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TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

LH1201FL

PrĤmČr listu

305 mm

TloušĢka kotouþe

1,9 mm nebo menší

PrĤmČr otvoru
Pro všechny zemČ mimo Evropu

25,4 mm

Pro zemČ Evropy

30 mm

Max. kapacita Ĝezu (V x Š) pĜi prĤmČru kotouþe 305 mm v režimu pokosové pily
Úhel pokosu

Úhel úkosu

90°

90°
45°

45° (vlevo a vpravo)

95 mm x 155 mm

95 mm x 110 mm

62 mm x 200 mm

62 mm x 135 mm

64 mm x 155 mm

64 mm x 65 mm

40 mm x 200 mm

40 mm x 85 mm

Max. kapacita Ĝezu pĜi úhlu 90° v režimu stolní (stolové) pily

52 mm

-1

Otáþky bez zatížení (min )

3 800
ýervený laser 650 nm,

Typ laseru
RozmČry stolu (Š x D)

1 mW (tĜída laseru 2)
307 mm x 465 mm

RozmČry (D x Š x V)

596 mm x 506 mm x 620 mm

Hmotnost netto

20,7 kg

TĜída bezpeþnosti

/II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

읭

END292-5

Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se mĤžete pĜi
použití nástroje setkat. Je dĤležité, abyste dĜíve, než s
ním zaþnete pracovat, pochopili jejich význam.
읭 PĜeþtČte si návod k obsluze.
읭

DVOJITÁ IZOLACE

읭

Chcete-li zamezit odletování odpadu,
držte po dokonþení Ĝezu hlavu pily dole,
dokud se kotouþ úplnČ nezastaví.
PĜi provozování nástroje v režimu
pokosové pily zajistČte horní stĤl v
nejvyšší poloze tak, aby pilový kotouþ
nikdy nevyþníval z horního povrchu
horního stolu.
NeumisĢujte ruce ani prsty do blízkosti
kotouþe.
K
zajištČní
vlastní
bezpeþnosti
odstraĖte pĜed zahájením provozu z
povrchu stolu tĜísky, drobný materiál,
apod.
PĜi provádČní levých šikmých ĜezĤ vždy
nastavte POMOCNÉ VODÍTKO do
polohy vlevo. V opaþném pĜípadČ mĤže
dojít k vážnému zranČní pracovníka.
Nikdy se nedívejte do laserového
paprsku. PĜímé vystavení laseru mĤže
zpĤsobit poranČní oþí.

읭

읭
읭

읭

읭

Jen pro státy EU
Elektrická
zaĜízení
nelikvidujte
souþasnČ s domovním odpadem!
Vzhledem k dodržování evropské smČrnice
o odpadních elektrických a elektronických
zaĜízeních vþetnČ její implementace v
souladu snárodními zákony musí být
elektrické zaĜízení po skonþení životnosti
shromáždČno oddČlenČ a pĜedáno do
ekologického recyklaþního zaĜízení.
ENE060-1

Urþení nástroje
Nástroj je urþen k pĜesnému pĜímému a pokosovému
(pouze je-li nástroj použit jako pokosová pila na dolním
stolu) Ĝezání dĜeva.
ENF002-2

Napájení
ZaĜízení je tĜeba pĜipojit pouze k napájení se stejným napČtím,
jaké je uvedeno na výrobním štítku a mĤže být provozováno
pouze v jednofázovém napájecím okruhu se stĜídavým
napČtím. NáĜadí je vybaveno dvojitou izolací a mĤže být tedy
pĜipojeno i k zásuvkám bez zemnicího vodiþe.
ENG905-1

Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN61029:
Model LH1201FL 220V - 240V
Hladina akustického tlaku (LpA): 93 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 106 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
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Model LH1201FL 110V
Hladina akustického tlaku (LpA): 95 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 108 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
3.
ENH003-15

Pouze pro zemČ Evropy

Prohlášení ES o shodČ
4.

Spoleþnost Makita prohlašuje, že následující zaĜízení:
Popis zaĜízení:
Stolní pokosová pila
ý. Modelu/typ: LH1201FL
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
þi normativními dokumenty:
EN61029
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

5.
6.
7.

8.
9.
10.

31.7.2015
11.

12.
000331

Yasushi Fukaya
ěeditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

13.
14.

GEA010-1

Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému
náĜadí

15.

UPOZORNċNÍ PĜeþtČte si všechna bezpeþnostní
upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení upozornČní a
pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo vážnému zranČní.

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

16.

17.

si

18.

ENB088-5

BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ
KE STOLNÍ POKOSOVÉ PILE

19.

PLATÍ PRO REŽIM POKOSOVÉ PILY I PRO REŽIM
STOLNÍ PILY
1.
PĜed zahájením práce peþlivČ zkontrolujte
kotouþ, zda není popraskaný þi deformovaný.
Poškozený kotouþ ihned vymČĖte.
2.
S pilou nepracujte bez použití krytĤ a nasazeného
rozvíracího klínu, zvláštČ po provedení zmČny
97

režimu. PĜed každým použitím zkontrolujte Ĝádné
zavĜení krytĤ kotouþe. S pilou nepracujte, pokud se
kryty kotouþe nepohybují volnČ a nezavírají se
okamžitČ. Kryty kotouþe nikdy nepĜichycujte þi
nepĜivazujte do otevĜené polohy. Jakoukoli
nesprávnou funkci krytĤ kotouþe je nutné okamžitČ
napravit.
Používejte pouze pilové kotouþe stanovené
výrobcem, jež odpovídají normČ EN847-1. ŠíĜka
drážky Ĝezu musí být širší než rozvírací klín a
tČleso kotouþe musí být tenþí než rozvírací klín.
Nepoužívejte pilové kotouþe vyrobené z
rychloĜezné oceli.
Noste ochranu zraku.
K omezení nebezpeþí ztráty sluchu používejte
chrániþe sluchu.
PĜi manipulaci s pilovými kotouþi a materiálem
používejte rukavice (pilové kotouþe je tĜeba
pĜenášet pokud možno v držáku).
PĜi Ĝezání pĜipojte nástroj k zaĜízení na
odsávání prachu.
Pokud tlaþnou tyþ nepoužíváte, vždy ji uložte.
Udržujte plochu okolo nástroje v dobrém
stavu bez volných materiálĤ, jako jsou
napĜíklad tĜísky a odĜezky.
Obsluha musí být odpovídajícím zpĤsobem
vyškolena
v
používání,
seĜizování
a
provozování nástroje.
Pokud má pila zĤstat bez dozoru, vypnČte ji a
odpojte od napájení.
Pracujte vždy s ostrým a þistým kotouþem.
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.
Používejte pouze pilové kotouþe oznaþené
maximálními otáþkami, jejichž hodnota se
rovná þi pĜesahuje hodnotu otáþek bez zátČže
vyznaþenou na náĜadí.
Pokud je náĜadí vybaveno laserem þi diodou
LED, nenahrazujte laser ani diodu LED
odlišným typem. O opravu požádejte v
autorizovaném servisním stĜedisku.
Nikdy neodstraĖujte žádné odĜezky ani þásti
obrobku z oblasti Ĝezání, pokud je náĜadí
spuštČno s nekrytým pilovým kotouþem.
ZaĜízení nepoužívejte k Ĝezání drážek,
polodrážek a žlábkĤ.
PĜed pĜenášením náĜadí vždy zakryjte horní
þást pilového kotouþe horním krytem a
zajistČte všechny pohyblivé díly. PĜi zvedání þi
pĜenášení náĜadí nepoužívejte kryt jako
držadlo k pĜenášení.
PĜed nebo pĜi instalaci kotouþe vyþistČte a
dbejte, abyste nepoškodili vĜeteno, pĜíruby
(zejména instalaþní povrch) a šroub s
šestihrannou hlavou. Poškození tČchto dílĤ
mĤže vést k roztržení kotouþe. Nesprávná
instalace mĤže zpĤsobit vibrace/viklání nebo
prokluzování kotouþe. Používejte pouze
pĜíruby urþené pro tento nástroj.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

