
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je podle sm rnic

73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 

Rady v souladu s následujícími normami 
normalizovaných dokument :

HD400, EN50144, EN55014, EN61000. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2004 
editel

Hluk a vibrace 
Typické hlukové hladiny hodnocené A iní:

hladina zvukového tlaku: 98 dB (A) 

hladina akustického tlaku: 111 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 

Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní více než 2,5m/s2.

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Okružní pila na kov 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Následující ásti p íslušenství nebo za ízení jsou doporu eny pro použití se strojem Makita, 
jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných ástí p íslušenství nebo za ízení m že
p edstavovat nebezpe í poran ní. ásti p íslušenství nebo za ízení používejte jen 
k ur enému ú elu.

Pot ebujete-li další informace ohledn  t chto ástí p íslušenství, obra te se prosím na Váš 
zákaznický servis Makita. 

– paralelní doraz (vodítko) 

– ochranné brýle 

– doporu ené pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu a tlouš ky obrobk

Pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu pro po etné aplikace 

Aplikace

TABULE PLECHU C-SVORNÍKY ÚHLOVÉ SVORNÍKY 
Velikost
(mm)

t = 1,5 t = 3,0 
50 × 100 

t = 1,6 
45 × 90 
t = 3,2 

50 × 50 
t = 4 

50 × 50 
t = 6 

185 × 36T 

185 × 38T 

185 × 48T 

185 × 70T 

Aplikace

KOVOVÉ SVORNÍKY 
BETONÁ SKÁ

ŽEBÍRKOVÁ OCEL 
TRUBKA VLNITÝ PLECH 

Velikost
(mm)

t = 0,56 
25 Ga 

t = 1,6 
16 Ga  20 

50 × 100 
t = 3,2 

 25 
t = 1,2 

 60 
t = 3,8 

t = 0-0,9 t = 1,0 – 2,0 

185 × 36T 

185 × 38T 

185 × 48T 

185 × 70T 

Výborný  Dobrý  Akceptovatelný  Nevhodný 

POZOR

– Pro p íslušnou práci používejte jen odpovídající pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu. 
Ne ežte obrobky z hliníku, d evo, plast, beton, dlaždice atd. 

– Pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu pro okružní pily na kov nesmí být p eost ovány.
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Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

 Pozor! M že být velmi horká 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Pá ka   9. Aretace v etene 17. Šroub 
  2. Hloubkové vedení 10. Šroub s vnit ním šestihranem 18. Zpracovávaný kus 
  3. Linie ezu 11. Vn jší p íruba 19. Pr zor
  4. Vypína  12. Pilový kotou  s b ity ze slinutého karbidu 20. Vratná pá ka
  5. Tla ítko k zablokování zapnutí 13. Vnit ní p íruba 21. Mez opot ebení
  6. Protiprachový kryt 14. Drážka 22. Šroubovák 
  7. Tla ítko 15. Vrub 23. Krytka držáku uhlíku 
  8. Imbusový klí  16. Paralelní doraz (vodítko)   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model 4131

Pr m r pilového kotou e 185 mm 
Max. hloubka ezu 63 mm 
Otá ky naprázdno (min–1)  3 500
Celková délka 358 mm 
Hmotnost netto 4,8 kg 
T ída bezpe nosti /II 

Vyhrazujeme si právo provád t zm ny b hem vývoje a technického pokroku bez p edchozího
upozorn ní.

Poznámka

Technické parametry se mohou v jednotlivých zemích odlišovat. 

P edpokládané použití 
Stroj je ur en k ezání m kké oceli. 

Napájecí zdroj 
Stroj m že být p ipojen jen k nap tí uvedenému na typovém štítku a pracuje jen s jednofázovým 
st ídavým nap tím. Má dvojitou ochrannou izolaci, což odpovídá evropským sm rnicím, a proto 
m že být také p ipojen k zásuvkám bez uzem ovacích kabel .
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ÚDRŽBA
POZOR

– P ed provád ním kontroly nebo údržby vždy myslete na to, zda je stroj vypnutý a odpojený ze 
sít .

