25 On/Off превключвател 1 
26 Ляв корпус 1 
27 Щифт 6*31 1 
28 Сачма 4 1 

No.                                                                                                                             Описание на частта К-во                                                                                                                             
29 Пружина на копче 

0.45*3.5*9.5 
1 

30 Копче 1 
31 Ключ 3*30*60 1 
32 Захранващ кабел 1 
33 Защитна втулка на кабела 1 

34/41 Четкодържач 2 
35 Пружина на горния 

четкодържач 
1 

36 Графитна четка 2 
37 O-пръстен 18*2.65 1 
38 Кабелна скоба 1 
39 Винт St4*14 1 
40 Пружина на долния 

четкодържач 
1 

41 Долен четкодържач 1 
42 Локализираща плоча 1 
43 Основа 1 
44 Притискаща плоча 1 
45 Болт M4*14 2 
46 Рамка на ролката 1 
47 Щифт 4*21.8 1 
48 Ленива ролка 1 
49 Кръгъл щифт 1 
50 Закачалка 3 1 
51 Десен корпус 1 
52 Винт St4*16 9 
53 Винт St4*38 2 
54 Етикет 1 
55 Болт M4*8 2 
56 Паралелен водач 1 
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EC Декларация за съответствие
 

 
С настоящото декларираме:   

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
  

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на 
съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани 
стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.
 
Описание на продукта: Прободен трион - зеге     TOTAL 
  

Вид на продукта:       TS206656 
 
European Directives 
2006/42/EC
 
European harmonized standards 
EN 62841-1:2015 
IEC 62841-2-11:2015 

 
 
Дата/ Подпис:                      02.2020 год. 
Длъжност:           Product manager  
 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
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Произход: PRC
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035
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