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GB Cordless Metal Cutter INSTRUCTION MANUAL 

UA        

PL Akumulatorowa przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Ma in  de t iat metal cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI 
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HU Akkumulátoros fémdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Ru ná kotú ová píla na kov NÁVOD NA OBSLUHU 

CZ Akumulátorová kotou ová pila na kov NÁVOD K OBSLUZE 
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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Tla ítko 
1-2. ervený indikátor 
1-3. Akumulátor 
2-1. Kontrolky 
2-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
3-1. Spouš  
3-2. Odblokovací pá ka 
4-1. Kontrolka akumulátoru 
5-1. Indikátor režimu 
6-1. Pá ka 
7-1. Vyrovnávací linie 

7-2. Ryska ezání 
7-3. Základna 
8-1. Sv tlo 
9-1. Zámek h ídele 
9-2. Imbusový klí  
10-1. Šroub s šestihrannou hlavou 
10-2. Vn jší p íruba 
10-3. Pilový list 
10-4. Vnit ní p íruba 
10-5. Talí ová podložka 
11-1. Imbusový klí  

12-1. Hák 
12-2. Šroub 
13-1. P ední rukoje  
13-2. Zadní držadlo 
13-3. Základna 
14-1. Ryska ezání 
14-2. Základna 
14-3. Pozorovací drážky 
15-1. Upínací šroub 
15-2. Podélné pravítko (Vodicí pravítko) 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model DCS551 

Pr m r listu 136 mm - 150 mm 

Max. hloubka ezu 57,5 mm (se 150 mm pr m rem) 

Otá ky bez zatížení 3 900 min-1 

Celková délka (s BL1830) 332 mm 

Jmenovité nap tí 18 V DC 

Hmotnost netto 2,9 kg 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE022-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k ezání m kké oceli. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB (A). 
    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy EN60745: 

    

Pracovní režim: ezání kovu 
Emise vibrací (ah,M): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované hodnoty 
emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH101-18 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující za ízení: 
Popis za ízení:  
Akumulátorová kotou ová pila na kov 

. modelu/typ: DCS551 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 



58 

23.10.2014 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému 
ná adí 

 UPOZORN NÍ P e t te si všechna bezpe nostní 
upozorn ní a pokyny. P i nedodržení upozorn ní a 
pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 
nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB058-4 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÉ 
KOTOU OVÉ PILE NA KOV 
Postupy p i ezání 
1.  NEBEZPE Í: Nep ibližujte ruce k pracovní 

oblasti ani ke kotou i. Druhou ruku držte na 
pomocném držadle nebo na krytu motoru. 
P idržováním ná adí ob ma rukama zamezíte 
poran ní rukou kotou em. 

2. Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl. Kryt 
vás nechrání p ed dotykem kotou e z dolní strany. 

3. Nastavte hloubku ezu na tlouš ku dílu. Pod 
dílem by m l být viditelný mén  než jeden celý 
zub pilového kotou e. 

4. Nikdy nedržte ezaný díl v rukou ani si jej 
nepokládejte na nohy. Uchy te díl ke stabilní 
podložce. Je d ležité zajistit ádné upevn ní dílu, 
aby se omezilo na minimum riziko ohrožení t la, 
zachycení kotou e nebo ztráty kontroly. 

5. P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu 
nástroje se skrytým elektrickým vedením, držte 
elektrické ná adí pouze za izolované ásti 
držadel. Kontakt s vodi em pod nap tím p enese 
proud do nechrán ných kovových ástí ná adí a 
obsluha m že utrp t úraz elektrickým proudem. 

6. P i podélném ezání vždy používejte podélné 
pravítko nebo p ímé vodítko. Zvýšíte tak 
p esnost ezu a omezíte možnost ohnutí kotou e. 

7. Vždy používejte kotou e správné velikosti a 
tvaru (diamantové versus kruhové) otvoru. 
Kotou e neodpovídající upínacímu systému 
nástroje se budou pohybovat výst edn  a zp sobí 
ztrátu kontroly nad nástrojem. 

8. Nikdy nepoužívejte poškozené i nesprávné 
podložky i šroub kotou e. Podložky i šroub 
kotou e byly navrženy speciáln  pro vaše ná adí, 
aby zajistily optimální výkon a bezpe nost 
provozu. 

