
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 :

EN61029, EN55014, EN61000. 

Certifikát p im enosti technického souboru 
s ohledem na 98/37/ES byl získán 
od následujícího známého subjektu: 

Intertek SEMKO AB, Torshamnsgatan 43, 
Box 1103, SE-164 22, Kista. Švédsko 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2004 
editel

Hluk a vibrace 
Typické hlukové hladiny hodnocené A iní:

Hladina zvukového tlaku: 92 dB (A) 

Hladina akustického tlaku: 105 dB (A) 

– Nosit ochranu sluchu – 

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

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Zkracovací
a pokosová stolní pila 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Následující ásti p íslušenství nebo za ízení jsou doporu eny pro použití s 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. 

– pilové kotou e se zuby s plátky se slinutých karbid

– vertikální sv rák

– nástr ný klí  13-3 

– lapa  prachu 

– se izovací trojúhelník 

– protiprachový kryt (dolní ochranný kryt C) 

– posuvná ty

– lineální jednotka (paralelní doraz) 

– pokosový doraz 

– pojistná spojka (3 kusy) 

– šroub se šestihrannou hlavou (3 kusy) 

– koleno

– horní krycí jednotka (horní ochranný kryt) 
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Po použití 

– K zajišt ní maximální životnosti po použití hadrem apod. ot ete piliny a prach ulpívající na 
stroji. Ochranný kryt udržujte v istot  podle pokyn  uvedených v p edchozím odstavci 
„Ochranný kryt“. Posuvné ásti stroje mažte olejem, aby bylo zabrán no tvo ení rzi.  

K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné údržbá ské
nebo se izovací práce provád t jen autorizovaná servisní st ediska firmy Makita, a to výhradn  jen 
za použití originálních náhradních díl  Makita.

5
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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 .

VAROVÁNÍ

– K docílení výborného a bezpe ného výkonu vždy dbejte, aby byl pilový kotou  ostrý a istý.

Nastavení úhlu ezu 
Tento stroj byl ze závodu nastaven a se ízen velmi pe liv , avšak hrubé zacházení m že se ízení
negativn  ovlivnit. Pokud bylo zapot ebí dodate né se ízení vašeho stroje, postupujte následovn :

1. Úhel zkosení 
Šrouby k regulaci úhlu zkosení 0o se nacházejí na ty  místech.

Otá ením doleva uvoln te ty i regula ní šrouby úhlu zkosení 0° na spodní stran  stolu (obr. 68). 

Rukoje  spus te úpln  dol  a v nejhlubší poloze ji zajist te vytažením dorazového kolíku 
a oto ením o 90° ve sm ru chodu hodinových ru i ek. Bo ní plochu pilového kotou e pomocí 
se izovacího trojúhelníku, dorazového úhelníku atd. umíst te do pravého úhlu k ploše pokosového 
dorazu. Pak pevn  utáhn te ty i regula ní šrouby na pomocném ramenu na spodní stran  stolu. 
P esv d te se, že ukazatel na stupnici úhlu zkosení ukazuje 0°. Pokud tomu tak není, tak ukazatel 
nastavte uvoln ním p ídržného šroubu. Po nastavení šroub zase pevn  utáhn te. (obr. 69) 

2. Úhel sklonu 

1. Úhel sklonu 0° 

Rukoje  spus te úpln  dol  a v nejhlubší poloze ji zajist te vytažením dorazového kolíku 
a oto ením o 90° ve sm ru chodu hodinových ru i ek. Uvoln te pá ku na zadní stran  p ístroje.

Regula ní šroub úhlu sklonu 0° oto te na spodní stran  stolu doprava od pomocného ramena 
o dv  až t i otá ky proti sm ru chodu hodinových ru i ek, aby byl pilový kotou  naklon n doprava. 
(obr. 70) 

Bo ní plochu pilového kotou e pomocí se izovacího trojúhelníku, dorazového úhelníku atd. 
nastavíte do pravého úhlu s povrchem oto ného talí e tak, že budete regula ním šroubem úhlu 
sklonu 0° otá et ve sm ru chodu hodinových ru i ek (obr. 71). 

