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1 Symboly

2 Rozsah dodávky

3 Technické údaje

4 Používanie na určený účel
Do upínacej jednotky CMS-TS-55-R je možné
namontovať nasledujúce píly Festool na rezy
so zanorením:
– TS 55 REBQ, TS 55 REQ, TS 55 RQ
Montáž iných ručných okružných píl nie je
možná a preto je zakázaná.
Namontovaním niektorej z horeuvedených
ručných okružných píl do upínacej jednotky
a jej montážou do zariadenia CMS-GE
získate prepravovateľný stroj v podobe
stolnej okružnej píly.
Píly na rezy so zanorením sú určené na
rezanie dreva, materiálov podobných drevu,
sadrovláknitých a cementovláknitých
materiálov, ako aj plastových materiálov. So
špeciálnymi pílovými kotúčmi na hliník
z ponuky firmy Festool je možné použiť
náradie aj na rezanie hliníka.

5 Bezpečnostné pokyny
5.1 Všeobecné bezpečnostné 

upozornenia

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné upozornenia
a pokyny. Chyby pri dodržiavaní

nasledujúcich výstražných upozornení
a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým
prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia
a návody či pokyny si odložte, aby ste
ich mohli v budúcnosti použiť.
Pojem „elektrické náradie“, použitý
v bezpečnostných pokynoch, sa vzťahuje na
sieťové elektrické náradie (so sieťovým
káblom) a na akumulátorové elektrické
náradie (bez sieťového kábla).

1 BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA
a.Udržiavajte svoje pracovisko čisté

a upratané. Neporiadok a nedostatočné
osvetlenie pracoviska môžu viesť
k úrazom.

b.Nepracujte s náradím vo výbušnom
prostredí, v ktorom sa nachádzajú
horľavé tekutiny, plyny alebo prach.
Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré
môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.

c.Deti a ostatné osoby nesmú byť počas
používania elektrického náradia
v jeho blízkosti. Pri vyrušení môžete
stratiť kontrolu nad náradím.

d.Elektrické náradie nenechávajte
zapnuté bez dozoru. Elektrické náradie
opustite až vtedy, keď sa pracovný nástroj
úplne zastavil.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a.Pripájacia zástrčka náradia musí byť

vhodná do konkrétnej zásuvky.
Zástrčku nesmiete žiadnym spôsobom
upravovať. Pri uzemnenom náradí
nepoužívajte žiadne adaptéry na
zástrčku. Neupravené zástrčky

Varovanie pred všeobecným 
nebezpečenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod/upozornenia 
a pokyny!

[1-1] Nastavenie hĺbky rezu
[1-2] Zaisťovacie zariadenie vypínača
[1-3] Skrutka s nákružkom
[1-4] Stupnice / pravítka
[1-5] Upínacia jednotka pre ručné okružné 

píly
[1-6] Ochranný kryt
[1-7] Držiak ochranného krytu
[1-8] Posúvacia tyč (rameno)
[1-9] Uhlový doraz so zaskakovaním

Nosič modulov / 
upínacia jednotka

CMS-TS-55-R

Šikmá pozícia 0° až 45°
Hĺbka rezu pri 0° 0 - 51 mm
Hĺbka rezu pri 45° 0 - 38 mm
Hmotnosť 3,3 kg

VAROVANIE

Za škody a nehody pri používaní, ktoré
nie je v súlade s určením, ručí
používateľ.
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a vyhovujúce zásuvky znižujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.

b.Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry,
radiátory, sporáky a chladničky. Riziko
zásahu elektrickým prúdom je zvýšené,
keď je vaše telo uzemnené.

c.Chráňte náradie pred dažďom alebo
vlhkosťou. Preniknutie vody do
elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

d.Kábel nepoužívajte na iné účely, ako
je napríklad prenášanie náradia,
zavesenie alebo vyťahovanie zástrčky
zo zásuvky. Udržiavajte kábel mimo
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých
hrán alebo pohyblivých častí
náradia.Poškodené alebo spletené káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e.Ak pracujete s elektrickým náradím
vonku, používajte iba také
predlžovacie káble, ktoré sú schválené
aj na používanie vo vonkajšom
prostredí. Používanie predlžovacieho
kábla vhodného do vonkajšieho prostredia
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

f. Ak sa prevádzke elektrického náradia
vo vlhkom prostredí nemožno vyhnúť,
použite prúdový chránič. Použitím
prúdového chrániča sa znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a.Buďte pozorní, venujte pozornosť

tomu, čo robíte, a k práci
s elektrickým náradím pristupujte
s rozvahou. Nepoužívajte náradie
vtedy, keď ste unavení alebo ste pod
vplyvom drog, alkoholu či liekov. Aj
chvíľková nepozornosť pri používaní
náradia môže viesť k vážnym poraneniam.