Zp tný ráz a související varování 
 Zp tný ráz je náhlá reakce na sk ípnutý, 

zachycený nebo nesprávn  se ízený kotou , která 
zp sobuje nekontrolované zvednutí nástroje z dílu 
a jeho vržení sm rem k obsluze. 

 Je-li kotou  sev en nebo pevn  zachycen 
uzav ením spáry, dojde k zastavení kotou e a 
reakce motoru vrhne jednotku s velkou rychlostí 
sm rem k obsluze. 

 Pokud se kotou  v ezu zkroutí nebo vychýlí, 
mohou se zuby na zadním okraji kotou e za ezat 
do horního povrchu dílu, ímž dojde ke zvednutí 
kotou e ze spáry a vrhnutí nástroje sm rem o 
obsluze. 

Zp tný ráz je d sledkem špatného použití a/nebo 
nesprávných pracovních postup  i podmínek. Lze se 
mu vyhnout p ijetím odpovídajících opat ení, která jsou 
uvedena níže. 
9. Nástroj držte pevn  ob ma rukama. Paže 

umíst te tak, abyste byli schopni odolat silám 
vznikajícím p i zp tném rázu. T lo udržujte na 
stran  od nástroje. Nest jte p ímo za 
kotou em. Zp tný ráz by mohl zp sobit vrhnutí 
nástroje zp t. Pokud pracovník p ijme 
odpovídající opat ení, je schopen kontrolovat síly 
vznikající p i zp tném rázu. 

10. Pokud kotou  vázne nebo z jakéhokoliv 
d vodu chcete p erušit ezání, uvoln te 
spouš  a držte nástroj bez pohybu v materiálu, 
dokud se kotou  úpln  nezastaví. Nikdy 
nástroj nevytahujte z materiálu ani jej 
netahejte sm rem zp t, je-li v pohybu kotou . 
V opa ném p ípad  dojde ke ZP TNÉMU 
RÁZU. Zjist te p í inu váznutí kotou e a p ijm te 
odpovídající nápravná opat ení. 

11. P i op tovném spoušt ní ná adí v obrobku 
vyst e te pilový kotou  v ezu a zkontrolujte, 
zda nejsou zuby kotou e zachyceny v 
materiálu. Jestliže kotou  vázne, mohl by p i 
op tovném spušt ní ná adí vysko it nebo m že 
dojít ke zp tnému rázu. 

12. Velké desky podep ete, abyste omezili na 
minimum riziko sk ípnutí kotou e a zp tného 
rázu. Velké desky mají tendenci prov šovat se 
svojí vlastní váhou. Podp ry je nutno umístit pod 
panel na obou stranách v blízkosti ryzky ezu a 
okraje desky. 

13. Nepoužívejte tupé nebo poškozené 
kotou e.Nenaost ené nebo nesprávn  
nastavené kotou e ežou úzkou drážku, ímž 
dochází k nadm rnému t ení, váznutí kotou e a 
zp tnému rázu. 
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14. P ed zahájením ezání musí být dotaženy a 
zajišt ny pojistné pá ky nastavení hloubky a 
úkosu. Dojde-li b hem ezání ke zm n  
nastavení kotou e, kotou  m že váznout a m že 
vzniknout zp tný ráz. 

15. P i provád ní „zapichovacího ezu" do 
stávajících st n nebo jiných uzav ených míst 
zachovávejte zvýšenou opatrnost. Vy nívající 
kotou  se m že za ezat do p edm t , které 
mohou zp sobit zp tný ráz. P i zapichování 
zatáhn te pomocí pá ky dolní kryt. 

Funkce dolního krytu 
16. P ed každým použitím zkontrolujte ádné 

uzav ení dolního krytu. Neprovozujte nástroj, 
pokud se dolní kryt nepohybuje voln  a 
okamžit  se neuzav e. Nikdy neupínejte ani 
neuchycujte dolní kryt v otev ené poloze. 
Pokud nástroj náhodn  upustíte, m že se dolní 
kryt ohnout. Zvedn te dolní kryt zatahovací 
pá kou a ujist te se, zda se kryt voln  pohybuje a 
zda se ve všech úhlech a hloubkách ezu 
nedotýká kotou e ani žádné jiné ásti nástroje. 

17. Zkontrolujte funkci a stav pružiny dolního 
krytu. Pokud kryt a pružina nepracují správn , 
musí být p ed zahájením provozu opraveny. 
Dolní kryt se m že pohyboval pomalu z d vodu 
poškozených díl , lepkavých usazenin nebo 
nahromad ní odpadního materiálu. 

