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ESKY (Originální návod)
Vysv tlení k celkovému pohledu

TECHNICKÉ ÚDAJE

� Díky na�emu trvalému programu výzkumu a vývoje mohou být zde uvedené specifikace zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.
� Specifikace se mohou v r zných zemích li�it.
� Hmotnost podle EPTA � Procedure 01/2003

Symboly END215-2
V popisu jsou vyu�ity následující symboly. P ed pou�itím se
ujist te, zda rozumíte jejich významu.

..........P e t te si návod k obsluze.

..........Vytáhn te zástr ku ze zásuvky.

..........Noste ochranné brýle.

..........K pilovému pásu nep ibli�ujte ruce ani prsty.

.......... Jen pro státy EU
Elektrické ná adí nevyhazujte do komunálního
odpadu!

Podle evropské sm rnice 2002/96/EG o nakládání s
pou�itými elektronickými za ízeními a elektronickými
za ízeními a odpovídajících ustanovení právních
p edpis  jednotlivých zemí se pou�itá elektrická
ná adí musí sbírat odd len  od ostatního odpadu a
podrobit ekologicky �etrnému recyklování.

Ú el pou�ití
Toto za ízení je ur eno k ezání d eva.

Napájení
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným nap tím, jaké
je uvedeno na výrobním �títku a m �e být provozováno pouze v
jednofázovém napájecím okruhu se st ídavým nap tím. Za ízení je
vybaveno dvojitou izolací v souladu s evropskou normou a m �e
být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez zemnicího vodi e.

1. Pásovice
2. Horní kryt
3. P epína  sv tla
4. Spína
5. Podélné pravítko
6. Dolní kryt
7. P emist�ovací dr�adlo
8. Nádoba na piliny
9. Knoflík (k napínání pilového pásu)
10. Knoflík (k zaji�t ní dví ek horního krytu)
11. Knoflík (k se ízení vedení pilového pásu)
12. Knoflík (k zaji�t ní vedení pilového pásu)
13. Horní vedení pilového pásu
14. Pilový pás
15. Knoflík (k zaji�t ní dví ek dolního krytu)
16. Knoflík (k napínání klínového emene)
17. Hnací emen
18. Podstavec pily
19. Kolo
20. Zaji�t�ovací pá ka (k zaji�t ní náklonu

stolu)
21. Vývod odsávání pilin
22. Páka (rychlého uvoln ní)
23. Knoflík (k se ízení dráhy pilového pásu)
24. Rukojet� (k se ízení náklonu stolu)
25. Rám
26. Dr�adlo
27. Podlo�ka

28. �roub s vnit ním �estihranem
29. Listová pru�ina
30. Zaji�t�ovací otvor
31. Polohový otvor
32. St l
33. Imbusové �rouby
34. Výkyvný ep
35. ep
36. K ídlatý �roub
37. Vodicí li�ta
38. Kryt p epína e
39. Spína  VYP.
40. Spína  ZAP.
41. ZAP.
42. Tla ná ty
43. M idlo pokosu
44. Pojistné dr�adlo
45. Knoflík
46. Knoflík (A)
47. Pravítko
48. Zaji�t�ovací pá ka
49. Dr�ák pravítka
50. Knoflík (B)
51. P ítla ná p íchytka
52. K ídlaté �rouby
53. Kryt proti vniknutí pilin
54. Pilový pás
55. Plá�t� pily

56. Dolní chráni  pilového pásu
57. Páka rychlého uvoln ní
58. Dolní pásovnice
59. emenice motoru
60. Hnací emen
61. emenice hnacího kola
62. P ibli�n  10 mm
63. Pojistný knoflík
64. Se izovací knoflík
65. Vodicí lo�isko
66. �roub A
67. Vzdálenost vodicího lo�iska od paty zub
68. �roub C
69. �roub B
70. Dr�ák lo�iska
71. Op rné lo�isko
72. �roub
73. Matice
74. Velký otvor odsávání
75. Malý otvor odsávání
76. Malý otvor odsávání (nainstalovaný na

hlavní jednotce)
77. Velký otvor odsávání (k provedení

vým ny)
78. Vedení
79. Osazení
80. Imbusový �roub

Model LB1200F
Pr m r pásovice 305 mm

Max. kapacita ezání 165 mm

Otá ky p i volnob hu
Vysoké 840 min-1 (50 Hz)/1 040 min-1 (60 Hz)
Nízké 420 min-1 (50 Hz)/520 min-1 (60 Hz)

ezná rychlost
Vysoké 13,3 m/s (800 m/min) (50 Hz)/16,7 m/s (1 000 m/min) (60 Hz)
Nízké 6,7 m/s (400 m/min) (50 Hz)/8,3 m/s (500 m/min) (60 Hz)