jako jsou napĜíklad protiprachové masky
speciálnČ
urþené
k
odfiltrování
mikroskopických þástic.
35. Ani pĜi používání náĜadí v souladu s pokyny
není možné eliminovat veškeré zbývající
rizikové faktory. V souvislosti s konstrukcí a
designem náĜadí mohou vyvstat následující
nebezpeþí:
í
Poškození zdraví v dĤsledku vibrací
pĜenášených do rukou a paží, pokud je
náĜadí využíváno delší dobu, nepracuje
se s ním správnČ nebo není správnČ
udržováno.
í
ZranČní þi škody vinou uvolnČných
nástavcĤ,
jež
mohou
z
náĜadí
neoþekávanČ vyklouznout v dĤsledku
náhlého
poškození,
opotĜebení
þi
nesprávné montáže.

Vždy používejte pĜíslušenství doporuþené v této
pĜíruþce. Použití nesprávného pĜíslušenství, jako
jsou napĜíklad rozbrušovací kotouþe, mĤže
zpĤsobit poranČní.
Zvolte správné pilové kotouþe odpovídající
Ĝezanému materiálu.
NeĜežte kovové pĜedmČty, jako jsou hĜebíky a
šrouby. PĜed zahájením provozu zkontrolujte
a odstraĖte z dílu všechny pĜípadné hĜebíky,
šrouby a další nežádoucí materiál.
PěED zahájením Ĝezání z dílu vyklepnČte
jakékoliv volné suky.
Nepoužívejte nástroj v místech, kde se
nacházejí hoĜlavé kapaliny nebo plyny.
K zajištČní vlastní bezpeþnosti odstraĖte pĜed
pĜipojením nástroje ke zdroji napájení a
zahájením práce z pracovištČ a povrchu stolu
tĜísky, drobný materiál, apod.
Udržujte své ruce a tČlo a okolostojící osoby
mimo dráhu pilového kotouþe. NestĤjte pĜímo
za pilovým kotouþem. Vyvarujte se kontaktu s
dobíhajícím kotouþem. Dobíhající kotouþ
mĤže zpĤsobit zranČní. Nikdy se nenaklánČjte
pĜes pilový kotouþ.
BČhem opakovaných a monotónních þinností
zachovávejte neustále pozornost. Nenechejte
se ukolébat falešným pocitem bezpeþnosti.
Kotouþe neodpouštČjí žádné chyby.
Dbejte, aby byl pĜed aktivací spínaþe uvolnČn
zámek hĜídele.
PĜed použitím nástroje na skuteþném dílu jej
nechejte na chvíli bČžet. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by
mohly signalizovat špatnČ nainstalovaný nebo
nedostateþnČ vyvážený kotouþ.
PĜed Ĝezáním poþkejte, dokud kotouþ
nedosáhne plných otáþek.
Pokud si bČhem provozu povšimnete þehokoliv
neobvyklého, pĜerušte okamžitČ práci.
PĜed pĜesunováním dílu nebo zmČnou
nastavení nástroj vypnČte a poþkejte, dokud
se nezastaví pilový kotouþ.
PĜed výmČnou kotouþe, provádČním servisu
nebo pokud nástroj nepoužíváte, odpojte jej
od zdroje napájení.
NČkterých prach vzniklý pĜi provozu obsahuje
chemikálie, o kterých je známo, že zpĤsobují
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení
reprodukþního
systému.
Takovými
chemikáliemi jsou napĜíklad:
í
olovo z materiálu opatĜeného nátČrem na
bázi olova a
í
arsen a chrom z chemicky ošetĜeného Ĝeziva.
Riziko spojené s vystavením tČmto materiálĤm
se liší podle toho, jak þasto provádíte tento typ
práce. Chcete-li omezit expozici tČmto
materiálĤm: pracujte na dobĜe vČtraném místČ
a používejte schválené bezpeþnostní vybavení,

POUŽITÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY:
36. Drážkovací desku vymČĖte, jakmile je
opotĜebená.
37. PĜi práci v blízkosti pilového kotouþe
používejte tlaþnou tyþ nebo tlaþný blok, aby
nedošlo ke zranČní rukou þi prstĤ.
38. PĜi úkosování dbejte, aby byla rameno pevnČ
zajištČno. Rameno upevnČte otoþením páþky
ve smČru hodinových ruþiþek.
39. NeprovádČjte žádnou operaci ruþním pĜidržováním.
PĜi veškerých pracích je díl nutno pevnČ uchytit na
otoþném stole a vodicím pravítku pomocí svČráku.
Nikdy díl nedržte na místČ rukou.
40. PĜed každým Ĝezem zajistČte stabilitu náĜadí.
41. V pĜípadČ potĜeby upevnČte náĜadí k
pracovnímu stolu.
42. Dlouhé
obrobky
podepĜete
vhodnými
pĜídavnými podpČrami.
43. Nikdy neĜežte tak malé obrobky, jež nelze
bezpeþnČ upnout do svČráku. NesprávnČ
upnutý obrobek mĤže vyvolat zpČtný ráz a vážné
zranČní.
44. Nepoužívejte pilu k Ĝezání jiných materiálĤ,
než je dĜevo, hliník a podobné materiály.
45. PĜesvČdþte se, zda je otoþný stĤl ĜádnČ zajištČn,
aby se bČhem provozu nemohl pohybovat.
46. PĜed zapnutím spínaþe se pĜesvČdþte, zda se
kotouþ nedotýká otoþného stolu v nejnižší
poloze a zda se nedotýká dílu.
47. Uchopte pevnČ držadlo. NezapomeĖte, že se
pila bČhem spouštČní a zastavování posunuje
mírnČ nahoru nebo dolĤ.
POUŽITÍ V REŽIMU STOLNÍ PILY:
48. Dbejte, aby bylo rameno bezpeþnČ uchyceno
v provozní poloze. Rameno upevnČte
otoþením páþky ve smČru hodinových ruþiþek.
49. PĜesvČdþte se, zda je stĤl pily bezpeþnČ
zajištČn ve zvolené výšce.
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50.