18. Dolní kryt zatahujte ru n  pouze p i provád ní 
speciálních ez , jimiž jsou nap íklad 
„zapichovací“ i „kombinované ezy“. 
Zvedn te dolní kryt pomocí zatahovacího 
držadla. Jakmile kotou  vejde do materiálu, 
musí být dolní kryt uvoln n. P i všech jiných 
typech ezání by m l dolní kryt pracovat 
automaticky. 

19. P ed položením nástroje na pracovní st l 
nebo podlahu se vždy p esv d te, zda dolní 
kryt zakrývá kotou . Nechrán ný dobíhající 
kotou  zp sobí pohyb nástroje sm rem zp t, p i 
kterém nástroj po eže všechny p edm ty v cest . 
Nezapome te, že zastavení kotou e po uvoln ní 
spína e trvá ur itou dobu. 

20. Chcete-li provést kontrolu dolního krytu, 
otev ete dolní kryt rukou a pus te jej –
 sledujte p itom zavírání krytu. Zkontrolujte 
také, zda se zatahovací držadlo nedotýká 
plášt  ná adí. Ponechání kotou e nekrytého je 
VELMI NEBEZPE NÉ a m že vést k vážným 
zran ním. 

Další bezpe nostní upozorn ní 
21. Nezastavujte kotou e vyvinutím postranního 

tlaku. 
22. NEBEZPE Í: 

Neodstra uje od ezaný materiál, pokud se 
pohybuje kotou . 
UPOZORN NÍ: Kotou e po vypnutí nástroje 
dobíhají. 

23. Širší stranu základny nástroje položte na tu 
ást dílu, která je pevn  podep ena a nikoliv 

na ást, která po provedení ezu odpadne. 
24. Nikdy se nepokoušejte ezat nástrojem 

uchyceným vzh ru nohama ve sv ráku. Tento 
postup je mimo ádn  nebezpe ný a m že 
zp sobit vážné nehody. 

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

26. Nepoužívejte žádné brusné kotou e. 
27. Používejte pouze kotou e s pr m rem 

vyzna eným na ná adí nebo specifikovaným v 
p íru ce. Použití kotou e nesprávných rozm r  
m že ovlivnit správné zakrytí kotou e nebo funkci 
krytu, což m že mít za následek vážné zran ní. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

ENC007-10 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku 
využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke 
ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 
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7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s 
ní nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  
10. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 

místních p edpis .  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
UPOZORN NÍ: Používejte pouze originální 

akumulátory Makita. 
Použití neoriginálních akumulátor  Makita nebo 
pozm n ných akumulátor  m že zp sobit explozi 
akumulátoru s následným požárem, zran ním i 
škodami na majetku. Dojde rovn ž ke ztrát  platnosti 
záruky Makita na ná adí a nabíje ku Makita. 

Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte 
akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v 
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). 
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor 
zchladnout. 

4. Nebudete-li ná adí delší dobu používat (déle 
než šest m síc ), dobijte blok akumulátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý 
a je odpojen jeho akumulátor. 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 
• P i nasazování i snímání bloku akumulátoru pevn  

držte ná adí i akumulátor. V opa ném p ípad  vám 
mohou ná adí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a 
mohlo by dojít k jejich poškození i ke zran ní. 

Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te jej se 
sou asným p esunutím tla ítka na p ední stran  akumulátoru. 
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku akumulátoru 
s drážkou v krytu a zasu te akumulátor na místo. Akumulátor 
zasu te na doraz, až zacvakne na místo. Není-li tla ítko zcela 
zajišt no, uvidíte na jeho horní stran  ervený indikátor. 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl 

ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor 
ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze 
i p ihlížejícím osobám. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správn . 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Pouze pro bloky akumulátor  ozna ené písmenem 
„B“ na konci ísla modelu.) 

Fig.2 

Stisknutím kontrolního tla ítka na bloku akumulátoru 
zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky 
indikátoru se na n kolik sekund rozsvítí. 

VYP BlikáSvítí

Kontrolky

Nabijte
akumulátor.

0 až 25 %

25 až 50 %

50 až 75 %

75 až 100 %

Zbývající
kapacita

Došlo
pravděpodobně

k poruše
akumulátoru.

  
015658 
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POZNÁMKA: 
• Kapacita udávaná indikátorem se m že mírn  lišit 

od kapacity skute né v závislosti na podmínkách 
používání a teplot  prost edí. 