Kontrola pilového kotou e
– P ed a po každém použití pe liv  zkontrolujte pilový kotou , zda nemá trhliny nebo není 

poškozený. Prasklý nebo poškozený pilový kotou  ihned vym te.

– P i dalším používání tupého pilového kotou e m že dojít k nebezpe nému zp tnému rázu 
a/nebo p etížení motoru. Jakmile už pilový kotou  ú inn  ne eže, vym te jej za nový. 

– Pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu pro okružní pily na kov nemohou být p eost ovány.

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 14 a 15) 
Uhlíkové kartá e musí být pravideln  vyjímány a kontrolovány. Je-li dosaženo meze opot ebování,
je t eba je vym nit. Uhlíkové kartá e udržujte v istot , aby se mohly voln  pohybovat v držácích. 
Oba uhlíkové kartá e by m ly být vym n ny sou asn . Používejte jen identické uhlíkové kartá e.

Šroubovákem vyšroubujte krytky uhlíkových kartá . Vyjm te opot ebované uhlíkové kartá e,
vložte nové, a pak zase našroubujte krytky. 

K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné údržbá ské
nebo se izovací práce provád t jen smluvní dílny firmy Makita nebo zákaznická servisní centra 
Makita, a to výhradn  jen za použití originálních náhradních díl  Makita. 
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PROVOZ
POZOR

– Zdržte se natá ení nebo násilného vtla ování stroje do ezu. Toto m že vést k p etížení
motoru a/nebo nebezpe nému zp tnému rázu, který m že zap í init t žká poran ní
obsluhující osoby. 

Stroj pevn  držte ob ma rukama. Základní desku nasa te na ezaný obrobek bez toho, že by 
s ním p išel do styku pilový kotou . Stroj zapn te a po kejte, až pilový kotou  dosáhne plných 
otá ek. Nyní stroj plošn  a stejnom rn  posouvejte p es povrch obrobku, dokud ez nedokon íte.
Udržujte rovnou linii ezu a stejnom rnou rychlost posuvu. (obr. 9) 

Pr zor v základní desce usnad uje kontrolu vzdálenosti mezi p ední hranou pilového kotou e
a obrobkem, je-li pilový kotou  nastaven na maximální hloubku ezu. (obr. 10) 

UPOZORN NÍ

– P i provád ní pokosového ezu atd. se m že stát, že se ochranný kryt bude t žko posouvat. 
V takových p ípadech k nazvednutí ochranného krytu p i zahájení ezu použijte zp tnou páku, 
a uvoln te ji, jakmile se pilový kotou e za ízne do materiálu. (obr. 11) 

POZOR

– Nepoužívejte zdeformovaný nebo nalomený pilový kotou . Vym te jej za nový. 

– Obrobky k ezání nepokládejte na sebe. 

– Ne ežte obrobky z kalené oceli, jakostní oceli, hliníku, d evo, plast, beton, dlaždice atd. ežte 
jenom m kkou ocel. 

– Zabra te kontaktu pilového kotou e, obrobku nebo pilin bezprost edn  po zpracovávání, 
protože mohou být ješt  velmi horké, a tak zp sobit popáleniny pokožky. 

– Pro p íslušnou práci používejte jen odpovídající pilové kotou e s b ity ze slinutého karbidu. 
Použití nevhodných pilových kotou  m že vést ke snížení výkonu p i ezání a/nebo znamená 
nebezpe í poran ní.

Odstra ování pilin 

POZOR

– P ed demontáží nebo montáží protiprachového krytu se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý 
a odpojený ze sít .

– Protiprachový kryt m že být horký v d sledku horkých pilin. Vyvarujte se toho, abyste se 
holýma rukama dotýkali pilin nebo protiprachového krytu. 