P esv d te se, že ukazatel na oto ném talí i ukazuje na 0° stupnice úhlu zkosení na ramenu. 
Pokud ukazatel neukazuje na 0°, uvoln te p ídržný šroub ukazatele, a ukazatel nastavte tak, aby 
ukazoval na 0°. 

2. Úhel sklonu 45° 

Toto nastavení m že být provedeno až po úsp šném nastavení úhlu sklonu 0°. K nastavení 
levostranného úhlu sklonu 45° uvoln te pá ku a pilový kotou  naklo te úpln  doleva. P esv d te
se, že ukazatel na ramenu ukazuje na 45° stupnice úhlu zkosení na ramenu. Pokud ukazatel 
neukazuje na 45°, otá ejte regula ním šroubem úhlu sklonu 45o na spodní stran  stolu doleva od 
pomocného ramena tak dlouho, dokud nebude ukazatel ukazovat 45°. (obr. 72) 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 73 a 74) 
Pravideln  vyjímejte a kontrolujte uhlíkové kartá e. Jsou-li opot ebovány až po mezní zna ku,
vym te je. Uhlíkové kartá e udržujte v istot  a dbejte, aby se mohly v držácích voln  pohybovat. 
Oba uhlíkové kartá e musí být m n ny sou asn . Používejte jen výhradn  stejné uhlíkové kartá e.

Šroubovákem vyšroubujte ví ka uhlíkových kartá . Vyjm te opot ebované uhlíkové kartá e,
vložte nové, a pak zase našroubujte ví ka uhlíkových kartá .
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Mezideska (pokosový doraz) (obr. 65) 
Aby bylo zabrán né kmitání dlouhého prkna, umíst te na pokosový doraz desku. Vloženou desku 
upevn te šrouby/maticemi do p edvrtaných otvor  tak, aby upev ovací díly nevy nívaly na desku. 

P enášení stroje (obr. 66) 
P esv d te se, zda je sí ová zástr ka vytažena. Pokud byl stroj krátce p edtím používán v 
pokosovém režimu, pak pilový kotou  zajist te v úhlu sklonu 0°, a st l nastavte na úhel zkosení 0°. 
Rukoje  úpln  spus te a zaaretujte ji ve spodní poloze zasunutím celého dorazového kolíku. 

Stroj p i p enášení držte za ást uvedenou na obrázku. (obr. 67) 

POZOR

– P ed p epravou stroje všechny pohybující se díly zajist te.

– P ed p enášením p ístroj vždy nastavte do pokosového režimu. 

– P esv d te se, zda je na stroji nainstalován dolní ochranný kryt C. 

7
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Podélné ezání

POZOR

– K podélnému ezání ze stolu odstra te pokosový doraz.

– Budete-li ezat dlouhé nebo velké kusy, vždy se postarejte o p im ené podep ení za stolem. 
Dbejte, aby se dlouhé prkno na stole NEPOHYBOVALO nebo NEPOSOUVALO. Což by vedlo 
k sev ení pilového kotou e, a tak by se zvýšila pravd podobnost možných zp tných ráz  a tím 
i poran ní. Op ra by m la být ve stejné výšce jako st l.  

1. Hloubku ezu nastavte o n co v tší než je tlouš ka obrobku. P i provád ní tohoto 
nastavení respektujte odstavec „Nastavení hloubky ezání“.

2. Paralelní doraz nastavte na požadovanou ší ku podélného ezání a zajist te ho utažením 
upínacího šroubu (A). P ed podélným ezáním se p esv d te, zda jsou utažené dva šrouby 
na držáku paralelního dorazu. Jsou-li uvoln né, pak je pevn  utáhn te.