Zapínání 
 

VAROVÁNÍ: 
• K zajišt ní vaší bezpe nosti je ná adí vybaveno 

odjiš ovací pá kou zamezující necht nému 
spušt ní ná adí. NIKDY nepoužívejte ná adí, jež 
lze spustit pouhým stisknutím spoušt  bez použití 
odjiš ovacího pá ky. Ná adí P ED dalším 
použitím p edejte servisnímu st edisku Makita k 
náležité oprav . 

• Odjiš ovací pá ku NIKDY neuchycujte lepicí 
páskou v aktivní poloze ani jinak nepotla ujte její 
funkci. 

POZOR: 
• P ed instalací bloku akumulátoru do za ízení vždy 

zkontrolujte správnou funkci spoušt  a zda se 
spouš  po uvoln ní vrací do polohy „VYP“. 

• Nepokoušejte se spouš  aktivovat silou bez 

stisknutí odjiš ovací pá ky. Mohlo by dojít ke 

zlomení spína e. 

Fig.3 

Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 

dispozici odjiš ovací pá ka. Chcete-li nástroj uvést do 

chodu, stiskn te odjiš ovací pá ku a poté spouš . 

Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Specifický pro danou zemi) 

Fig.4 

Indikátor akumulátoru zobrazí po zapnutí ná adí 

zbývající kapacitu akumulátoru. 

Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazuje tak, jak je 

uvedeno v následující tabulce. 

Stav indikátoru akumulátoru

Zbývající kapacita akumulátoru

50 % - 100 %

20 % - 50 %

0 % - 20 %

Nabijte akumulátor

ZAP VYP Bliká

 
015624 

 

 

Funkce automatické zm ny otá ek 

Fig.5 

Stav indikátoru režimu Provozní režim

Režim vysokých otáček

Režim vysokého 

točivého momentu
  

015137 

Ná adí nabízí „režim vysokých otá ek“ a „režim 

vysokého to ivého momentu“. Zm na provozního 

režimu se p epíná automaticky podle pracovního 

zatížení. Jestliže se za provozu rozsvítí indikátor režimu, 

pracuje ná adí v režimu vysokého to ivého momentu. 

Systém ochrany ná adí a akumulátoru 
Ná adí je vybaveno systémem ochrany ná adí a 

akumulátoru. Tento systém automaticky p eruší 

napájení motoru, aby se prodloužila životnost ná adí a 

akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne: Za ur itých podmínek se rozsvítí 

indikátor. 

Ochrana proti p etížení 
Pokud se s ná adím pracuje zp sobem vyvolávajícím 

mimo ádn  vysoký odb r proudu, ná adí se automaticky 

a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci ná adí 

vypn te a ukon ete innost, p i níž došlo k p etížení 

ná adí. Potom ná adí zapn te a obnovte innost. 

Ochrana ná adí proti p eh átí 
P i p eh átí se ná adí automaticky vypne a indikátor 

akumulátoru zobrazí následující stav. V takovém 

p ípad  nechte ná adí p ed op tovným zapnutím 

vychladnout. 

Kontrolka akumulátoru

Nářadí se přehřálo

ZAP VYP Bliká

  
015625 

Deaktivace ochranného blokování 

Po opakované aktivaci systému ochrany se ná adí 

zablokuje a indikátor akumulátoru zobrazí následující 

stav. 

Kontrolka akumulátoru ZAP VYP Bliká

Je aktivováno ochranné blokování

  
015626 
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V takové situaci nelze ná adí spustit ani po jeho vypnutí a 

op tovném zapnutí. Ochranné blokování lze deaktivovat 

vyjmutím akumulátoru, vložením do nabíje ky 

akumulátor  a vy káním na dokon ení nabíjení. 

Nastavení hloubky ezu 

Fig.6 

POZOR: 
• Po nastavení hloubky ezu vždy pevn  dotáhn te 

pá ku. 
Povolte pá ku na boku zadního držadla a p esu te 
základnu nahoru nebo dol . Na požadované hloubce 
ezu základnu zajist te utažením pá ky. 

Chcete-li dosáhnout istších a bezpe n jších ez , 
nastavte hloubku ezu tak, aby pod ezaný díl 
nevy níval více než jeden zub listu. Použití správných 
hloubek ezu pomáhá omezovat nebezpe í ZP TNÝCH 
RÁZ , které mohou zp sobit zran ní. 