b.Používajte ochrannú výbavu a vždy
noste ochranné okuliare. Používanie
osobných ochranných prostriedkov, akými
sú maska proti prachu, bezpečnostná obuv
s protišmykovou úpravou, ochranná prilba
alebo ochrana sluchu, podľa druhu
a použitia elektrického náradia znižuje
riziko poranení.

c.Zabráňte neúmyselnému uvedeniu
náradia do prevádzky. Predtým než
vsuniete zástrčku do zásuvky sa
uistite, že vypínač je v polohe
„VYP“.Keď máte pri prenášaní náradia

prst na vypínači alebo keď je náradie pri
pripájaní na zdroj prúdu zapnuté, môže to
viesť k úrazom.

d.Pred zapnutím náradia odstráňte
všetky nastavovacie nástroje alebo
kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč,
ktorý sa nachádza v pohyblivej časti
náradia, môže byť príčinou vážnych úrazov
a poranení.

e.Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na
stabilný postoj a vždy udržiavajte
rovnováhu. Máte tak v nečakaných
situáciách nad náradím lepšiu kontrolu.

f. Noste vhodný odev. Nenoste dlhý či
voľný odev ani šperky. Dbajte na to,
aby sa vaše vlasy a odev nedostali
príliš blízko k pohybujúcim sa
častiam.Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy sa môžu v pohyblivých častiach
zachytiť.

g.Ak je možné namontovať zariadenia
na zachytávanie a odsávanie prachu,
uistite sa, že sú tieto zariadenia
pripojené a správne používané.
Používanie týchto zariadení obmedzuje
riziká spôsobené prítomnosťou prachu.

h.Nepripustite, aby ste sa kvôli
zvyklostiam, nadobudnutým pri
častom používaní náradia, uspokojili
len s vlastným úsudkom a nedodržali
tak základné bezpečnostné princípy
pri používaní náradia. Neobozretná
činnosť môže zapríčiniť ťažké zranenie
v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE
A POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO
NÁRADIA
a.Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu

používajte správne elektrické
náradie.So správnym elektrickým
náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie v danom výkonovom
spektre.

b.Nepoužívajte žiadne elektrické
náradie, ktoré má poškodený vypínač.
Používanie elektrického náradia, ktoré
nemožno zapnúť alebo vypnúť, je
nebezpečné a náradie musí byť najprv
opravené.

c.Predtým, než začnete nastavovať
náradie, meniť príslušenstvo alebo
pred odložením náradia, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.Toto opatrenie
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zabraňuje náhodnému, neúmyselnému
zapnutiu náradia.

d.Nepoužívané elektrické náradie
uschovajte mimo dosahu detí.
Nenechávajte zariadenie obsluhovať
osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené
alebo osoby, ktoré si neprečítali tieto
odporúčania a pokyny. Používanie
elektrického náradia je nebezpečné pre
neskúsené osoby.

e.Vykonávajte starostlivú údržbu
náradia. Kontrolujte, či pohyblivé časti
náradia fungujú bezchybne
a nezasekávajú sa, či nie sú časti
zlomené alebo poškodené tak, že
ovplyvňujú funkciu náradia. Pred
použitím náradia nechajte poškodené
časti opraviť. Mnoho úrazov je
spôsobených nesprávnou údržbou
elektrického náradia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte ostré
a čisté. Starostlivo udržiavané nástroje
s ostrými reznými hranami sa menej
zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g.Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo, vkladacie nástroje atď.
v súlade s týmito pokynmi
a odporúčaniami a tak, ako je to
predpísané pre tento osobitný typ
náradia. Zohľadnite pritom dané
pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť.Používanie elektrického náradia
na iné účely, než na aké je určené, môže
viesť k nebezpečným situáciám.

h.Rukoväti udržiavajte suché, čisté
a bez znečistenia olejom a tukom.
Klzké rukoväti neumožňujú bezpečnú
manipuláciu a kontrolu nad elektrickým
náradím v neočakávaných situáciách.