Rozm ry pilového pásu Obvod 2 240 mm x �í ka 6 mm, 13 mm, 16 mm
Celkové rozm ry 615 mm x 775 mm x 1 600 mm

Velikost stolu 560 mm x 400 mm
istá hmotnost 81,2 kg
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY ENA001-2

VAROVÁNÍ: P i pou�ívání elektrického ná adí v�dy
dodr�ujte základní bezpe nostní opat ení v etn  následujících
pokyn  � omezíte tak nebezpe í vzniku po�áru, úrazu
elektrickým proudem a zran ní. P ed pou�itím výrobku si
prostudujte v�echny tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí
pot ebu.

Pokyny k bezpe né obsluze:
1. Na pracovi�ti udr�ujte istotu.

Nepo ádek v pracovním prostoru a na pracovním stole zvy�uje
nebezpe í zran ní.

2. Posu te prost edí pracovi�t .
Elektrické ná adí nevystavujte de�ti. Nepou�ívejte je v mokrém
i vlhkém prost edí. Zajist te dobré osv tlení pracovi�t . S

elektrickým za ízením nepracujte v míst , kde hrozí nebezpe í
vzniku po�áru i výbuchu.

3. Chra te se p ed úrazem elektrickým proudem.
Vyvarujte se t lesného kontaktu s uzemn nými p edm ty
(nap . s potrubím, radiátory, sporáky i chladni kami).

4. Nepracujte v blízkosti d tí.
Nepovolaným osobám nedovolte sahat na za ízení a
prodlu�ovací kabel.
Nepovolané osoby se musí zdr�ovat mimo pracovi�t .

5. Nepou�ívané za ízení uskladn te.
Pokud za ízení nepou�íváte, ulo�te je na suché, vyvý�ené i
uzamykatelné místo mimo dosah d tí.

6. Na za ízení nevyvíjejte p íli� velkou sílu.
Práci odvede nejlépe a nejbezpe n ji takovou rychlostí, pro
jakou je ur eno.

7. Pou�ívejte odpovídající ná adí.
Nepou�ívejte malé ná adí nebo p íslu�enství k práci, kterou by
m lo odvést velké ná adí. Nepou�ívejte ná adí k ú el m, pro
n � není ur eno; nepou�ívejte nap íklad okru�ní pilu k ezání
v tví i kmen  strom .

8. Vhodn  se oblékejte.
Nenoste volný od v a �perky � mohly by se zachytit za
pohyblivé ásti. P i práci venku doporu ujeme pou�ívat
gumové rukavice a neklouzavou pracovní obuv. Máte-li dlouhé
vlasy, noste ochrannou pokrývku hlavy.

9. Pou�ívejte ochranné brýle a chráni e sluchu.
Vzniká-li p i ezání hodn  pilin, pou�ijte obli ejový �tít nebo
respirátor.

10. P ipojte za ízení k odsávání pilin.
Umo� uje-li za ízení p ipojení odsava e a sb rného za ízení,
zajist te jeho p ipojení a správné vyu�ívání.

11. Nenakládejte s kabelem nesprávným zp sobem.
Ná adí nikdy nep ená�ejte za kabel a neodpojujte jej ze
zásuvky taháním za kabel. Zamezte kontaktu kabelu se zdroji
tepla, olejem a ostrými hranami.

12. Dodr�ujte zásady bezpe nosti práce.
K upevn ní obrobku pou�ijte sv rky nebo sv rák. Tento postup
je bezpe n j�í ne� p idr�ování obrobku rukou a ob  ruce se
vám uvolní k obsluze za ízení.

13. Pracujte opatrn .
V�dy zaujm te pevný postoj bez ztráty rovnováhy.

14. Udr�ujte nástroje v dobrém stavu.
ezné nástroje udr�ujte ostré a isté � docílíte lep�ího a

bezpe n j�ího výkonu. P i mazání a vým n  p íslu�enství
postupujte podle pokyn . Pravideln  kontrolujte napájecí
kabely ná adí a v p ípad  po�kození je nechejte opravit v
autorizovaném servisním st edisku. Pravideln  kontrolujte
prodlu�ovací kabely a zjistíte-li po�kození, vym te je. Dr�adla
udr�ujte suchá, istá a neumazaná olejem i vazelínou.