Zam ování 

Fig.7 

Vyrovnávací linii základny umíst te na zamýšlenou linii 
ezu na obrobku. 

Rozsvícení sv tla 
 

POZOR: 
• Nedívejte se p ímo do sv tla ani do jeho zdroje. 

Fig.8 

Chcete-li pouze rozsvítit sv tlo, stiskn te spouš  bez 
stisknutí odjiš ovací pá ky. Pokud chcete rozsvítit sv tlo 
a spustit ná adí, stiskn te a p idržte odjiš ovací pá ku a 
stiskn te spouš . Sv tlo svítí po celou dobu stisknutí 
spoušt . Sv tlo zhasíná 10 až 15 sekund po uvoln ní 
spoušt . 
 

POZNÁMKA: 
• K ot ení ne istot ze skla sv tla používejte vatový 

tampon. Dbejte, abyste sklo sv tla nepoškrábali. 
M že se tím zmenšit jeho svítivost. 

• P i išt ní skla sv tla nepoužívejte benzín, edidlo 
ani žádnou podobnou látku. Použití takových látek 
sklo poškodí. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním libovolných prací na nástroji se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 
odpojen jeho akumulátor. 

Demontáž a instalace listu 
 

POZOR: 
• Dbejte, aby byl list nainstalován tak, aby na p ední 

stran  nástroje sm ovaly zuby nahoru. 
• P i instalaci a demontáži listu používejte pouze 

klí  Makita. 

Fig.9 

P i demontáži listu stiskn te zámek h ídele tak, aby se 
list neotá el, a poté pomocí imbusového klí e povolte 
šroub s šestihrannou hlavou proti sm ru hodinových 
ru i ek. Následn  demontujte šroub s šestihrannou 
hlavou, vn jší p írubu a kotou . 

Fig.10 

P i instalaci listu použijte opa ný postup demontáže. 
DBEJTE NA ÁDNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBU S 
ŠESTIHRANNOU HLAVOU VE SM RU HODINOVÝCH 
RU I EK. 
P i vým n  kotou e rovn ž nezapome te o istit horní a 
dolní kryt kotou e od usazených kovových t ísek podle 
pokyn  v ásti Údržba. Provedení tohoto kroku nevylu uje 
nutnost kontroly dolního krytu p ed každým použitím. 

Uložení imbusového klí e 

Fig.11 

Není-li používán, uložte imbusový klí  jak je ilustrováno 
na obrázku. P edejdete tak jeho ztrát . 

Nasazení a sejmutí háku 
 

POZOR: 
• Ná adí si nikdy nezav šujte za opasek apod. Mohlo by 

dojít k nebezpe nému náhodnému po ezání. 
• Nikdy nástroj nezav šujte ve výšce nebo na 

potenciáln  nestabilním povrchu. 

Fig.12 

Hák lze namontovat na stranu motoru ná adí, jak je 
znázorn no na obrázku. Hák nainstalujete vložením do 
drážky v plášti ná adí a zajišt ním šroubem. P i snímání 
háku povolte šroub a hák sejm te. 

PRÁCE 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasu te vždy až nadoraz, až se zajistí na 

míst . Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho 
horní stran  ervený indikátor. Zasu te akumulátor 
zcela tak, aby nebyl ervený indikátor vid t. Jinak by 
mohl akumulátor ze za ízení vypadnout a zp sobit 
zran ní obsluze i p ihlížejícím osobám. 

• Nástroj zlehka posunujte dop edu po p ímé rysce. 
Pokud na nástroj budete tla it nebo jej zkroutíte, 
dojde k p eh átí motoru a nebezpe nému 
zp tnému rázu s rizikem t žkého zran ní. 

• Je-li nástroj provozován nep etržit  až do vybití 
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého 
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v 
klidu po dobu 15 minut. 

• S nástrojem v ezu nikdy nekru te ani na n j 
nevyvíjejte sílu. V opa ném p ípad  m že dojít k 
p etížení motoru a/nebo nebezpe nému zp tnému 
rázu a v d sledku toho k vážnému poran ní 
pracovníka. 