3. Stroj zapn te a obrobek pomalu posouvejte podél paralelního dorazu proti pilovému 
kotou i.

1) Je-li ší ka u podélného ezání 150 mm nebo v tší, obrobek rukou opatrn  posu te
dop edu. Druhou rukou p idržujte obrobek a tla te jej proti paralelnímu dorazu. (obr. 59) 

2) Je-li ší ka u podélného ezání 65 mm – 150 mm, pak k posuvu obrobku použijte 
posuvnou ty . (obr. 60) 

3) Je-li ší ka u podélného ezání menší než 65 mm, nem že být posuvná ty  použita, 
protože by p išla do styku s ochranným krytem. Použijte pomocný doraz a posuvný 
segment.

Pomocný doraz upevn te dv ma sv rkami „C“ na paralelní doraz (obr. 51). 

Obrobek rukou posu te dop edu, až bude p ední hrana od p ední hrany horního stolu vzdálena asi 
25 mm. Obrobek pomocí posuvného segmentu posouvejte na horní stranu pomocného dorazu, 
dokud nebude ez ukon en. (obr. 62) 

P í ný ez (obr. 63) 

POZOR

– K p í nému ezání ze stolu odstra te paralelní doraz. 

– Budete-li ezat dlouhé nebo velké obrobky, vždy se postarejte o p im ené podep ení na 
stranách stolu. Op ra by m la být ve stejné výšce jako st l.

– Ruce držte mimo linii ezu pilového kotou e.

Pokosový doraz 
Pokosový doraz používejte pro 4 druhy ez  uvedené na obrázku. 

POZOR

– Po ádn  utáhn te tla ítko pokosového dorazu. 

– Zabra te posouvání obrobku a dorazu u pevného upnutí obrobku, zejména p i ezání v úhlu. 

– NIKDY nep idržujte nebo nechytejte na p ipravený „od ezávaný kus“ obrobku. 

Použití pokosového dorazu (obr. 64) 
Pokosový doraz nasu te do širokých vodicích drážek stolu. Uvoln te tla ítko na dorazu a doraz 
nastavte na požadovaný úhel (0° až 60°). Materiál lícovan  položte na doraz a pomalu jej 
posouvejte do pilového kotou e.
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Úhel sklonu Úhel zkosení 
45° vlevo a vpravo 0°–45° 

P i provád ní sdružených ez  se i te pokyny v odstavcích „Zkracování“, „ ezání na pokos“, 
a „ ezání p i sklonu“. 

5. ezání hliníkových profil  (obr. 56) 
K upnutí hliníkových profil  použijte distan ní bloky nebo kusy odpadového d eva, viz obrázek, aby 
bylo zabrán no zdeformování hliníku. K ezání hliníkových profil  používejte eznou kapalinu, aby 
nedocházelo k ukládání zbytk  hliníku na pilovém kotou i.

POZOR

– Nikdy se nepokoušejte ezat tlustý nebo kulatý hliníkový  materiál. Tlusté hliníkové profily se 
mohou b hem práce uvolnit, a kulaté hliníkové profily nelze s tímto strojem dob e upnout.

– V žádném p ípad  ne ežte hliník ve stolním režimu ( ezání na pracovním stole). 

POUŽITÍ JAKO STOLNÍ PILA ( EZÁNÍ NA PRACOVNÍM STOLE) 

POZOR

– Vždy používejte „Pracovní pom cky“, jako nap . posuvné ty e a posuvné bloky, pokud hrozí 
nebezpe í, že se vaše ruce nebo prsty budou vyskytovat v blízkosti pilového kotou e.

– Obrobek vždy dob e zajist te pomocí stolu a paralelního dorazu. Zapome te na ohýbání nebo 
p etá ení obrobku b hem posouvání vp ed. Je-li obrobek ohnutý nebo zkroucený, m že dojít 
k nebezpe ným zp tným ráz m.