51.
52.

53.

NeprovádČjte
žádnou
operaci
ruþním
pĜidržováním. Termín ruþní pĜidržování
oznaþuje situaci, kdy jsou místo podélného
pravítka použity k podepĜení nebo vedení dílu
ruce.
PĜed zapnutím spínaþe se pĜesvČdþte, zda se
kotouþ nedotýká rozvíracího klínu nebo dílu.
VČnujte
zvýšenou
pozornost
pokynĤm
týkajícím se omezení rizika ZPċTNÉHO RÁZU.
ZPċTNÝ RÁZ je náhlá reakce na skĜípnutý,
zachycený nebo nesprávnČ seĜízený pilový
kotouþ. ZPċTNÝ RÁZ zpĤsobuje vystĜelení
dílu z nástroje smČrem zpČt k obsluze.
ZPċTNÉ RÁZY MOHOU ZPģSOBIT VÁŽNÉ
ZRANċNÍ OSOB. ZPċTNÉMU RÁZU se lze
vyhnout dodržením následujících pokynĤ.
Udržujte kotouþe v ostrém stavu. ZajistČte
rovnobČžnost podélného pravítka a kotouþe.
Udržujte rozvírací klín a kryt kotouþe na
správném místČ a používejte je správným
zpĤsobem. NeuvolĖujte díl, dokud jste jej
neprotlaþili úplnČ za kotouþ. Nezpracovávejte
díly, které jsou zkroucené nebo zdeformované
a nemají rovnou hranu, kterou by bylo možno
použít pro vedení dílu podél vodítka.
VyhnČte se náhlému a rychlému pĜivádČní. PĜi
Ĝezání tvrdých dílĤ materiál pĜisunujte co
nejpomaleji. PĜi posunování díl neohýbejte ani
s ním nekruĢte. Dojde-li k zastavení nebo
zablokování kotouþe v dílu, okamžitČ nástroj
zastavte. Odpojte nástroj. Poté odstraĖte
pĜíþinu zablokování.

POPIS FUNKCE
•

POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.

Kryt kotouþe
Fig.2
POZOR:
•
PĜesvČdþte se, že držadlo nelze spustit dolĤ bez
stisknutí páþky nalevo od držadla.
•
PĜesvČdþte se, že se dolní kryty kotouþe A a B
neotevĜou, dokud není páþka v blízkosti držadla
zatlaþena do polohy úplnČ nahoĜe vzhledem k držadlu.
PĜi spouštČní držadla a tlaþení na páþku vlevo se automaticky
zvedá dolní kryt kotouþe A. Dolní kryty kotouþe jsou
pĜidržovány pružinou a po dokonþení Ĝezu a zvednutí držadla
se vrací do pĤvodní polohy. Po prĤchodu obrobku pod horním
krytem kotouþe kryt dosedne na horní stranu povrchu. NIKDY
NEOMEZUJTE FUNKCI DOLNÍCH KRYTģ KOTOUýE A
PRUŽINY UCHYCENÉ K DOLNÍMU NEBO HORNÍMU
KRYTU KOTOUýE A ŽÁDNÉ Z UVEDENÝCH PRVKģ
NEODNÍMEJTE.
V zájmu osobní bezpeþnosti vždy udržujte všechny kryty
kotouþe v dobrém provozním stavu. PĜípadnou nesprávnou
funkci krytĤ je nutno okamžitČ odstranit. Zkontrolujte správou
funkci pružiny zajišĢující návrat dolních krytĤ kotouþe. NIKDY
NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE POŠKOZEN,
VADNÝ NEBO DEMONTOVÁN DOLNÍ KRYT KOTOUýE,
PRUŽINA NEBO HORNÍ KRYT KOTOUýE. V OPAýNÉM
PěÍPADċ EXISTUJE VYSOKÉ RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANċNÍ.
V pĜípadČ zneþištČní libovolného z tČchto prĤhledných krytĤ
kotouþe nebo pokud k nČmu pĜilnuly piliny tak, že již dále není
vidČt kotouþ, odpojte pilu od zdroje napájení a peþlivČ kryty
vyþistČte navlhþenou tkaninou. PĜi þištČní plastového krytu
nepoužívejte rozpouštČdla ani ropné þisticí prostĜedky.
Dojde-li k velkému zneþištČní dolního krytu kotouþe A a
omezení viditelnosti pĜes kryt, postupujte následovnČ.
UpevnČte horní stĤl v úplnČ zvednuté poloze, zvednČte plnČ
rukojeĢ, zatlaþte úplnČ zarážkový þep pĜi zvednutém držadle a
dodaným nástrþným klíþem povolte šroub s šestihrannou
hlavou pĜidržující stĜední kryt. Otáþením proti smČru
hodinových ruþiþek povolte šroub s šestihrannou hlavou,
zatlaþte páþku doleva a zvednČte dolní kryt kotouþe A a
stĜedový kryt. Po pĜesunutí dolního krytu kotouþe A do této
polohy lze þištČní provést úplnČji a efektivnČji. Po dokonþení
þištČní použijte obrácený postup a dotáhnČte šroub.
V pĜípadČ horního krytu kotouþe jak je uvedeno výše
povolte šroubovákem šroub uchycující kryt a
demontujte jej. Po þištČní jej opČt vždy uchyĢte
utažením šroubu do takové míry, aby se horní kryt
kotouþe pohyboval hladce nahoru nebo dolĤ.
Dojde-li k odbarvení libovolného z tČchto krytĤ stárnutím
nebo pĤsobením ultrafialového záĜení, objednejte si v
servisním stĜedisku Makita nový kryt.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.

INSTALACE
POZOR:
Udržujte plochu okolo nástroje v dobrém stavu bez
volných materiálĤ, jako jsou napĜíklad tĜísky a odĜezky.

Montáž stolu
Tento nástroj je tĜeba upevnit dvČma šrouby k rovnému
a stabilnímu povrchu pomocí otvorĤ pro šrouby, které
jsou k dispozici v základnČ nástroje. Zabráníte tak
pĜevržení nástroje a možnému zranČní.
Fig.1

Fig.3
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ZajištČní maximální kapacity Ĝezání

POZNÁMKA:
•
K otĜení neþistot z þoþky svČtla používejte suchý
hadĜík. Dávejte pozor, abyste þoþku svČtla
nepoškrábali, mĤže se tím zmenšit jeho svítivost.

Fig.4
Nástroj byl u výrobce seĜízen tak, aby bylo maximální kapacity
Ĝezání dosaženo pĜi použití pilového kotouþe 305 mm.

•

Použití laseru

POZOR:
Po instalaci nového kotouþe se vždy pĜesvČdþte, zda se
kotouþ nedotýká žádné þásti dolní základny, je-li držadlo
v poloze úplnČ dole. Tuto kontrolu vždy provádČjte, když
je nástroj odpojen od zdroje napájení.