15. Nepou�ívané za ízení odpojte.
Jestli�e za ízení nepou�íváte, p ed provád ním údr�by a p ed
vým nou ezacího p íslu�enství jej odpojte od zdroje napájení.

16. Odstra te se izovací klí e a ná adí.
P ed zapnutím si navykn te v�dy zkontrolovat, zda jsou ze
za ízení odstran ny se izovací klí e a ná adí.

17. Zamezte necht nému spu�t ní.
Zapojené ná adí nep ená�ejte s prstem na spína i. P ed
zapojením do zásuvky se ujist te, za je za ízení vypnuté.

18. Pou�ívejte prodlu�ovací kabely ur ené k provozu venku.
P i práci s ná adím mimo budovu pou�ívejte pouze
prodlu�ovací kabely ur ené k venkovnímu pou�ití.

19. Bu te ve st ehu.
Soust e te se na provád nou innost. Pou�ívejte zdravý
rozum.
Se za ízením nepracujte, pokud jste unaveni.

20. Kontrolujte po�kození díl .
P ed dal�ím pou�íváním za ízení je nutné pe liv  zkontrolovat
kryty i jakékoli jiné po�kozené díly a zjistit, zda bude za ízení i
nadále správn  pracovat a plnit p íslu�nou funkci. Zkontrolujte
vyrovnání a volný chod pohyblivých ástí, nejsou-li n které díly
rozbité i uvoln né a zda nenastaly n jaké potí�e ovliv ující
funkci za ízení. Pokud není v tomto návodu k obsluze
stanoveno jinak, musí být po�kozený kryt i jiný díl ádn
opraven nebo vym n n autorizovaným servisem. Vadné
p epína e musí být vym n ny autorizovaným servisem.
Za ízení nepou�ívejte, jestli�e vypína  nezapíná a nevypíná.

21. Upozorn ní
Pou�ívání jiného p íslu�enství a jiných nástavc  ne�
doporu ených v tomto návodu k obsluze a katalogu m �e
p edstavovat nebezpe í zran ní.

22. Opravu za ízení p enechejte kvalifikované osob .
Toto elektrické za ízení odpovídá p íslu�ným bezpe nostním
po�adavk m. Opravy smí provád t pouze kvalifikovaní
pracovníci s vyu�itím originálních náhradních díl  � v opa ném
p ípad  m �e být u�ivatel vystaven vá�nému nebezpe í.

DAL�Í BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA K
ZA ÍZENÍ
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
1. Pou�ívejte ochranu zraku.
2. Se za ízením nepracujte v místech, kde se nacházejí

ho lavé kapaliny i plyny.
3. V�dy pou�ívejte obli ejovou masku nebo respirátor.
4. P ed zahájením provozu pe liv  zkontrolujte pracovní

nástroj, zda nemá trhliny a jestli není po�kozen.
Popraskaný i po�kozený pilový pás okam�it  vym te.

5. Pou�ívejte pouze pilové pásy doporu ené výrobcem, je�
spl ují normu EN847-1.

6. V�dy pou�ívejte p íslu�enství doporu ené v této p íru ce.
Pou�ití nesprávného p íslu�enství, nap íklad
rozbru�ovacího kotou e, m �e zp sobit poran ní.

7. K ezání daného materiálu zvolte správný pilový pás.
8. Nepou�ívejte pilové pásy vyrobené z rychlo ezné oceli.
9. V rámci omezení hlu nosti se v�dy ujist te, zda je pilový

pás ostrý a istý.
10. Ne e�te kovy � h ebíky a �rouby. P ed zahájením práce

prove te kontrolu obrobku a odstra te v�echny h ebíky,
�rouby a dal�í cizorodé p edm ty.

11. P ed zapnutím spína e odstra te ze stolu klí e, od ezky
atd.

12. P i práci nem jte NIKDY nasazené rukavice.
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13. Ruce dr�te mimo osu pilového pásu.
14. NIKDY nest jte a nedovolte jiným osobám stát v dráze

pohybu pilového pásu.
15. P ed zahájením zpracování obrobku nechte za ízení chvíli

b �et. Sledujte, zda nevznikají vibrace i kmitání, je�
mohou sv d it o chybné instalaci nebo nedostate n
vyvá�eném pilovém pásu.