5 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A
POUŽÍVANIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA
a.Akumulátory nabíjajte len pomocou

nabíjačiek, ktoré odporúča výrobca.
Pri nabíjačke, ktorá je vhodná pre určitý
druh akumulátorov, hrozí riziko vzniku
požiaru v prípade, že sa používa spolu
s inými akumulátormi.

b.Používajte iba akumulátory určené
pre dané elektrické náradie. Použitie

iných akumulátorov môže byť príčinou
úrazu a vzniku požiaru.

c.Nepoužívaný akumulátor uschovajte
tak, aby bol mimo dosahu
kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov,
klincov, skrutiek alebo iných malých
kovových predmetov, ktoré by mohli
spôsobiť spojenie kontaktov. Skrat
medzi kontaktmi akumulátora môže
zapríčiniť popáleniny alebo vznik požiaru.

d.Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Pri
náhodnom kontakte opláchnite
postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa
táto kvapalina dostane do očí,
vyhľadajte aj lekársku
pomoc.Kvapalina unikajúca
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.

e.Pred vložením akumulátora sa uistite,
že je náradie vypnuté. Vloženie
akumulátora do zapnutého elektrického
náradia môže viesť k úrazom.

6 SERVIS
a.Prístroj nechajte opraviť vždy iba

kvalifikovanými odborníkmi a len
s použitím originálnych náhradných
dielov. Zaistíte tak, že náradie si zachová
svoju bezpečnosť.

b.Na opravu a údržbu používajte len
originálne diely. Pri použití
neschváleného príslušenstva alebo
náhradných dielov môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo k ťažkým
poraneniam.

– Všetky priložené dokumenty si
uschovajte a stroj odovzdávajte ďalej
iba spolu s týmito dokumentmi.

– Predtým než začnete vykonávať
nastavenie náradia alebo výmenu
častí príslušenstva, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte
akumulátor z elektrického náradia.
Neúmyselné spustenie elektrického
náradia je príčinou úrazov.

– Pred montážou elektrického náradia
správne zostavte pracovný stôl,
predtým než namontujete elektrické
náradie. Správne zostavenie je dôležité,
aby sa zabránilo riziku sklopenia. 

– Pripevnite elektrické náradie na
pracovnom stole bezpečným
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spôsobom ešte predtým než ho budete
používať. Kĺzanie elektrického náradia na
pracovnom stole môže viesť k strate
kontroly nad ním.

– Pracovný stôl postavte na pevnú,
rovnú a vodorovnú plochu. Ak sa
pracovný stôl môže posúvať, kĺzať alebo
kolísať, nie je možné rovnomerné
a bezpečné vedenie elektrického náradia.

– Nepreťažujte pracovný stôl
a nepoužívajte ho ako rebrík či
podstavec. Preťažovanie alebo státie na
pracovnom stole môže viesť k tomu, že sa
ťažisko pracovného stola posunie nahor
a stôl sa prevráti. 

– Voľné triesky a úlomky a podobné časti
obrobku neodstraňujte rukou z blízkosti
točiaceho sa pílového kotúča.

– Pracovný stôl nepoužívajte pri daždi
v exteriéri.

– Nerežte „voľne od ruky“, čo znamená, že
obrobok neveďte iba rukou bez dorazu
alebo pravítka.

– Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že
ručná okružná píla je správne upevnená
v upínacej jednotke a že je pevne spojená
s CMS-GE.

– CMS-TS-55-R sa smie prevádzkovať len so
správne upevneným ochranným krytom.

– Na bezpečné vedenie obrobku popri
pílovom kotúči použite posúvaciu tyč
(rameno).

– Dlhé obrobky podoprite na strane odberu.
– Doska stola nesmie vykazovať žiadne

poškodenia (napríklad zárezy pri výreze
pre pílu). Poškodenú dosku stola
bezodkladne vymeňte.

– CMS-TS-55-R sa nesmie používať na
rezanie palivového dreva.

– Okrúhle drevo na obidvoch stranách
pílového listu zabezpečte proti pootočeniu.

– Zabráňte preťažovaniu ručnej okružnej
píly.

– Používajte vhodné prostriedky osobnej
ochrany: ochranu sluchu, ochranné
okuliare, masku proti prachu pri prašných
prácach, ochranné rukavice pri manipulácii
s drsnými materiálmi a pri výmene
nástroja.