Fig.10
POZOR:
LASEROVÉ ZÁěENÍ
Nedívejte se do paprsku.
Laserový paprsek se zapíná stisknutím horní þásti (I)
spínaþe. Chcete-li laserový paprsek vypnout, stisknČte
dolní þást (0) spínaþe.
•

Nastavení úhlu pokosu
Fig.5
Otáþením proti smČru hodinových ruþiþek povolte rukojeĢ.
StisknČte blokovací páþku a otáþejte otoþným stolem. Jakmile
se rukojeĢ nachází v poloze, kde je ukazatel zamČĜen na
požadovaný úhel na stupnici pokosu, pevnČ zajistČte rukojeĢ
ve smČru hodinových ruþiþek.

•

•

SeĜízení horního stolu nahoru a dolĤ
Fig.11
PĜi posouvání horního stolu nahoru þi dolĤ povolte
otoþením vlevo dvČ páþky a potom otáþejte knoflíkem.
Chcete-li horní stĤl zvednout, otáþejte knoflíkem vpravo.
Pokud chcete horní stĤl spustit, otáþejte knoflíkem vlevo.
Po nastavení páþky opČt pevnČ dotáhnČte.

POZOR:
PĜi otáþení otoþného stolu je nutno úplnČ zvednout
rukojeĢ.
Po zmČnČ úhlu pokosu vždy otoþný stĤl zajistČte
pevným utažením rukojeti.

•

Nastavení úhlu úkosu

VAROVÁNÍ:
PĜi použití nástroje v režimu pokosové pily pĜesuĖte
horní stĤl do nejvyšší polohy. Používáte-li nástroj v
režimu stolní pily, pĜesuĖte stĤl do požadované polohy.

Fig.6

MONTÁŽ

Fig.7
Chcete-li upravit úhel úkosu, otoþte páþku na zadní
stranČ nástroje proti smČru hodinových ruþiþek.
Zatlaþte držadlo doleva a sklápČjte pilový kotouþ, dokud
nebude ukazatel nastaven na požadovaný úhel na
stupnici úkosu. Poté rameno zajistČte pĜesunutím páþky
ve smČru hodinových ruþiþek.

•

•

•

Instalace a demontáž pilového kotouþe

POZOR:
PĜi sklápČní pilového kotouþe je nutno úplnČ
zvednout rukojeĢ.
Po úpravČ úhlu úkosu rameno vždy zajistČte
otoþením páþky ve smČru hodinových ruþiþek.

POZOR:
•
PĜed instalací a demontáží pilového kotouþe se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a
odpojený od elektrické sítČ.
•
PĜi instalaci a demontáži pilového kotouþe
používejte pouze nástrþný klíþ Makita. V opaþném
pĜípadČ
mĤže
dojít
k
pĜetažení
nebo
nedostateþnému utažení šroubu s šestihrannou
hlavou. V dĤsledku toho by mohlo dojít ke zranČní.
ZajistČte horní stĤl v nejvyšší poloze.
Zablokujte držadlo ve zvednuté poloze zatlaþením
zarážkového þepu.

Zapínání
Fig.8
POZOR:
PĜed zahájením provozu se vypnutím a zapnutím
pĜesvČdþte, zda je nástroj funkþní.
Nástroj se spouští stisknutím tlaþítka ZAP ( I ). Nástroj
se zastavuje stisknutím tlaþítka VYP ( O ).
•

Fig.12

Rozsvícení svČtla

Fig.13
Poté uvolnČte pomocí nástrþného klíþe proti smČru
hodinových ruþiþek šroub s šestihrannou hlavou pĜidržující
stĜedový kryt. StisknČte páþku nacházející se v blízkosti
držadla doleva a zvednČte dolní kryt kotouþe A a stĜedový kryt.

Fig.9
SvČtlo se zapíná posunutím spínaþe do horní polohy a
vypíná posunutím do dolní polohy.

•

POZOR:
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv práce,
vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.

POZOR:
Nedívejte pĜímo do svČtla nebo jeho zdroje.

Fig.14
Zablokujte vĜeteno stisknutím zámku hĜídele. Pomocí
nástrþného klíþe povolte ve smČru hodinových ruþiþek
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šroub s šestihrannou hlavou. NáslednČ demontujte
šroub s šestihrannou hlavou, vnČjší pĜírubu a kotouþ.
Fig.15
PĜi montáži kotouþe jej opatrnČ nasuĖte na vĜeteno a
dbejte, aby smČr šipky na povrchu kotouþe odpovídal
smČru šipky na krytu kotouþe. Nainstalujte vnČjší
pĜírubu a šroub s šestihrannou hlavou. StisknČte a
pĜidržte zámek hĜídele a poté pomocí nástrþného klíþe
dotáhnČte proti smČru hodinových ruþiþek šroub s
šestihrannou hlavou (levotoþivý).

•

zranČní. Dojde-li z libovolného dĤvodu k poruše
vyrovnání, vždy svČĜte opravu autorizovanému
servisnímu stĜedisku spoleþnosti Makita.
Neodnímejte rozevírací klín.

Instalace a seĜízení podélného pravítka
Fig.22
1.
Podélné pravítko nainstalujte na stĤl tak, aby se
držák podélného pravítka zajistil s vodicí kolejnicí.
DotáhnČte upínací šroub (B) podélného pravítka
pevnČ ve smČru hodinových ruþiþek.
2.
Povolte upínací šroub (A).
3.
PosuĖte podélné pravítko a zajistČte jej tak, aby
jeho konec vzdálenČjší od vás byl vyrovnán s
bodem, ve kterém zaþíná pĜední okraj pilového
kotouþe vyþnívat z horního povrchu dílu. Úþelem
tohoto seĜízení je omezit riziko zpČtného rázu
smČrem k pracovníkovi v pĜípadČ, že je díl
zachycen mezi pilovým kotouþem a podélným
pravítkem a následnČ vyhozen ven smČrem k
pracovníkovi. Ryska 3 se liší podle tloušĢky díly
nebo výšky stolu. Upravte polohu podélného
pravítka podle tloušĢky zpracovávaného dílu.
Po seĜízení podélného pravítka pevnČ dotáhnČte
upínací šroub (A).

Fig.16
Fig.17
Fig.18
POZOR:
•
Na vĜeteno je pĜi výrobČ nasazen kroužek o
vnČjším prĤmČru 25,4 nebo 30 mm. PĜed
nasazením kotouþe na vĜeteno se vždy ujistČte,
zda je na vĜetenu nasazen správný kroužek
odpovídající otvoru v kotouþi, jenž se chystáte
nasadit.
VraĢte dolní kryt kotouþe A a stĜedový kryt do pĤvodní
polohy. Poté zajistČte stĜedový kryt dotažením šroubu s
šestihrannou hlavou ve smČru hodinových ruþiþek.
ZvednČte co nejvíce kryt kotouþe B, v této poloze jej
pĜidržte a souþasnČ pevnČ dotáhnČte upínací šroub.
SpusĢte drždadlo dolĤ a pĜesvČdþte se, zda se správnČ
pohybují dolní kryty kotouþe. PĜed Ĝezáním se ujistČte,
že zámek hĜídele uvolnil vĜeteno.