Pokud v pr zoru uvidíte piliny, odstra te je. (obr. 12) 

Zatla te tla ítko a k sejmutí protiprachového krytu jej oto te na symbol O. Odstra te piliny 
nahromad né v protiprachovém krytu. (obr. 13) 

POZOR

– Stroj neobracejte. Jinak by mohly piliny nahromad né v protiprachovém krytu vypadnout. 

– S protiprachovým krytem zacházejte opatrn , aby nedošlo k jeho zdeformování nebo 
poškození.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Výstraha!
P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 

P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.

  2. Zvažujte pracovní prost edí
Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

  9. Používejte ochranné brýle 
P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 

10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 
Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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MONTÁŽ
POZOR

– P ed zahájením práce na stroji se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý a odpojený ze sít .

Montáž nebo demontáž pilového kotou e

POZOR

– K montáži a demontáži pilového kotou e používejte jen dodaný imbusový klí  Makita. 
V opa ném p ípad  hrozí nebezpe í, že bude šroub s vnit ním šestihranem nadm rn  nebo 
nedostate n  utažen, což by mohlo vést k t žkému poran ní obsluhující osoby. 

– Zabra te kontaktu pilového kotou e s obrobkem bezprost edn  po ezání, protože m že být 
ješt  velmi horký, a tak zp sobit popáleniny pokožky. K odstran ní horkého pilového kotou e
použijte rukavice. 

K odstran ní pilového kotou e nejd íve zatla te pojistné tla ítko protiprachového krytu dovnit ,
a oto te jej ve sm ru chodu hodinových ru i ek na symbol O, poté m žete protiprachový kryt 
sejmout. K zablokování pilového kotou e stiskn te aretaci v etene, a šroub s vnit ním šestihranem 
uvoln te tím, že budete imbusovým klí em otá et proti sm ru chodu hodinových ru i ek. Poté 
odstra te vn jší p írubu a pilový kotou . (obr. 4 a 5) 

P i montáži pilového kotou e postupujte opa n  než p i demontáži. Pilový kotou  vždy namontujte 
tak, aby šipka na pilovém kotou i ukazovala stejným sm rem jako šipka na krytu pilového kotou e.

PEVN  UTÁHN TE ŠROUB S VNIT NÍM ŠESTIHRANEM. (obr. 6) 

Po montáži pilového kotou e zase p ipevn te protiprachový kryt. Protiprachový kryt opatrn
umíst te do p íslušné polohy tak, aby št rbina na jeho p ední stran  lícovala s vrubem krytu 
pilového kotou e. P esv d te se, že je protiprachový kryt dob e upevn n, d íve než zatla íte
tla ítko a oto íte jím proti sm ru chodu hodinových ru i ek na symbol . (obr. 7) 

Paralelní doraz (vodítko) (p íslušenství) (obr. 8) 
Praktický paralelní doraz (vodítko) umož uje vytvá ení velmi p esných p ímých ez . Paralelní 
doraz bez v le posu te proti hran  obrobku tak, aby doléhal, a zabezpe te ho zajiš ovacím
šroubem na p ední stran  základové desky. Rovn ž je možné opakovan  provád t ezy o stejné 
ší ce.
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– P ed každým se ízením nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý 
a odpojený ze sít .

Nastavení hloubky ezu (obr. 1) 
Uvoln te pá ku na hloubkovém vedení a základní desku posu te nahoru nebo dol . Základní 
desku zaaretujte v požadované hloubce ezu utažením pá ky.

POZOR

– Po nastavení hloubky ezu pá ku pevn  utáhn te.

Ozna ení ezu (obr. 2) 
P ed ezáním vyrovnejte vrub A na p edním okraji základní desky s eznou linií obrobku. 

Funkce spína e (obr. 3) 

POZOR

– P ed p ipojením stroje do elektrické sít  se p esv d te, zda vypína  správn  funguje a po 
uvoln ní se vrací zp t do polohy VYP. 

Aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypína e, je stroj vybaven za ízením k zablokování zapnutí. 