– NIKDY obrobek nevyjímejte, pokud se pilový kotou  to í. Musí-li být obrobek odstran n p ed
dokon ením ezu, tak nejd íve stroj vypn te, zatímco budete obrobek p idržovat. Než obrobek 
odstraníte, po kejte, až si pilový kotou  úpln  zastaví. V opa ném p ípad  m že dojít k 
nebezpe ným zp tným ráz m.

– NIKDY od ezaný materiál nevyjímejte, pokud se pilový kotou  to í.

– Ruce nebo prsty NIKDY nem jte v dráze pilového kotou e.

– Paralelní doraz vždy dob e zajist te, protože jinak m že dojít k nebezpe ným zp tným ráz m.

– Stále používejte „Pracovní pom cky“, jako nap . posuvné ty e a posuvné segmenty, zejména 
p i ezání malých nebo úzkých obrobk , nebo když není b hem ezání vid t ezací hlava. 

Pracovní pom cky
Posuvné ty e, posuvné segmenty nebo pomocné dorazy jsou „Pracovní pom cky“. Používejte je 
k bezpe nému a istému ezání, a abyste zabránili kontaktu ásti t la s pilovým kotou em.

Posuvný segment (obr. 57) 
Používejte kus p ekližky o tlouš ce 19 mm. 

Úchyt musí ležet ve st edu kusu p ekližky. Podle obrázku jej upevn te klihem a šrouby do d eva.
Malý kus d eva 9,5 mm × 8 mm × 50 mm musí být vždy p iklížen k p ekližce, aby bylo zabrán no
otupení pilového kotou e, jestliže obsluhující osoba nedopat ením ízne do posuvného segmentu. 
(V posuvném segmentu nesmí být h ebíky.)

Pomocný doraz (obr. 58) 
Z kus  p ekližky vyrobte pomocné dorazy o tlouš ce 9,5 a 19 mm. 

9
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PROVOZ
POZOR

– P ed použitím uvoln te rukoje  ze spodní polohy a to tím, že vytáhnete dorazový kolík 
a oto íte ho o 90°. 

– P ed zapnutím stroje se p esv d te, zda se pilový kotou  nedotýká obrobku atd. 

POUŽITÍ JAKO POKOSOVÁ PILA 

VAROVÁNÍ

– P esv d te se, že je nainstalován dolní ochranný kryt C, d íve než stroj použijete 
v pokosovém režimu. 

POZOR

– P i ezání nevyvíjejte nadm rný tlak na rukoje . P íliš silný tlak m že vést k p etížení motoru 
a/nebo snížení ezného výkonu. Rukoje  stla ujte jen takovou silou, která je pot ebná
k plynulému ezání bez toho, aby došlo k výraznému snížení otá ek pilového kotou e.

– K provedení ezu rukoje  plynule stla ujte dol . P i vyvíjení p íliš velké nebo bo ní síly m že
být pilový kotou  p i kmitání posunut, ímž budou na obrobku vytvo eny dodate né stopy po 
pilování a negativn  ovlivn na p esnost ezání.

1. Zkracování 
Obrobek položte na  pokosový doraz a oto ný talí . Stroj zapn te bez toho, že by došlo ke kontaktu 
s pilovým kotou em, a po kejte, až bude dosaženo plných otá ek, d íve než jej spustíte dol . Pak 
rukoje  k ezání obrobku pomalu spoušt jte až do spodní polohy. Po ukon ení ezání stroj vypn te
a PO KEJTE, AŽ SE PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  ZASTAVÍ, d íve než zase zcela nadzvednete 
pilovou hlavu.

2. ezání na pokos 
Vezm te v úvahu p edchozí odstavec “Nastavení úhlu zkosení”. 