Fig.23
POZNÁMKA:
•
PĜi pokosovém Ĝezání musí být podélné pravítko
namontováno na levé stranČ pilového kotouþe.

SeĜízení rozvíracího klínu

Fig.24

Fig.19
PĜed nastavováním rozvíracího klínu povolte otáþením
vlevo dvČ páþky a horní stĤl pĜesuĖte do spuštČné
polohy otáþením knoflíku vlevo. Potom horní stĤl
zajistČte pevným dotažením dvou páþek tak, jak je
znázornČno na obrázku.
Mezi rozvíracím klínem a zuby kotouþe musí být
vzdálenost pĜibližnČ 4 - 5 mm. Provećte odpovídající
seĜízení rozvíracího klínu. Otáþením pomocí nástrþného
klíþe s vnitĜním šestihranem proti smČru hodinových
ruþiþek povolte dva šrouby s šestihrannou hlavou a
zmČĜte vzdálenost. DotáhnČte pevnČ šrouby s
šestihrannou hlavou a pĜed zahájením práce
zkontrolujte, zda hladce funguje horní kryt kotouþe.

POZNÁMKA:
•
K dispozici jsou þtyĜi zpĤsoby umístČní podélného
pravítka, jak je ilustrováno na obrázku. Podélné pravítko
má na bocích dvČ štČrbiny, jednu se zvýšeným okrajem
a jednu bez tohoto okraje. Povrch podélného pravítka s
tímto okrajem smČĜujícím k dílu používejte pouze pĜi
Ĝezání tenkých dílĤ.
Fig.25
POZNÁMKA:
•
Pokud chcete zpĤsob umístČní podélného pravítka
zmČnit, vyjmČte jej z držáku povolením upínacího
šroubu (A) a zmČĖte orientaci podélného pravítka
vzhledem k držáku tak, aby bylo umístČno podle
provádČné práce (viz obrázek).
ýtvercovou matici na držáku podélného pravítka
nasuĖte do zadního konce drážky podélného
pravítka tak, aby díly správnČ dosedly (viz obrázek).

Fig.20
Rozvírací klín byl nainstalován u výrobce pĜed expedicí,
a proto jsou kotouþ a rozvírací klín v pĜímce.
Fig.21
•

POZOR:
Pokud není ĜádnČ vyrovnán kotouþ a rozvírací klín,
mĤže bČhem provozu dojít k nebezpeþnému
svírání. Dbejte, aby byl rozvírací klín umístČn pĜi
pohledu shora mezi obČma vnČjšími konci zubĤ
kotouþe. Budete-li nástroj používat s nesprávnČ
seĜízeným rozvíracím klínem, mĤžete utrpČt vážné
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Chcete-li pĜejít z uspoĜádání A þi B do polohy C
nebo D, vyjmČte z držáku podélného pravítka
þtvercovou matici a upínací šroub (A), upínací
šroub (A) se þtvercovou maticí umístČte na
opaþnou stranu držáku podélného pravítka
vzhledem k pĤvodní poloze. Po vložení þtvercové
matice do drážky v podélném pravítku pevnČ
dotáhnČte upínací šroub (A).

ýtvercovou matici na držáku podélného pravítka
nasuĖte do zadního konce drážky podélného
pravítka tak, aby díly správnČ dosedly (viz obrázek).
Fig.26
Podélné pravítko je seĜízeno u výrobce tak, aby bylo
rovnobČžné s povrchem pilového kotouþe. Dbejte na
dodržení této rovnobČžnosti. Kontrola rovnobČžnosti
podélného pravítka s kotouþem se provádí následovnČ.
SpusĢte stĤl do nejnižší polohy, ve které kotouþ zaþíná
vyþnívat z horního povrchu stolu. Oznaþte jeden zub
kotouþe pastelkou. ZmČĜte vzdálenost (A) a (B) mezi
podélným pravítkem a kotouþem. ObČ mČĜení provećte
na zubu oznaþeném pastelkou. Tyto dvČ zmČĜené
vzdálenosti by mČl být stejné. Není-li podélné pravítko
rovnobČžné s kotouþem, postupujte následovnČ:
Fig.27
(1)

(3)

•

•

Fig.33
Chcete-li nainstalovat kryt kotouþe pĜi provozování v
režimu stolní pily, nastavte otoþný stĤl na úhel pokosu
0° (viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu") a umístČte
kryt kotouþe na otoþný stĤl tak, aby byl kryt kotouþe
vystĜedČn nad štČrbinou vstupu kotouþe na otoþném
stole. Poté zajistČte držadlo v nejnižší poloze úplným
zasunutím zarážkového þepu, jak je ilustrováno na
obrázku.
POZNÁMKA:
•
PĜi provozování nástroje v režimu stolní pily dbejte,
aby byl na otoþném stole nainstalován kryt
kotouþe.

ZajištČní dílu
Otáþejte stavČcími šrouby smČrem vlevo.

Kdykoliv je to možné zajistČte díl volitelným svČrákem.
Pokud je nutno díl pĜidržet rukou, musí být díl držen
pevnČ a jistČ, aby nedošlo ke ztrátČ kontroly nad dílem.
Ruce a paže udržujte vždy mimo oblast kotouþe
(nejménČ 100 mm). Tlaþte díl silnČ proti vodicímu
pravítku. Prsty mČjte na horní stranČ vodicího pravítka.
Díl musí být stabilnČ usazen na otoþném stole.

Fig.28
Fig.29
(2)

Režim pokosové pily

PosuĖte mírnČ zadní hranu podélného
pravítka doprava nebo doleva, dokud
nebude pravítko rovnobČžné s kotouþem.
PevnČ utáhnČte stavČcí šroub na podélném
pravítku.

•

POZOR:
SeĜićte podélné pravítko tak, aby bylo rovnobČžné
s kotouþem. V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k
nebezpeþnému zpČtnému rázu.
NezapomeĖte nastavit podélné pravítko tak, aby
se nedotýkalo horního krytu kotouþe nebo
pilového kotouþe.

Vak na prach

•

Fig.30
Vak na prach usnadĖuje shromažćování prachu a
zvyšuje þistotu pĜi provádČní práce. Vak na prach se
umisĢuje na prachovou hubici.
POZNÁMKA:
•
V režimu pokosové pily vždy vložte vak na prach
pouze do zadní hubice.
Je-li vak na prach pĜibližnČ z poloviny plný, odstraĖte jej
z nástroje a vysuĖte ven upevĖovací prvek. Vysypte vak.
SouþasnČ na vak jemnČ klepejte, aby došlo k
odstranČní materiálu pĜilnulého na jeho bocích, který by
mohl narušovat další provoz odsávání.
Fig.31
Pokud k pile pĜipojíte odsavaþ prachu, lze provádČt
úþinnČjší a þistší práci.
V režimu stolní pily pĜipojte k zaĜízení vysavaþ.