Stroj zapn te stisknutím vypína e a zárove  stiskn te tla ítko k zablokování zapnutí. K vypnutí 
stroje jednoduše uvoln te vypína .
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 

NEBEZPE Í

1. Ruce držte mimo oblast ezání a oblast pilového kotou e. Druhou rukou držte p ídavnou
rukoje  nebo sk í  motoru. Držíte-li stroj ob ma rukama, nem že dojít k poran ní pilovým 
kotou em.

2. Nikdy nesahejte pod zpracovávaný kus. Ochranný kryt na spodní stran  zpracovávaného 
kusu nenabízí žádnou ochranu. 

3. Hloubku ezu nastavte na tlouš ku obrobku. Pilový kotou  nesmí na spodní stran  p e nívat
o více než délku zubu. 

4. ezaný kus nikdy nedržte v rukách nebo na kolenách. Zpracovávaný kus zajist te na stabilní 
základn . Je d ležité obrobek p íslušn  podep ít, aby byly na minimum zredukovány náklon 
t la, sev ení pilového kotou e nebo ztráta kontroly. 

Typické zobrazení správného držení rukou, podep ení obrobku a vedení sí ového kabelu (je-li 
pat i né).

5. Provádíte-li práci, p i které hrozí nebezpe í, že mohou být poškozeny skryté kabely nebo 
vlastní kabel, držte stroj jen za izolované úchopové plochy. P i kontaktu s vodivým kabelem 
budou rovn ž i odizolované kovové ásti stroje vodivé, takže uživatel m že být zasažen 
elektrickým proudem. 

6. P i podélném ezání vždy používejte paralelní doraz nebo vyrovnávací pravítko. Tím je 
zlepšena p esnost ezu a sníženo riziko sev ení pilového kotou e.

7. Vždy používejte pilového kotou e, jejichž vrtání má správnou velikost pro upevn ní mezi 
montážními p írubami. Pilové kotou e, které p esn  nelícují s montážní p írubou stroje, 
excentricky rotují a zp sobují ztrátu kontroly. 

8. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné p íruby nebo šrouby pilových list . P íruby
a šrouby pilových list  jsou k zajišt ní optimálního výkonu a provozní bezpe nosti speciáln
ur eny jen pro váš stroj. 

9. P í iny a prevence zp tných ráz :

– Zp tný ráz je náhlá reakce na sev ený, prokluzující nebo špatn  se ízený pilový kotou ,
který zp sobí nekontrolované nadzvednutí a vysmeknutí stroje ze zpracovávaného kusu 
sm rem k obsluhující osob .

– Je-li pilový kotou  sev en nebo zachycen v uzavírající se št rbin , pak se pilový kotou
zastaví, a motor zareaguje náhlým odsko ením stroje zp t sm rem k obsluhující osob .

– Pokud se pilový kotou  v ezu zk íží, mohou se zuby na zadní stran  pilového kotou e
za íznout do povrchu obrobku, takže se pilový kotou  nadzvedne ze št rbiny a odsko í
zp t sm rem k obsluhující osob .
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Zp tný ráz je výsledkem nesprávné manipulace se strojem a/nebo nesprávného 
pracovního postupu nebo pracovních podmínek, a lze mu zabránit použitím následujících 
preventivních opat ení.

a) Stroj pevn  držte ob ma rukama, a ramena napolohujte tak, aby zachytila zp tné síly. 
Postavte se tak, aby se vaše t lo nacházelo bo n  k pilovému kotou i, ne v p ímé linii 
s pilovým kotou em. Zp tný ráz m že zp sobit odsko ení stroje; avšak budou-li 
u in na vhodná preventivní opat ení, m že obsluhující osoba udržovat zp tné síly pod 
kontrolou.