3. ezání p i sklonu 
Uvoln te páku, a pilový kotou  naklo te do požadovaného úhlu sklonu (viz shora uvedený 
odstavec „Nastavení úhlu sklonu“). K perfektnímu zajišt ní nastaveného úhlu sklonu musíte pá ku
po ádn  utáhnout. Obrobek položte na pokosový doraz a oto ný talí . Stroj zapn te bez toho, že by 
došlo ke kontaktu s pilovým kotou em, a po kejte, až bude dosaženo plných otá ek. Pak rukoje
pomalu spoušt jte do spodní polohy, zatímco je na pilový kotou  vyvíjen paralelní tlak. Po 
ukon ení ezání stroj vypn te a PO KEJTE, AŽ SE PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  ZASTAVÍ, d íve
než zase zcela nadzvednete pilovou hlavu. 

POZOR

– Vždy se p esv d te, že pilový kotou  b hem ezání p i sklonu klesá v šikmém sm ru. Ruce 
držte mimo linii ezu pilového kotou e.

– U ezání p i sklonu se m že stát, že od ezaný kus p ilehne k bo ní ploše pilového kotou e. Po 
nadzvednutí pilového kotou e u ješt  b žícího stroje m že být zpracovávaný kus zachycen 
pilovým kotou em, což m že mít za následek nebezpe né odmršt ní úlomk . Pilový kotou
nadzvedn te až poté, co bude úpln  zastaven.

– Na rukoje  vždy tla te jen paraleln  k pilovému kotou i. Pokud b hem ezání nedochází 
k p ítlaku, jenž je paralelní k pilovému kotou i, m že se zm nit úhel pilového kotou e, ímž je 
negativn  ovlivn na p esnost ezání.

4. Sdružené ezy

Pod pojmem sdružený ez se rozumí ezání obrobku se sou asným nastavením úhlu zkosení 
a sklonu. Kombina ní možnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Se ízení stroje v pokosovém režimu (obr. 50) 

VAROVÁNÍ

– Bezpodmíne n  nainstalujte dolní ochranný kryt C, d íve než p ístroj použijete v pokosovém 
režimu.

Aby byl stroj ze stolního režimu p estaven na pokosový režim, použijte obrácen  postup popsaný 
v odstavci „Se ízení stroje ve stolním režimu“. 

1. Odstran ní horního ochranného krytu. Zatla te tla ítko horního ochranného krytu k bo ní
ploše, a pak p i stisknutém tla ítku jednoduše sejm te sm rem nahoru horní ochranný kryt. 

2. Instalace dolního ochranného krytu C. Dolní ochranný kryt C položte na st l tak, aby sed l ve 
št rbin  stolu, a pevn  utáhn te upínací šroub.

3. Sklopení stroje. Viz odstavec „Se ízení stroje ve stolním režimu“. 

4. Uvoln ní hlavy p ístroje ze spodní polohy. Držte rukoje , dorazový kolík vysu te ve sm ru
šipky A, a v tomto stavu jím otá ejte ve sm ru šipky B do polohy 90o a pak rukoje  pomalu 
nadzvedn te.

5. P estavení roztahovacího klínu (obr. 51). Polohu roztahovacího klínu (obr. 51-A) zm níte
následovn .

1) Uvoln te matici s kolíkovou rukojetí, dolní ochranný kryt A držte rukou za nástavec 
(obr. 51 B). 

2) Zatímco držíte dolní ochranný kryt A, posu te roztahovací klín tak, aby jím šlo otá et,
a vykývn te ho ve sm ru šipky do zobrazené polohy. (obr. 51-C) 

3) Zatímco roztahovací klín držíte v této poloze, dolní ochranný kryt zase umíst te do jeho 
výchozí polohy a pevn  utáhn te matici s kolíkovou rukojetí. (obr. 51-D a E) 

6. Montáž a demontáž p ídavných doraz  P a L (obr. 52) 

POZOR

– Budete-li ezat obrobek s tlouš kou v tší než 20 mm, musí být nainstalovány dorazy P a L se 
šrouby.