Fig.32
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POZOR:
PĜi Ĝezání dlouhých dílĤ používejte podpČry
umístČné ve stejné výšce jako horní plocha
otoþného stolu. PĜi upevĖování obrobku se
nespoléhejte pouze na svislý þi vodorovný svČrák
(volitelný).
Tenký materiál se þasto prohýbá. Obrobek
podepĜete po celé délce – zamezíte tím sevĜení
kotouþe a možnému ZPċTNÉMU RÁZU.

Fig.34

Pomocné vodítko (pouze pro evropské zemČ)
Fig.35
Toto náĜadí je vybaveno pomocným vodítkem. Pomocné
vodítko bývá zpravidla zaklopeno. PĜi provádČní levých
šikmých ĜezĤ jej vykopte ven.

•

Režim stolní pily

VAROVÁNÍ:
Nikdy nepoužívejte ruce k podepĜení dílu, který
vyžaduje pĜesunutí rukou do prostoru blíže než
100 mm od místa kotouþe. V takovém pĜípadČ
vždy použijte k zajištČní dílu volitelný svČrák. Po
ukonþení Ĝezání zvednČte mírnČ kotouþ. Nikdy
kotouþ nezvedejte, dokud se úplnČ nezastaví. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k poranČní.

POZOR:
PĜi provádČní levých šikmých ĜezĤ vyklopte
pomocné vodítko ven. V opaþném pĜípadČ se
bude dotýkat kotouþe nebo þásti náĜadí a obsluha
mĤže utrpČt vážné zranČní.

ěEZÁNÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY

Svislý svČrák
Fig.36
Svislý svČrák lze nainstalovat ve dvou polohách: na
levou þi pravou stranu vodicího pravítka. Vložte tyþ
svČráku do otvoru ve vodicím pravítku a dotažením
šroubu tyþ svČráku zajistČte.
UmístČte rameno svČráku podle tloušĢky a tvaru dílu a
zajistČte jej dotažením šroubu. Pokud se šroub urþený k
uchycení ramena svČráku dotýká vodicího pravítka,
nainstalujte šroub na opaþné stranČ ramena svČráku.
PĜesvČdþte se, že se pĜi úplném spuštČní držadla
nedotýká svČráku žádný díl nástroje. Pokud se dílu
dotýká jakýkoliv díl, upravte polohu svČráku.
PĜitlaþte díl k vodicímu pravítku a otoþnému stolu.
UmístČte díl do požadované polohy Ĝezání a zajistČte jej
pevnČ dotažením knoflíku svČráku.

•

•

•

1.

POZOR:
Díl je nutno pevnČ uchytit na otoþném stole a
vodicím pravítku.

Fig.37
Vodorovný svČrák lze nainstalovat na levou þi pravou
stranu základny. PĜi provádČní pokosových ĜezĤ v 30° þi
vČtším úhlu namontujte vodorovný svČrák na protilehlou
stranu vzhledem ke smČru otáþení otoþeného stolu.
Otáþením knoflíku svČráku smČrem vlevo šroub povolíte
a hĜídel svČráku pak mĤžete rychle zasunout a
vysunout. Otáþením knoflíku svČráku doprava se šroub
zajistí. PĜi uchycování obrobku otáþejte knoflíkem
svČráku mírnČ vpravo, až výstupek dosáhne nejvyšší
polohy, a pak jej pevnČ dotáhnČte. Pokud se na knoflík
pĜi otáþení vpravo tlaþí nebo se za nČj tahá, mĤže se
výstupek zastavit zešikma. V takovém pĜípadČ otáþejte
knoflíkem svČráku vlevo, až dojde k uvolnČní šroubu, a
potom jím opČt zaþnČte otáþet mírnČ vpravo.
Maximální šíĜka dílu, který lze uchytit pomocí
vodorovného svČráku, je 200 mm.

2.
3.

•

Pokosové Ĝezání
Viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu" výše.
Šikmý Ĝez

Fig.39
Povolte páþku a sklopením pilového kotouþe nastavte
úhel úkosu (viz odstavec „Nastavení úhlu úkosu" výše).
Po nastavení požadovaného úhlu úkosu jej
nezapomeĖte zajistit pevným dotažením páþky.
UpevnČte díl proti vodicímu pravítku a otoþnému stolu.
ZapnČte nástroj bez toho, aby byl list ve styku s
materiálem a poþkejte, dokud list nedosáhne plné
rychlosti. Poté pomalu spusĢte držadlo do polohy úplnČ
dole a souþasnČ vyvíjejte tlak rovnobČžnČ s kotouþem.
Po dokonþení Ĝezu nástroj vypnČte a pĜed pĜesunutím
kotouþe do polohy úplnČ nahoĜe POýKEJTE, DOKUD
SE PILOVÝ KOTOUý ÚPLNċ NEZASTAVÍ.

PRÁCE

•

Tlakové Ĝezání

Fig.38
UpevnČte díl proti vodicímu pravítku a otoþnému stolu.
ZapnČte nástroj bez toho, aby byl kotouþ ve styku s
materiálem a pĜed spuštČním dolĤ poþkejte, dokud
kotouþ nedosáhne plné rychlosti. Poté pomalu spusĢte
držadlo do polohy úplnČ dole a provećte Ĝez. Po
dokonþení Ĝezu nástroj vypnČte a pĜed pĜesunutím
kotouþe do polohy úplnČ nahoĜe POýKEJTE, DOKUD
SE PILOVÝ KOTOUý ÚPLNċ NEZASTAVÍ.

Vodorovný svČrák (volitelné pĜíslušenství)

•

POZOR:
PĜi Ĝezání nevyvíjejte na držadlo pĜíliš velkou sílu. PĜíliš
velký tlak mĤže vést k pĜetížení motoru a/nebo snížení
úþinnosti Ĝezání. Držadlo tlaþte dolĤ pouze takovou silou,
jaká je nutná pro hladké Ĝezání bez podstatného snížení
otáþek pilového kotouþe.
PĜi Ĝezání jemnČ tlaþte držadlo dolĤ. Budete-li
držadlo tlaþit dolĤ silou nebo vyvinete postranní
sílu, kotouþ zaþne vibrovat a zanechá na díle
stopu. SouþasnČ dojde ke snížení pĜesnosti Ĝezu.

VAROVÁNÍ:
PĜi provozování nástroje v režimu pokosové pily
zajistČte horní stĤl v nejvyšší poloze tak, aby
pilový kotouþ nikdy nevyþníval z horního povrchu
horního stolu.

•

•

POZOR:
PĜed použitím nezapomeĖte uvolnit držadlo ze
spuštČné polohy vytažením zarážkového þepu.
PĜed aktivací spínaþe se pĜesvČdþte, že se kotouþ
nedotýká zpracovávaného materiálu, apod.