16. Jestli�e je vlo�ka stolu opot ebená, vym te ji.
17. P i ezání d eva p ipojte k pásové pile odsávací za ízení.
18. Se za ízením nepracujte, jestli�e jsou otev ená dví ka

nebo kryt chránící pilový pás.
19. Dbejte, aby výb r pilového pásu a rychlost odpovídaly

ezanému materiálu.
20. Pilový pás ne ist te, pokud je v pohybu.

INSTALACE (Obr. 1 a 2)
Zaji�t ní podstavce pásové pily
Zaznamenáte-li p i provozu tendenci k p evracení, klouzání i
pohybu pásové pily, upevn te podstavec k podlaze. (Obr. 3�7)
� Po nasazení podstavce p ipevn te dr�adlo a kola. (Obr. 8)

Nasazení nádoby na piliny
Nádoba na piliny se nasazuje ze spodní strany stolu pily. P i
nasazování nasa te na vnit ní hranu polohového otvoru za ízení
listovou pru�inu (k zaji�t ní), zasu te ob  osazení nádoby na piliny
do vedení a p esu te ji sm rem ven.
Jakmile vodicí hrana zaji�t�ovací listové pru�iny zapadne do
zaji�t�ovacího otvoru, nasu te nádobu na piliny. (Obr. 9 a 10)

ty mi imbusovými �rouby upevn te st l k výkyvnému epu.
(Obr. 11)

ep se vkládá p ed expedicí za ízení � vytáhn te jej ven. (Obr. 12)

Montá� vodicí li�ty (Obr. 13)
� Vodicí li�tu upevn te ke stolu ty mi k ídlatými �rouby s

podlo�kami.

POPIS FUNKCE
Zapnutí (Obr. 14)

UPOZORN NÍ:
� P ed zahájením provozu se ujist te, zda lze za ízení zapnout i

vypnout.
Ubezpe te se také, zda lze kryt p epína e snadno otev ít
vysunutím nahoru.
Za ízení zapnete stisknutím tla ítka ZAP. (I).
Vypnutí provedete stisknutím tla ítka VYP. (O) nebo krytu.

Rozsvícení sv tla
Sv tlo zapnete posunutím spína e do horní polohy (I) a vypnete jej
p epnutím dol  (O).
Ná adí spustíte p epnutím spínací pá ky nahoru. (Obr. 15)
Vypnete je p epnutím dol .

Tla ná ty  (Obr. 16)
Tla ná ty  slou�í jako prodlou�ení ruky a chrání p ed náhodným
kontaktem s pilovým pásem.
Tla nou ty  je nutné pou�ít v�dy, kdy� je vzdálenost mezi pilovým
pásem a podélným pravítkem men�í ne� 150 mm.
Tla nou ty  ve te v úhlu 20º � 30º vhledem k plo�e stolu pily.
(Obr. 17)

Jestli�e tla ná ty  není zapot ebí, m �ete ji ulo�it do p íslu�ného
dr�áku v rámu pásové pily.
Pokud je tla ná ty  po�kozená, vym te ji.

M idlo pokosu (Obr. 18)
M idlo pokosu se vkládá do dr�áku stolu z p ední hrany stolu.
P i provád ní pokosových ez  lze m idlem pokosu pohybovat v
60º úhlu ob ma sm ry.
Pro 45º a 90º úhel pokosu slou�í pevné dorazy.
Nastavení úhlu pokosu: oto ením vlevo povolte pojistné dr�adlo.

VAROVÁNÍ:
P i ezání s m idlem pokosu musí být pojistné dr�adlo pevn
dota�eno.

Po povolení knoflíku lze pomocné pravítko sejmout a obrátit.

Instalace podélného pravítka (Obr. 19)
Podélné pravítko lze pou�ít na obou stranách pilového pásu. P i
p esunutí podélného pravítka z jedné strany pilového pásu na
druhou je t eba pravítko obrátit.