K ezání širokých a tenkých obrobk  lze p ídavné dorazy P a L lehce odstranit.

Budete-li ezat obrobek o tlouš ce až 20 mm a ší ce více než 180 mm, dodate né dorazy P a L 
odstraníte tím, že vyšroubujete šroub zobrazený na obrázku. 

Budete-li ezat obrobek s tlouš kou více než 20 mm, nainstalujte dorazy P a L se šrouby. 

Vztah mezi velikostí obrobku a použitím/nepoužitím p ídavných doraz  P a L je uveden 
v následující tabulce (obr. 53). 

Velikost obrobku (V × Š) Použití/nepoužití p ídavného dorazu 
1 68 mm × 155 mm S p ídavnými dorazy 
2 20 mm × 210 mm Bez p ídavných doraz

11
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3. Uvoln te doraz spodní meze (obr. 43) 
P esv d te se, že se pá ka dorazu spodní meze nachází v poloze A, viz obrázek. Pá kou dorazu 
spodní meze oto te proti sm ru chodu hodinových ru i ek do polohy A, pokud se nachází v poloze B. 

4. P estavení roztahovacího klínu (obr. 44) 
Polohu (obr. 44-A) zm níte následovn .

1. uvoln te matici s kolíkovou rukojetí (obr. 44-B). 

2. Roztahovací klín taháním a otá ením ve sm ru šipky umíst te do polohy 90° (obr. 44-C). 
A p itom ho nepatrn  zatla te dovnit , aby byl v této poloze zajišt n.

3. Rukou úpln  nadzvedn te dolní ochranný kryt A na jeho nákružku, zatímco budete kliku na 
rukojeti stla ovat doleva, a pak kliku na rukojeti uvoln te (obr. 44-D). 

4. Roztahovací klín posu te ve sm ru šipky (viz obr. 44-E) tak, aby byl v jedné ose s pilovým 
kotou em.

5. Poté, co jste roztahovací klín posunuli podle obrázku ve sm ru šipky, uvoln te dolní ochranný 
kryt A. 

6. Po vyrovnání roztahovacího klínu pevn  utáhn te matici s kolíkovou rukojetí (viz obr. 44-F). 

5. Odstran ní dolního ochranného krytu C (obr. 45) 
Dolní ochranný kryt C odstra te uvoln ním upínacího šroubu stolu.

6. Zablokování hlavy stroje ve spodní poloze (obr. 46) 
Po nastavení roztahovacího klínu na stolní režim, vysu te doraz ve sm ru šipky A, a v tomto stavu 
jím otá ejte ve sm ru šipky B do polohy 90°. Pak k zajišt ní hlavy stroje rukoje  spus te dol .

POZOR

– Nelze-li hlavu stroje zablokovat ve spodní poloze, oto te tla ítkem nastavení hloubky ezu
o n kolik otá ek ve sm ru chodu hodinových ru i ek (obr. 47). 

– P ed oto ením stroje se vždy p esv d te, že je hlava stroje dorazovým kolíkem dob e
zafixována ve spodní poloze.

7. Sklopení p ístroje (obr. 48) 

VAROVÁNÍ

– D íve než stroj sklopíte, ujist te se, že je vypnutý a odpojený od sít .

– Tla íte-li páku dol , dbejte, aby nedošlo k sev ení vaší ruky pop . prst  mezi pákou a stolem. 

– Jednou rukou p idržujte uprost ed hranu stolu, druhou rukou stla ujte páku dol , zatímco stále 
pevn  držíte hranu stolu, a opatrn  otá ejte stolem, abyste ho obrátili. Držte ho, dokud 
nezasko í.

8. Instalace horního ochranného krytu (obr. 49)
Tla ítko horního ochranného krytu stla ujte k bo ní ploše, ochranný kryt p i stisknutém tla ítku
položte na zá ez roztahovacího klínu a tla ítko uvoln te.