•

•
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POZOR:
PĜi šikmém Ĝezání vždy kontrolujte, zda se kotouþ
pĜesunul dolĤ ve smČru úkosu. Udržujte ruce
mimo dráhu pilového kotouþe.
PĜi šikmém Ĝezání mĤže dojít k tomu, že se odĜezaný
kus zapĜe oproti boku pilového kotouþe. Bude-li kotouþ
zvednut když se stále otáþí, mĤže být tento kousek
kotouþem zachycen a v dĤsledku toho mĤže dojít k
vystĜelení úlomkĤ. Tato situace mĤže být nebezpeþná.
Kotouþ zvednČte až PO úplném zastavení.
PĜi posunování držadla dolĤ vyvíjejte tlak rovnobČžnČ s
kotouþem. Nebude-li bČhem Ĝezání tlak vyvíjen
rovnobČžnČ s kotouþem, mĤže dojít ke zmČnČ úhlu
kotouþe a následnČ snížení pĜesnosti Ĝezu.
(Pouze pro evropské zemČ) pĜi provádČní levých
šikmých ĜezĤ pomocné vodítko vyklopte.

ěEZÁNÍ V REŽIMU STOLNÍ PILY

Složené Ĝezání
Složené Ĝezání je proces, pĜi kterém se na dílu
provádí Ĝez s úkosovým úhlem a souþasnČ s
pokosovým úhlem. Složené Ĝezání lze provádČt s
úhlem uvedeným v tabulce.

4.

Fig.41
PĜi použití náĜadí v režimu stolní pily umístČte kryt kotouþe na
otoþný stĤl tak, aby byl kryt kotouþe vystĜedČn nad drážkou
vstupu kotouþe na otoþném stole a dva malé výþnČlky na
spodní stranČ krytu kotouþe zapadaly do pĤlkruhové drážky
na obvodu vodicího pravítka otoþného stolu, (viz obrázek) a
pak držadlo zajistČte v nejnižší poloze úplným zatlaþením
zarážkového þepu. Bez zajištČní krytu kotouþe nelze stĤl
spustit dolĤ.
U náĜadí pro evropské zemČ vyklopte pĜed nasazením
krytu kotouþe pomocné vodítko ven.

Úhel pokosu
Vlevo a vpravo 0 - 45

Úhel úkosu
45
006366

PĜi složeném Ĝezání použijte informace uvedené v
odstavcích „Tlakové Ĝezání", „Pokosové Ĝezání" a
„Šikmý Ĝez".
ěezání hliníkových výliskĤ

5.

Fig.40
PĜi uchycování hliníkových výliskĤ používejte jako
prevenci deformace hliníku distanþní bloky nebo
kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na
obrázku. PĜi Ĝezání hliníkových výliskĤ používejte
Ĝeznou kapalinu, aby se zabránilo nahromadČní
hliníku na kotouþi.

•

•

POZOR:
Nikdy se nepokoušejte Ĝezat silné nebo kruhové
hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tloušĢce
se mohou bČhem provozu uvolnit. Pomocí tohoto
nástroje nelze ĜádnČ upevnit kruhové hliníkové
výlisky.
Nikdy neĜežte hliník v režimu stolní pily.

•

•

6.

•

•

DĜevČná deska
DĜevČná deska vám pomĤže zajistit Ĝezy v dílech
bez rozštČpení. DĜevČnou desku upevnČte k
vodicímu pravítku prostĜednictvím otvorĤ v
pravítku.
Doporuþené rozmČry dĜevČné desky najdete na
obrázku.

•

•

•

Více než 520 mm

Více než 10 mm

POZOR:
Existuje-li riziko, že se vaše ruce þi prsty dostanou
do blízkosti kotouþe, používejte vždy „pracovní
pomĤcky", jako jsou napĜíklad tyþe þi tlaþné bloky.
Zpracovávaný díl vždy držte pevnČ na stole a využívejte
podélného pravítka. PĜi posunování jej neohýbejte ani s
ním nekruĢte. Bude-li díl ohnut nebo zkroucen, mĤže
dojít k nebezpeþnému zpČtnému rázu.
NIKDY nevytahujte díl zpČt, je-li kotouþ v pohybu. Pokud
je nutno díl vytáhnout ven pĜed dokonþením Ĝezání,
pokraþujte v pevném držení dílu a nejdĜíve nástroj
zastavte. PĜed vytažením dílu poþkejte, dokud se kotouþ
úplnČ nezastaví. V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k
nebezpeþnému zpČtnému rázu.
NIKDY neodstraĖujte odĜezaný materiál, je-li
kotouþ v pohybu.
NIKDY neumisĢujte ruce ani prsty do dráhy
pilového kotouþe.
Podélné pravítko vždy pevnČ pĜipevnČte. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k nebezpeþnému
zpČtnému rázu.
PĜi Ĝezání malých nebo úzkých obrobkĤ vždy
používejte vhodné pomĤcky, napĜíklad pĜítlaþné
tyþe þi hranoly.

1

75 mm

122 mm

122 mm

75 mm

„Pracovními pomĤckami" jsou napĜíklad tlaþné tyþe,
bloky nebo pomocné pravítko. Používejte je k
bezpeþnému a jistému provádČní ĜezĤ, kdy se operátor
nedotýká žádnou þástí tČla otáþejícího se kotouþe.
Tlaþný blok

90mm

22 mm

Pracovní pomĤcky

1

1. Otvor
2

015190

•

•

•

POZOR:
Použijte rovnou dĜevČnou desku rovnomČrné
tloušĢky.
DĜevČnou desku upevnČte k vodicímu pravítku
pomocí šroubĤ. Šrouby je nutno nainstalovat tak,
aby se jejich hlavy nacházely pod povrchem
dĜevČné desky.
Je-li nainstalována dĜevČná deska, neotáþejte
otoþný stĤl pĜi spuštČném držadle. V opaþném
pĜípadČ dojde k poškození kotouþe a/nebo
dĜevČné desky.

250

130 mm

mm

200 mm
55 mm

80 mm
50 mm

1

10 mm
30 mm

3

10 mm
30 mm

1. RovnobČžnČ s plochou/hranou
2. Držadlo
3. Vrut do dĜeva
4. Slepit dohromady
005566
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9 mm 4

100 mm

Použijte 15 mm kus pĜekližky.

PĜenášení nástroje

Držadlo by se mČlo nacházet ve stĜedu pĜekližky.
UpevnČte jej lepidlem a vruty do dĜeva, jak je
vyobrazeno. K pĜekližce musí být vždy pĜilepen malý
kousek dĜeva o rozmČrech 10 x 9 x 30 mm, aby se
zamezilo ztupení kotouþe, pokud operátor omylem
zaĜeže do tlaþného bloku.
(Nikdy u tlaþného bloku nepoužívejte hĜebíky.)
Pomocné pravítko

Fig.46
UjistČte se, zda je náĜadí odpojeno od zdroje napájení.
StĤl musí být zafixován v horní poloze. ZajistČte kotouþ
v 0° úhlu úkosu a otoþný stĤl zcela v levém úhlu pokosu.
SpusĢte držadlo zcela dolĤ a v této poloze jej zajistČte
úplným zatlaþením zarážkového þepu.
Nástroj pĜenášejte uchopením za obČ strany základny nástroje,
jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze pĜenášet snadnČji,
pokud demontujete držáky, vak na prach, atd.