Obrácení pravítka (Obr. 20)
1. Povolte knoflík (B) p ítla né p íchytky.
2. P ítla nou p íchytku sejm te z pravítka.
3. Povolte knoflík (A).
4. Pravítko vyjm te z dr�áku pravítka.
5. Pravítko obrat�te a nasu te zp t do dr�áku pravítka.
6. Dotáhn te knoflík (A).
7. Na pravítko nasu te p ítla nou p íchytku.

P ichycení podélného pravítka
1. Podélné pravítko umíst te na vodicí li�tu.
2. Dotáhn te zaji�t�ovací pá ku podélného pravítka.
3. Povolte knoflík (B) p ítla né p íchytky.
4. P ítla nou p íchytku p esu te proti zadní hran  stolu.
5. Dotáhn te knoflík (B).

Vý�ku pravítka lze p i ezání tenkých materiál  sní�it. (Obr. 21 a
22)
1. Povolte knoflík (B) p ítla né p íchytky.
2. P ítla nou p íchytku sejm te z pravítka.
3. Povolte knoflík (A).
4. Pravítko vyjm te z dr�áku pravítka.
5. Knoflík (A) vysu te a vyjm te z pravítka.
6. Pravítko oto te o 90º.
7. Knoflík (A) vlo�te do druhé drá�ky pravítka.
8. Pravítko vrat�te do dr�áku pravítka.
9. Dotáhn te knoflík (A).
10. Na pravítko nasu te p ítla nou p íchytku.
Po sní�ení vý�ky pravítka se zm ní bod 0 (nula). Pokud je podélné
pravítko na levé stran  pilového pásu, nastavte bod 0 p esunutím
vodicí li�ty vlevo.

MONTÁ�
Vým na pilového pásu

UPOZORN NÍ:
� Kontakt s pilovým pásem m �e zp sobit zran ní i ve chvíli, kdy

pás není v pohybu.
� Pilový pás je nebezpe ný.

P i manipulaci s pilovým pásem noste rukavice (nap íklad p i
vyjímání z obalu, montá�i i vým n  pásu).
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1. Povolte dva k ídlaté �rouby pravé vodicí li�ty a pravou li�tu
posu te vpravo. (Obr. 23)

2. Otev ete horní i dolní kryt za ízení. (Obr. 24)
3. P idr�te dr�adlo a potáhnutím krytu proti vniknutí pilin nahoru

jej sejm te. (Obr. 25)
4. Otev ete dolní chráni  pilového pásu. (Obr. 26)
5. Horní vedení pilového pásu nastavte do nejni��í polohy.
6. Povolením páky rychlého uvoln ní uvoln te pilový pás.

(Obr. 27)
7. Pilový pás vyjmete vedením následující cestou:

- drá�kou ve stole pily,
- chráni em pásu v horním vedení pilového pásu,
- krytem pásu v plá�ti pily.

8. Nasa te nový pilový pás. Dodr�te správnou polohu: zuby musí
být obráceny sm rem k elní stran  (dví k m) pily.

9. Pilový pás vyst e te na pry�ových obru ích pásovnic.
10. Dotáhn te páku rychlého uvoln ní, a� pás p estane sklouzávat

z pásovnic.
11. Zav ete dolní chráni  pilového pásu.

UPOZORN NÍ:
Dolní kryt zav ete teprve potom, a� bude dolní chráni  pilového
pásu v zav ené poloze.
12. Pravou vodicí li�tu vrat�te do p vodní polohy. (Obr. 28 a 29)
13. Nasa te kryt proti vniknutí pilin.
14. Zav ete oba kryty.
15. Dal�í postup:

- napn te pilový pás (viz odstavec �Napínání pilového pásu� v
ásti �POPIS FUNKCE�).

- vyrovnejte pilový pás (viz odstavec �Vyrovnávání pilového
pásu� v ásti �MONTÁ��).

- vyrovnejte vedení pilového pásu (viz odstavec �Se ízení
horního vedení pilového pásu� v ásti �POPIS FUNKCE�).

- pásovou pilu otestujte alespo  minutovým chodem
naprázdno;

- pilu vypn te a p ekontrolujte nastavení.

Nastavení ezné rychlosti (Obr. 30)
1. Otev ete dolní kryt.
2. Oto ením knoflíku vpravo povolte hnací emen.
3. Hnací emen umíst te na po�adovanou emenici hnacího kola

(dolní pásovnice) a odpovídající ozna enou emenici motoru v
prostoru za dolním krytem.