5.2 Zvyškové riziká
Napriek dodržiavaniu všetkých relevantných
stavebných predpisov môžu pri
prevádzkovaní stroja vznikať ešte ďalšie
nebezpečenstvá spôsobené napr.:
– odlietavaním častí obrobku,
– odlietavaním častí nástroja pri

poškodených nástrojoch,
– emisiami hluku,
– emisiou prachu.

6 Montáž

Ďalej je opísaná montáž ručnej okružnej píly
do upínacej jednotky a do základnej
jednotky CMS-GE. Demontáž sa vykonáva
v opačnom poradí.

Náhľadové okienko / ochranu proti tvorbe
triesok na píle na rezy so zanorením dajte
pred montážou do najvyššej pozície. 

6.1 Montáž nastavovania hĺbky rezu
Nastavte doraz pre hĺbku rezu ručnej
okružnej píly [2-2] na hodnotu cca 30
mm.
Vyskrutkujte skrutku [2-1]
z nastavovania hĺbky rezu.
Posuňte nastavenie hĺbky rezu tak, ako je
znázornené na obrázku [3], cez prídavnú
rukoväť ručnej okružnej píly.
Nastavte doraz hĺbky rezu ručnej
okružnej píly [2-2] na hodnotu 55 mm.
Zatlačte ručnú okružnú pílu nadol tak, aby
nastavenie hĺbky rezu dosadlo na ručnej
okružnej píle.
Pevne upnite nastavenie hĺbky rezu
skrutkou [2-1] + [4-1] na stole ručnej
okružnej píly.
Nastavte doraz pre hĺbku rezu ručnej
okružnej píly na maximálnu hĺbku rezu.

6.2 Montáž ručnej okružnej píly do 
upínacej jednotky [1-5]

Položte upínaciu jednotku obrátene do
výrezu zariadenia CMS-GE.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu
elektrickým prúdom

Pred každou prácou na náradí vždy
vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo
zásuvky!
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Povoľte otočné gombíky obidvoch
držiakov [5-3] + [5-6].
Posuňte pohyblivý držiak [5-3] smerom
von toľko, koľko je to možné.
Založte ručnú okružnú pílu tak, aby stôl
ručnej okružnej píly doliehal na pevný
držiak [5-6].
Pootočte obidve nastavovacie čeľuste [5-
5], až kým nebude ručná okružná píla bez
vôle osadená na vodiacej drážke [5-4]
upínacej jednotky. 
Posuňte pohyblivý držiak [5-3] až na
doraz na stôl ručnej okružnej píly.
Dotiahnite otočné gombíky obidvoch
držiakov [5-3] + [5-6].

Ručná okružná píla musí byť teraz pevne
spojená s upínacou jednotkou.
Skontrolujte to ešte predtým, než budete
pokračovať v montáži.
6.3 Spojenie držiaka ochranného 

krytu [1-7] s vodiacim klinom
Povoľte aretačný gombík [5-2] na
nastavovanie hĺbky rezu.
Zatlačte ručnú okružnú pílu nadol, až kým
nebude ukazovateľ hĺbky rezu [5-1]
udávať hodnotu 20 mm.
Dotiahnite aretačný gombík [5-2].
Nasúvajte držiak ochranného krytu [6-1]
na vodiaci klin dovtedy [6-2], kým sa
nebudú otvory prekrývať v otvore [6-4]
na píle na rezy so zanorením.
Zoskrutkujte obidve časti skrutkou
s nákružkom [6-3] cez otvor.

Držiak ochranného krytu musí byť pevne
spojený s vodiacim klinom. Skontrolujte to
ešte predtým, než budete pokračovať
v montáži.
6.4 Upevnenie zaisťovacieho 

zariadenia vypínača [1-2]
Posuňte blokovanie zapnutia [7-3] ručnej
okružnej píly smerom dopredu.
Posuňte zaisťovacie zariadenie vypínača
[7-1]nad vypínač [7-2] pre zapnutie /
vypnutie ručnej okružnej píly.

Vypínač bude teraz stále stlačený. Zapínanie
a vypínanie ručnej okružnej píly sa v plne
namontovanom stave vykonáva
prostredníctvom vypínacej / zástrčkovej
jednotky CMS-GE.