b) Dojde-li k sev ení pilového kotou e nebo bude-li ez z jakéhokoliv d vodu p erušen,
uvoln te vypína , a stroj p idržujte bez pohybu v obrobku, dokud se pilový kotou  úpln
nezastaví. Nikdy se nepokoušejte u ješt  se otá ejícího pilového kotou e vyjmout nebo 
sm rem zp t vytáhnout  stroj z obrobku, protože jinak m že dojít ke zp tnému rázu. 
Prove te kontrolu a u i te nápravná opat ení k odstran ní p í iny sev ení pilového 
kotou e.

c) Pokud se pilový kotou  nachází v obrobku a op t zapnete stroj, pak se pilový kotou  ve 
št rbin  vyst edí. P esv d te se, že se zuby pily neza ízly do obrobku. Je-li pilový 
kotou  sev en, m že se po op tovném zapnutí stroje vymrštit z obrobku nebo odsko it
zp t.

d) Velké desky podep ete, aby bylo sníženo nebezpe í sev ení a zp tných ráz  pilového 
kotou e na minimum. Velké desky mají sklon se na základ  vlastní hmotnosti 
prov šovat. Op ry musíte umístit pod desku po obou stranách ezné linie a v blízkosti 
okraje desky. 

K zamezení zp tného rázu desku podep ete v blízkosti ezu.

Desku nepodpírejte ve velké vzdálenosti od ezu.

e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotou e. Tupé nebo nesprávné umíst ní
pilových kotou  vytvá í úzkou št rbinu p i ezání, která má za následek nadm rné
t ení, sev ení pilového kotou e a zp tný ráz. 

f) Areta ní pá ky nastavení hloubky pilového kotou e a nastavení sklonu musí být pevn
utaženy a zajišt ny d íve, než bude proveden ez. Dojde-li b hem ezání ke zm n
nastavení pilového kotou e, m že dojít k sev ení a zp tnému rázu. 

10. P ed každým použitím zkontrolujte perfektní uzav ení ochranného krytu. Stroj nepoužívejte, 
pokud se ochranný kryt bez p ekážky nepohybuje a okamžit  se neuzav e. Ochranný kryt 
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nesmí být v žádném p ípad  v otev ené poloze upnut nebo p ivázán. Pokud by stroj 
nedopat ením spadnul, m že se ochranný kryt ohnout. Ochranný kryt nadzvedn te zp tnou
pá kou, a p esv d te se, zda se bez p ekážky pohybuje a zda p i jakémkoli nastavení úhlu 
a hloubky ezu nep ichází do styku s pilovým kotou em nebo n jakou jinou ástí.

11. Kontrolujte funkci pružin ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružiny perfektn  nefungují, 
pak musí být p ed použitím provedena údržba díl . Jsou-li díly poškozeny i se vytvo ily
mazlavé usazeniny nebo se nahromadil prach, m že to ovlivnit lehkost chodu ochranného 
krytu.

12. D íve než stroj odložíte na pracovní st l nebo zem, p esv d te se, zda ochranný kryt zakrývá 
pilový kotou . Vybíhající nechrán ný pilový kotou  zp sobí zp tný posun stroje. Vezm te na 
z etel dobu dob hu pilového kotou e, do úplného zastavení, po uvoln ní vypína e.

13. Stroj nebrzd te bo ním tlakem na pilový kotou .

14. NEBEZPE Í:

Nikdy se nepokoušejte odstra ovat od íznutý materiál u otá ejícího se pilového kotou e.

POZOR

Pilový kotou  po vypnutí ješt  dobíhá. 

15. Širší ást základní desky položte na pevn  podep enou ást obrobku, ne na tu ást, která po 
u íznutí odpadne. SPRÁVNÉ od ezávání viz obrázek A, NESPRÁVNÉ od ezávání viz obrázek 
B. Krátké nebo malé obrobky musí být uchyceny. NEPOKOUŠEJTE SE DRŽET KRÁTKÉ 
KUSY V RUKÁCH! (obr. B) 

Obr. A 

Obr. B 

16. Stroj nesmíte používat jako stacionární. Toto je velmi nebezpe né a m že dojít k t žkým
poran ním.

17. B hem práce noste ochranné brýle a ochranu sluchu. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 