UPOZORN NÍ:
Hnací emen musí b �et na obou p edních i obou zadních
emenicích. Klínový emen nikdy neumist�ujte �ikmo.

Nastavovací knoflík napnutí emene (Obr. 31)
V p ípad  nutnosti nastavte knoflíkem napnutí emene:
- otá ením nastavovacího knoflíku vpravo emen povolíte.
- otá ením nastavovacího knoflíku vlevo emen napnete.
Otá ením knoflíku vlevo hnací emen znovu napn te (uprost ed
mezi emenicemi se emen m �e prohýbat zhruba o 10 mm).
(Obr. 32)
Zav ete dolní kryt.

POPIS FUNKCE
Napínání pilového pásu (Obr. 33)

UPOZORN NÍ:
P íli� silné napnutí m �e zp sobit p etr�ení pilového pásu.
P íli� slabé napnutí m �e zap í init prokluzování hnané
pásovnice a zastavení pilového pásu.

1. Horní vedení pilového pásu p esu te zcela nahoru.
Vyu�itím m ítka jako vodítka a s ohledem na �í ku pilového
pásu se i te otá ením knoflíku napnutí. (Po se ízení
zkontrolujte napnutí podle bodu 2.)

2. Kontrola napnutí pilového pásu:
- zkontrolujte napnutí zatla ením prstem uprost ed mezi

stolem a horním vedením pilového pásu na bo ní stranu
pásu (pás by se nem l prohýbat o více ne� 1�2 mm).

- se ízení zkontrolujte indikátorem napnutí pásu. M ítko
indikuje správné se ízení v závislosti na �í ce pilového pásu.

3. V p ípad  nutnosti napnutí se i te:
- otá ením nastavovacího knoflíku vpravo pilový pás napnete.
- otá ením nastavovacího knoflíku vlevo pilový pás povolíte.

Vyrovnání pilového pásu (Obr. 34)
Jestli�e pilový pás neb �í uprost ed pry�ových obru í, bude t eba
jeho dráhu korigovat se ízením naklon ní horní pásovnice:
1. Povolte pojistný knoflík.
2. Ru n  otá ejte horní pásovnicí a dávejte pozor, abyste se

nedotkli pilového pásu.
3. Jestli�e pilový pás b �í blízko p ední strany pily, otá ejte

nastavovacím knoflíkem vpravo.
- B �í-li pás blízko zadní strany pily, otá ejte nastavovacím

knoflíkem vlevo.
4. Po se ízení pojistný knoflík v�dy zajist te. (Obr. 35)

Páka rychlého uvoln ní (Obr. 36)
Páka rychlého uvoln ní slou�í k povolení napnutí pilového pásu.
Vpravo: sní�ení napnutí
Vlevo: zvý�ení napnutí

Se ízení horního vedení pilového pásu (Obr. 37)
Vý�ku horního vedení pilového pásu je t eba se ídit v následujících
situacích:
p ed ka�dým ezáním i operací, aby pro�la vý�ka obrobku (horní
vedení pilového pásu je t eba nastavit p ibli�n  do vý�ky 3 mm nad
obrobek);
- po se ízení pilového pásu nebo stolu pily (nap íklad p i vým n

pilového pásu, napínání pilového pásu i se izování stolu pily).

UPOZORN NÍ:
P ed se izováním horního vedení pilového pásu a naklon ní stolu
pily prove te tyto operace:
- VYPN TE za ízení;
- vy kejte, a� se pilový pás zcela zastaví.

� Po povolení pojistného knoflíku nastavte se izovacím knoflíkem
horní vedení pilového pásu do po�adované vý�ky.
Po se ízení nezapome te dotáhnout pojistnou matici.

� Nikdy ne e�te n kolik obrobk  najednou � a ne e�te ani svazky
obsahující n kolik jednotlivých kus . P i zachycení jednotlivých
kus  pilovým pásem m �e dojít ke ztrát  kontroly a zran ní.