Pozor: Pretože vypínač ručnej okružnej
píly bude stále stlačený, je elektronická

brzda náradia TS 55 REBQ zbavená funkcie.
6.5 Montáž upínacej jednotky do 

základnej jednotky CMS-GE
Založte upínaciu jednotku so správnou
stranovou orientáciou (pozrite si obrázok
[8], vypínacia / zástrčková jednotka [8-
1] je na ľavej strane) do základnej
jednotky CMS-GE. Na vykonanie tohto
úkonu pridržte upínaciu jednotku na
výreze [8-2]. 
Uzatvorte obidva zaisťovacie mechanizmy
[8-3] v smere hodinových ručičiek).

6.6 Upevnenie ochranného krytu [1-
6]

Pevne priskrutkujte ochranný kryt
otočným gombíkom [9-2] na otvore
držiaka ochranného krytu [9-1].

6.7 Stupnica pre šírku rezu [1-4]
Namontujte obidve stupnice použitím
skrutiek [10-1] na podávacej strane
základnej jednotky.
Vyrovnajte stupnice tak, aby sa ich nulové
body zhodovali s pravou a ľavou hranou
rezu pílového kotúča.

6.8 Odsávanie

Súprava na odsávanie, dostupná ako
príslušenstvo (CS 70 AB), umožňuje
pripojenie mobilného vysávača značky
Festool. Súprava na odsávanie umožňuje
súčasné odsávanie prachu a pilín pri ručnej
okružnej píle (D 36 mm) a pri ochrannom
kryte (D 27 mm).

VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
prachom

Prach môže byť zdraviu škodlivý. Preto
nikdy nepracujte bez odsávania.
Pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu
vždy dodržiavajte národné ustanovenia.
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7 Elektrické pripojenie 
a uvedenie do prevádzky

Jednotka s vypínačom/zástrčkou [8-1] slúži
na napájanie a na ZAPNUTIE/VYPNUTIE
elektrického náradia, namontovaného do
CMS-GE.

Do uzemnenej zásuvky zasuňte
koncovku.
Pripojte elektrické náradie, namontované
do CMS-GE, na konektor  .
Teraz môžete zapínať a vypínať ručnú
okružnú pílu pomocou vypínacej /
zástrčkovej jednotky (pozrite si návod na
používanie zariadenia CMS-GE).

8 Nastavenia

8.1 Nastavenie hĺbky rezu
Povoľte otočný gombík [11-2].
Otočným gombíkom môžete posúvať pílu
nahor a nadol.
Ukazovateľ [11-1] znázorňuje nastavenú
hĺbku rezu. 
Dotiahnite otočný gombík [11-2] pri
želanej hĺbke rezu.
Pred prvým použitím skontrolujte, či sa
zhoduje udávaná a dostupná hĺbka rezu
(napríklad pri hodnote 0 mm). V prípade
potreby môžete povoliť skrutku [11-3]
a ukazovateľ hĺbky rezu nanovo
zarovnajte.

8.2 Nastavenie dorazu
Dodávaný doraz sa dá upevniť na všetkých
štyroch stranách stroja (obrázok [12]). 
Doraz má nasledujúce možnosti prestavenia:
• Prestavenie paralelne k hrane stola – na

vykonanie tohto úkonu povoľte otočný
gombík [12-8].

• Prestavenie kolmo k hrane stola – na
vykonanie tohto úkonu povoľte otočný
gombík [12-6].

• Prestavenie dorazového pravítka [12-1]
v pozdĺžnom smere – na vykonanie tohto
úkonu povoľte otočný gombík [12-4].
Dorazové pravítko sa dá pri tenkých
obrobkoch pripevniť na držiaku v nízkej
pozícii (obrázok [12A]) alebo pri hrubých
obrobkoch sa dá pripevniť na držiaku vo
vysokej pozícii (obrázok [12]).

• Prestavovanie uhla podľa stupnice [12-5]
– na vykonanie tohto úkonu povoľte otočný
gombík [12-3] a nadvihnite fixovací kolík
[12-2]. Otočný fixovací kolík zaskakuje pri
najpoužívanejších nastaveniach uhlov. 
Pootočením fixovacieho kolíka sa dá
zabrániť zaskočeniu.

Pred začiatkom práce sa presvedčite, že
všetky otočné gombíky dorazu sú

dotiahnuté. Doraz sa smie používať iba
v pevnej pozícii a nie na posúvanie obrobku.