• P i práci vždy používejte ochranné brýle. 
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Fig.13 

Uchopte pevn  nástroj. Nástroj je vybaven p ední 

rukojetí a zadním držadlem. Použijte obojí k pevnému 

uchopení nástroje. Budete-li nástroj držet ob ma 

rukama, nem žete si ruce po ezat listem. Ustavte 

základnu na ezaný díl bez toho, aby došlo ke kontaktu 

s listem. Poté nástroj zapn te a po kejte, dokud list 

nedosáhne plných otá ek. Nyní jednoduše posunujte 

nástroj dop edu po povrchu dílu. Udržujte jej rovn  a 

pomalu posunujte až do ukon ení ezu. 

Chcete-li dosáhnout istých ez , udržujte p ímou dráhu 

ezu a rovnom rnou rychlost posunu. Pokud ez 

nesleduje p esn  dráhu zamýšleného ezu, 

nepokoušejte se o oto ení nebo násilné p esunutí 

nástroje zp t na rysku ezu. V opa ném p ípad  by 

mohlo dojít k ohnutí listu, nebezpe nému zp tnému 

rázu a potenciálnímu vážnému poran ní. Uvoln te 

spína , po kejte na zastavení listu a poté nástroj 

vytáhn te. Ustavte nástroj na novou dráhu ezu a 

zahajte ez znovu. Pokuste se vyvarovat takovému 

umíst ní nástroje, p i kterém je obsluha vystavena 

t ískám a materiálu vyletujícímu z nástroje. P edejd te 

poran ní použitím ochrany o í. 

Fig.14 

Pozorovací drážky usnad ují kontrolu vzdálenosti mezi 

p edním okrajem listu a dílem, kdykoliv je list nastaven 

na maximální hloubku ezu. 
 

POZOR: 
• Nepoužívejte deformovaný nebo popraskaný list. 

Vym te list za nový. 
• P i ezání materiály neumis ujte na sebe v 

n kolika vrstvách. 
• Ne ežte tvrzenou ocel, d evo, plasty, beton, 

dlaždice atp. ezat lze pouze m kkou ocel, 
hliník a nerezovou ocel použitím vhodného 
pilového kotou e. 

• Bezprost edn  po ukon ení práce se nedotýkejte 
listu, dílu ani t ísek holou rukou; tyto mohou být 
velmi horké a popálit pokožku. 

• Vždy používejte listy odpovídající provád né 
práci. P i použití nevhodných list  m že dojít ke 
snížení ú innosti ezání a/nebo riziku poran ní 
osob. 

Podélné pravítko (vodicí pravítko)  
(volitelné p íslušenství) 

Fig.15 

Praktické podélné pravítko vám umožní provád t 
mimo ádn  p esné p ímé ezy. Podélné pravítko 
jednoduše p esu te až t sn  ke stran  obrobku a 
upínacím šroubem na p ední ásti základny jej zajist te 
v požadované poloze. Pravítko rovn ž umož uje 
opakované ezy stejné ší ky. 

 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 
odpojen akumulátor. 

• O ist te horní a dolní kryty a zajist te, aby zde 
nebyly žádné nahromad né kovové t ísky, jež 
by mohly bránit funkci dolního krytového 
systému. Zne išt ný krytový systém m že 
omezovat správnou funk nost, což m že mít za 
následek vážné zran ní. P i odstra ování 
kovových t ísek z kryt  stla eným vzduchem 
používejte vhodnou ochranu zraku a respirátor. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Kontrola listu 
• P ed a po každém použití pe liv  zkontrolujte, zda 

se na listu nevyskytují trhliny nebo není jinak 
poškozen. Popraskaný nebo poškozený list je 
nutno okamžit  vym nit. 

• Budete-li pokra ovat v používání tupého listu, m že 
dojít k nebezpe nému zp tnému rázu a/nebo 
p etížení motoru. Jakmile již nelze provád t 
efektivní ezy, vym te opot ebený list za nový. 

• Listy pro ru ní kotou ovou pilu na kov nelze 
opakovan  ost it. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky 
firmy Makita a s použitím náhradních díl  Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a nástavce. 
P i použití jiného p íslušenství i nástavc  m že hrozit 
nebezpe í zran ní osob. P íslušenství a nástavce lze 
používat pouze pro jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Listy s karbidovým ost ím 
• Podélné pravítko (Vodicí pravítko) 
• Šroub s k ídlovou hlavou M5 x 20 
• Hák 
• Imbusový klí  5 
• Ochranné brýle 
• Originální akumulátor a nabíje ka Makita 

 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 



64 www.makita.com

Makita  Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Makita Corporation  Anjo, Aichi, Japan

  

885421B978 