1. Povolte �roub C a se i te dr�ák lo�iska tak, aby bylo vodicí
lo�isko ve vzdálenosti 1 i 2 mm od paty zub . (Obr. 38�40)

2. Povolte �roub A a nastavte op rné lo�isko do polohy 0,5 mm
od zadní strany pilového pásu.

3. Povolte �roub B a nastavte vodicí lo�isko do polohy 0,5 mm od
pilového pásu.

Vyrovnejte dolní vedení pilového pásu (Obr. 41)
Dolní vedení pilového pásu tvo í tyto díly:
- op rné lo�isko (podepírá pilový pás zezadu).
- dv  vodicí lo�iska (zaji�t�ují bo ní oporu).
Tyto díly vy�adují op tovné se ízení po ka�dé vým n  pilového
pásu nebo po se ízení jeho dráhy.
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Poznámka:
Pravideln  kontrolujte opot ebení op rných i vodicích lo�isek a v
p ípad  nutnosti je oboje sou asn  vym te.
� Otev ete dví ka dolního krytu a dolní chráni  pilového pásu.
� Povolte imbusový �roub, p esu te celé dolní vedení pilového

pásu a nastavte vodicí lo�isko do polohy 1 i 2 mm od paty zub .

Se ízení op rného lo�iska
1. Povolte �roub A.
2. Se i te polohu op rného lo�iska (vzdálenost mezi op rným

lo�iskem a pilovým pásem = 0,5 mm � p i oto ení pásem rukou
se pás nesmí op rného lo�iska dotýkat).

3. Dotáhn te �roub A.

Se ízení vodicích lo�isek (Obr. 42)
1. Povolte �roub B.
2. Nastavte vodicí lo�isko proti pilovému pásu.
3. N kolikerým ru ním oto ením pásovnicí sm rem vpravo

uve te vodicí lo�iska do správné polohy. Povolte �roub A a
nastavte op rné lo�isko do polohy 0,5 mm od zadní strany
pilového pásu. Ob  vodicí lo�iska se mají pilového pásu JEN
DOTÝKAT.

4. Znovu dotáhn te �roub B.
5. Zav ete dolní chráni  pilového pásu.
6. Zav ete dví ka dolního krytu.

Vyrovnání pilového stolu do pravého úhlu vhledem
k pilovému pásu (Obr. 43 a 44)
1. Horní vedení pilového pásu p esu te zcela nahoru (viz

�Provoz�).
2. Zkontrolujte napnutí pilového pásu (viz �POPIS FUNKCE�).

Oto ením rukojeti vpravo nakloníte st l doleva a oto ením
rukojeti vlevo se st l nakloní doprava.

3. Povolte zaji�t�ovací pá ku.
4. Pomocí p ílo�ného úhelníku nastavte st l otá ením rukojeti do

pravoúhlé polohy vzhledem k pilovému pásu a zaji�t�ovací
pá ku zase dotáhn te.

5. Se i te dorazový �roub, a� se dotkne plá�t  pily.

Provoz (Obr. 45 a 46)
Výstraha:

K maximálnímu omezení nebezpe í zran ní dodr�ujte p i práci
s pilou následující bezpe nostní doporu ení.

UPOZORN NÍ:
� P i ezání se nedotýkejte pilového pásu.
� P i ezání noste bezpe nostní brýle, av�ak nepou�ívejte

rukavice.
� Obrobky e�te pouze po jednom.
� Obrobek p i ezání v�dy p idr�ujte na plo�e stolu.
� Ne e�te tak, abyste pilový pás obrobkem zablokovali.
� Nepokou�ejte se pilový pás zpomalit nebo zastavit tla ením

obrobkem na pilový pás ze strany.
� P i p ímých ezech proti pravítku pou�ijte p ítla nou ty .
� Jestli�e to bude daný typ práce vy�adovat, pou�ijte následující

pom cky:
- tla ná ty  � p i vzdálenosti mezi podélným pravítkem a

vodicím pásem 150 mm;
- podp ra obrobku � p i ezání dlouhých kus , je� by jinak po

dokon ení ezu spadly ze stolu;
- odsava  pilin;
- p i ezání kulatiny materiál pevn  zajist te tak, jak je

znázorn no na obrázku.

- vhodné vodítko k pevné opo e p i ezání tenkých kus
polo�ených na hran .

- rukavice k manipulaci s pilovým pásem a zpracovávaným
materiálem.

� P ed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou v po ádku
následující díly:

- pilový pás;
- horní a dolní chráni  pilového pásu.