9 Práca s náradím
Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich
upozornení:

Nastavte horný ochranný kryt tak, aby
doliehal na obrobok a upnite ochranný
kryt v tejto pozícii otočným gombíkom
[9-2].
Doraz používajte ako pozdĺžny doraz na
vedenie obrobku.
Podľa stupníc [10-1] môžete nastavovať
šírku rezu.
Obrobok veďte rukou. Na bezpečné
vedenie obrobku popri pílovom kotúči
použite posúvaciu tyč (rameno) [12-7].
Pri nepoužívaní uložte posúvaciu tyč
(rameno) do odkladacej priehradky [12-
9].

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu

Sieťové napätie a frekvencia zdroja
napätia sa musia zhodovať s údajmi na
typovom štítku.
V Severnej Amerike sa smú používať iba
stroje Festool pracujúce s napätím 120 V/
60 Hz.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu
elektrickým prúdom

Pred každou prácou na náradí vždy
vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo
zásuvky!
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10 Údržba a ošetrovanie

Poškodené ochranné zariadenia a časti
nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ
nie je v návode na obsluhu uvedené inak.
Stroj pravidelne udržiavajte, aby ste
zabezpečili jeho riadne a správne
fungovanie:

Usadeniny prachu odstraňuje odsatím.
Opotrebovanú alebo poškodenú vložku
stola je potrebné vymeniť.
Po skončení práce naviňte elektrický kábel
na držiak [12-9].

11 Príslušenstvo
Používajte iba originálne príslušenstvo
Festool určené na použitie s týmto náradím
a originálny spotrebný materiál Festool,
pretože tieto systémové komponenty sú
navzájom optimálne zladené. Pri použití
príslušenstva a spotrebného materiálu od
iných dodávateľov rastie pravdepodobnosť
zhoršenia kvality pracovných výsledkov
a obmedzenia nárokov plynúcich zo záruky.
Podľa použitia môže dôjsť k zvýšenému
opotrebovaniu stroja alebo k zvýšeniu vášho
zaťaženia. Chráňte preto seba, vaše náradie
a vaše záručné nároky tým, že budete
používať výlučne originálne príslušenstvo
Festool a spotrebný materiál Festool! 
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia
nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na
internete na „www.festool.com“.

12 Životné prostredie
Elektrické náradie neodhadzujte do
domového odpadu! Náradie, príslušenstvo
a obaly recyklujte. Rešpektujte pritom
predpisy platné v danej krajine.

Len v štátoch EU: Podľa európskej
smernice 2002/96/ES sa musí opotrebované
elektrické náradie zberať oddelene a musí sa
opätovne zhodnotiť postupom, ktorý je
v súlade s pravidlami na ochranu životného
prostredia.
Informácie o nariadení
REACh:www.festool.com/reach

13 Záruka
Na naše náradie poskytujeme záruku na
chyby materiálu a nedodržanie
technologického postupu výroby, podľa
zákonných predpisov konkrétnej krajiny,
najmenej však 12 mesiacov. V rámci krajín
EÚ sa poskytuje záruka 24 mesiacov (po
predložení faktúry alebo dodacieho listu).
Škody, ktoré nasvedčujú najmä
prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu,
neodbornému zaobchádzaniu, príp.
používateľom spôsobené poškodenia alebo
iné používanie v rozpore s návodom na
používanie, alebo skutočnosti známe už pri
kúpe, sú zo záruky vylúčené. Rovnako sú
vylúčené aj škody, ktoré vyplývajú
z používania neoriginálneho príslušenstva
a spotrebných materiálov (napr. brúsny
tanier). 
Reklamácie možno uznať iba v prípade, ak sa
nerozmontované náradie zašle dodávateľovi
alebo do autorizovaného servisnému
stredisku Festool. Návod na používanie,
bezpečnostné pokyny, zoznamy náhradných
dielov a doklad o kúpe si dobre uschovajte.
Inak platia aktuálne platné záručné
podmienky výrobcu. 

Poznámka
Z dôvodu neustáleho výskumu a vývoja sú
zmeny tu uvedených technických údajov
vyhradené.

14 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt
je v súlade s nasledujúcimi normami
a smernicami:
2006/42/ES, 2004/108/ES,  2011/65/EÚ (od
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu
elektrickým prúdom

Pred akýmikoľvek údržbovými prácami
vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky!
Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré
vyžadujú otvorenie krytu motora, smie
vykonávať iba autorizovaný zákaznícky
servis.

Upínacia jednotka pre 
ručné okružné píly

Sériové č.

CMS-TS-55-R 10002996
Označenie CE z roku:2011
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