Fig.42

Fig.47

Fig.43
Pomocné pravítko vyrobte z 10 mm a 15 mm kusĤ
pĜekližky.
Demontujte podélné pravítko, upínací šroub (A),
plochou podložku a þtvercovou matici z držáku
podélného pravítka a pĜichyĢte pomocné pravítko k
držáku podélného pravítka pomocí šroubu M6 delšího
než M6x50, podložek a matice.

•

ÚDRŽBA
•

Podélné rozĜezávání
POZOR:
•
PĜi Ĝezání dlouhých nebo rozmČrných dílĤ vždy
zajistČte za stolem odpovídající podepĜení.
NEUMOŽNċTE, aby se dlouhá deska pohybovala
nebo posunovala na stole. V opaþném pĜípadČ
dojde k ohnutí kotouþe a zvýšení možnosti
zpČtného rázu a zranČní. PodpČra by se mČla
nacházet ve stejné výšce jako stĤl.
1.
Hloubku Ĝezu nastavte na mírnČ vČtší hodnotu, než je
tloušĢka Ĝezaného dílu. PĜi provádČní tohoto nastavení
povolte dvČ páþky a zvednČte nebo snižte horní stĤl.
2.
UmístČte podélné pravítko na požadovanou šíĜku
podélného Ĝezu a dotažením upínacího šroubu (A) jej
zajistČte na místČ. PĜed zahájením podélného
rozĜezávání se ujistČte, že jsou dotaženy dva šrouby
držáku podélného pravítka. V pĜípadČ nedostateþného
utažení šrouby dotáhnČte.
3.
SpusĢte nástroj a opatrnČ pĜisunujte díl ke kotouþi
podél podélného pravítka.
(1) Je-li šíĜka Ĝezu 40 mm nebo více, použijte
tlaþnou tyþ.
Fig.44
(2)

POZOR:
PĜed pĜenášením nástroje vždy zajistČte všechny
pohyblivé díly.

•

•

POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
VAROVÁNÍ:
K zajištČní nejefektivnČjšího a nejbezpeþnČjšího
provozu dbejte, aby byl kotouþ vždy ostrý a þistý.

Nastavení úhlu Ĝezání
Nástroj byl peþlivČ seĜízen a nastaven u výrobce. Hrubé
zacházení však mĤže seĜízení narušit. Není-li nástroj
ĜádnČ seĜízen, provećte následující kroky:
1.

Úhel pokosu

Fig.48
Povolte rukojeĢ uchycující otoþný stĤl. PĜesuĖte
otoþný stĤl tak, aby ukazatel smČĜoval na 0° na
stupnici pokosu. UtáhnČte rukojeĢ a nástrþným
klíþem povolte šrouby s šestihrannou hlavou
uchycující vodicí pravítko.
SpusĢte držadlo úplnČ dolĤ a v této poloze jej zajistČte
stlaþením zarážkového þepu. Srovnejte bok kotouþe s
povrchem vodicího pravítka pomocí trojúhelníkového
pravítka, pĜíložného úhelníku, apod. Poté pevnČ
dotáhnČte šrouby s šestihrannou hlavou na vodicím
pravítku v poĜadí od pravé strany.

Pokud je šíĜka Ĝezání menší než 40 mm,
tlaþnou tyþ nelze použít, protože by narazila
na horní kryt kotouþe. Použijte pomocné
pravítko a tlaþný blok.
Nainstalujte bezpeþnČ pomocné pravítko,
které je pĜichyceno k držáku podélného
pravítka na stole.
PĜisouvejte díl ruþnČ, dokud se jeho konec
nenachází pĜibližnČ 25 mm od pĜedního okraje
horního stolu. Pokraþujte v pĜisunování pomocí
tlaþného bloku na horní stranČ pomocného
pravítka, dokud není Ĝez kompletní.

Fig.49
2.

Úhel úkosu

Fig.50
(1)

Fig.45
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Úhel úkosu 0°
SpusĢte držadlo úplnČ dolĤ a v této poloze jej
zajistČte stlaþením zarážkového þepu.
UvolnČte páþku na zadní stranČ nástroje.
Otoþte stavČcí šroub úhlu úkosu 0° na pravé
stranČ otoþného stolu o dvČ nebo tĜi otáþky

ve smČru hodinových ruþiþek, aby se kotouþ
sklopil doprava.
Otáþením stavČcího šroubu úhlu úkosu 0°
proti smČru hodinových ruþiþek opatrnČ
srovnejte bok kotouþe s horním povrchem
otoþného stolu pomocí trojúhelníkového
pravítka, pĜíložného úhelníku, apod.

VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
•
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Pilové kotouþe s ocelovým a karbidovým ostĜím
•
Sestava svČráku (vodorovný svČrák)
•
Svislý svČrák
•
Nástrþný klíþ 13
•
Sestava držáku
•
Vak na prach
•
Trojúhelníkové pravítko
•
Kryt nožĤ
•
Tlaþná tyþ
•
Sestava pravítka (Podélné pravítko)

Fig.51
PĜesvČdþte se, že ukazatel na otoþném stole
ukazuje na 0° na stupnici úkosu na ramenu.
Pokud ukazatel nesmČĜuje na 0°, povolte
šroub uchycující ukazatel a upravte ukazatel
tak, aby byl zamČĜen na 0°.
Fig.52
(2)

Úhel úkosu 45°

Fig.53
Úhel úkosu 45° nastavte až po provedení
seĜízení úhlu úkosu 0°. Chcete-li seĜídit úhel
úkosu 45°, povolte páþku a sklopte kotouþ
úplnČ doleva. PĜesvČdþte se, že ukazatel na
ramenu ukazuje na 45° na stupnici úkosu na
ramenu. Pokud ukazatel neukazuje na 45°,
otáþejte stavČcím šroubem úhlu úkosu 45°
na levé stranČ ramena, dokud ukazatel
nesmČĜuje na 45°.

POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.

VýmČna uhlíkĤ
Fig.54
PravidelnČ vyjímejte a kontrolujte uhlíky. Jestliže se
opotĜebují na délku 3 mm, vymČĖte je. Uhlíky udržujte
þisté a zajistČte, aby se mohly v držácích volnČ
pohybovat. Oba uhlíky je tĜeba vymČĖovat najednou.
Používejte pouze uhlíky stejného typu.
Pomocí šroubováku odšroubujte víþka uhlíkĤ. VyjmČte
opotĜebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víþka
nazpČt.
Fig.55

ýinnosti po ukonþení práce
Po použití otĜete hadrem nebo podobným
materiálem tĜísky a piliny nahromadČné na nástroji.
Udržujte kryty kotouþe v þistotČ podle pokynĤ
uvedených v odstavci „Kryt kotouþe" výše.
Promažte kluzné díly strojním olejem, aby
nekorodovaly.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba þi
seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a s použitím náhradních dílĤ
Makita.
•
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