� Po�kozené díky neprodlen  vym te.
� Zaujm te správný pracovní postoj (zuby pilového pásu musí

sm ovat k obsluze stroje).

ezání
VAROVÁNÍ:

Nebezpe í zp tného rázu (obrobek se zachytí o pilový pás a
následn  je odvr�en sm rem k obsluze.)
Ne e�te tak, abyste pilový pás obrobkem zablokovali.
� Pro daný typ ezání zvolte odpovídající podélné pravítko a

naklon ní stolu.
� Nastavte horní vedení pilového pásu do vý�ky 3 mm nad

obrobek.

Poznámka:
Nastavení za ízení v�dy ov te zku�ebním ezem do odpadního
materiálu a p ed ezáním samotných obrobk  prove te p ípadné
úpravy.
� Na pásovou pilu polo�te obrobek.
� Zapn te pilu.
� Za n te ezat.
� ez prove te najednou.
� Nebude-li t eba dal�ích ez , pilu ihned po skon ení vypn te.
� Pou�ijte samostatn  prodávané prodlou�ení stolu.

Naklon ní pilového stolu (Obr. 47)
UPOZORN NÍ:

P i úkosovém ezání s naklon ným stolem umíst te vodítko na
dolní ást stolu.

Po povolení zaji�t�ovací pá ky lze pilový st l plynule naklonit do
úhlu 47º vzhledem k pilovému pásu.
Oto ením rukojeti vpravo nakloníte st l doleva a oto ením rukojeti
vlevo se st l nakloní doprava.

P ipojení vysava e (Obr. 48 a 49)
P ipojením vysava e Makita nebo odsava e pilin docílíte ist j�ího
provozu.
Jestli�e je k velkému otvoru odsávání p ipojen odsava  pilin,
upravte jej tak, aby odpovídal velkému otvoru.

P esunování stroje (Obr. 50)
� Zvednutím dr�adla umo�níte pohyb stroje.
� P i transportu musí být kryt pilového pásu zcela spu�t n a

v blízkosti stolu.
� P i manipulaci a transportu netahejte za kryty.

UPOZORN NÍ:
� P íli�né zvednutí dr�adla m �e zp sobit p evrhnutí za ízení.

ÚDR�BA
UPOZORN NÍ:

� P ed zahájením kontroly i údr�by se v�dy ujist te, zda je
za ízení vypnuté a odpojené od zdroje napájení.
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POZNÁMKA:
� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo, alkohol i podobné

prost edky. Mohlo by tak dojít ke zm nám barvy, deformacím i
vzniku prasklin.

i�t ní
as od asu odstra te piliny a t ísky. Pe liv  vy ist te kryt pilového

pásu a pohyblivé díly uvnit  pásové pily.

Mazání
Chcete-li pásovou pilu uchovat ve výborném provozním stavu a
zajistit její maximální �ivotnost, neopome te promazávat pohyblivé
a rotující díly.

V rámci omezení hlu nosti se v�dy ujist te, zda je pilový pás ostrý
a istý.

V rámci zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku
musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i se izování sv eny
autorizovaným servisním st edisk m Makita pou�ívajícím v�dy
náhradní díly Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ
UPOZORN NÍ:

� Pro za ízení Makita popsané v tomto návodu doporu ujeme
pou�ívat následující p íslu�enství a nástavce. P i pou�ití jiného
p íslu�enství i nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce pou�ívejte pouze pro stanovené ú ely.
Jestli�e budete pot ebovat pomoc i bli��í informace ohledn
p íslu�enství, obrat�te se na místní servisní st edisko Makita.

� Podstavec pásové pily
� Imbusový klí
� Podélné pravítko
� M idlo pokosu
� P íslu�enství pro kruhové ezání
� Roztahovací st l
� P íslu�enství pro pásové brou�ení

Pouze pro evropské zem
Hlu nost
Typické vá�ené hladiny hluku (A):
hladina akustického tlaku: 81 dB (A)
hladina akustického výkonu: 94 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Pou�ívejte ochranu sluchu.
Tyto hodnoty byly získány v souladu s normou EN 61029.

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný výrobce
prohla�uje, �e ní�e uvedené za ízení Makita:
Popis za ízení: Pásová pila

. modelu/typ: LB1200F
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2006/42/ES
a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami i normativními
dokumenty:

EN 61029
ES certifikát p ezkou�ení typu . M6A 10 05 26932 017
ES p ezkou�ení typu provedla spole nost:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Zertifizierstelle,
Ridlerstaße 65, 80339 München, Germany
identifika ní . 0123

Technická dokumentace je k dispozici u na�eho autorizovaného
zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
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