Po uvoln ní tla ítka se zatažením p esv d te, že je horní ochranný kryt dob e zajišt n.

POZOR

– Po instalaci horního ochranného krytu se ujist te, zda bezporuchov  pracuje. 
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Je-li lapa  prachu z poloviny plný, sejm te ho ze stroje a vytáhn te uzáv r. Lapa  prachu 
vyprázdníte tím, že ho lehce vyklepete, aby se uvolnily prachové ástice lpící na vnit ních
plochách, které mohou bránit pr chodu. (obr. 37) 

Pokud k vaší pile p ipojíte odsava  prachu Makita, m žete pracovat ješt  efektivn ji a ist ji
(obr. 38). 

Koleno (obr. 39) 

POZOR

Výstupní otvor kolena oto te do požadovaného sm ru, abyste zabránili odletování prachu a pilin na 
nástroj a osoby v pracovní oblasti. Koleno namontujte ke zm n  sm ru výhozu prachu. 

Zajišt ní obrobk

VAROVÁNÍ

– Perfektní zajišt ní obrobku sv rákem je velmi d ležité. Nedbalost v tomto bod  m že vést k 
poškození p ístroje a/nebo zni ení obrobku. KROM  TOHO HROZÍ NEBEZPE Í PORAN NÍ.
Navíc by m la být pilová hlava po provedeném ezu zvednuta až po úplném zastavení 
pilového kotou e.

Vertikální sv rák (obr. 40) 
Vertikální sv rák m že být namontován bu  na levou nebo pravou stranu pokosového dorazu. 
Rameno sv ráku nasa te do otvoru pokosového dorazu, a zajist te ho utažením upínacího 
šroubu.

Rameno sv ráku nastavte na rozm ry obrobku, a zajist te ho utažením upínacího šroubu. Pokud 
upev ovací šroub ramena sv ráku p ijde do styku s pokosovým dorazem, nainstalujte upínací 
šroub na protilehlou stranu ramena sv ráku. P esv d te se, že žádná ást nástroje nep ijde do 
styku se sv rákem, pokud je rukoje  spušt na do spodní polohy. Pokud n jaká ást p ichází do 
styku se sv rákem, musíte sv rák p emístit.

Obrobek plošn  zatla te proti pokosovému dorazu a oto nému talí i. Obrobek umíst te do 
požadované ezné polohy a dob e ho zajist te utažením hlavice sv ráku.

POZOR

– Obrobek musí být zafixován tak, aby p iléhal k oto nému talí i a pokosovému dorazu.

Se ízení stroje ve stolním režimu 

POZOR

– D íve než stroj použijete ve stolním režimu, p esv d te se, že byl oto ný talí  upínacím 
šroubem zajišt n na pokosovém dorazu v úhlu zkosení 0°. 

– P ed použitím ve stolním režimu se ujist te, že hlava p ístroje byla zajišt na pákou. 

– P ed použitím ve stolním režimu se ujist te, že byl dob e zajišt n roztahovací kolík. 

– P ed použitím ve stolním režimu odstra te dolní ochranný kryt C. 

– Ve stolním režimu uvoln te doraz spodní meze. 

Stroj byl z výroby se ízen na pokosový režim. D íve než p ístroj za nete používat ve stolním 
režimu, zm te nastavení podle následujícího postupu. 

1. Zajišt ní oto ného talí e (obr. 41) 
Pevn  utáhn te šroub na pokosovém dorazu k zajišt ní oto ného talí e v úhlu zkosení 0°. 

2. Zajišt ní hlavy stroje (obr. 42)
Hlavu stroje zajistíte tím, že pá ku utáhnete podle obrázku ve sm ru šipky.

13



14

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 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Regula ní šroub 33. Dorazový há ek pilové hlavy 65. Ty  sv ráku
  2. Patka 34. Aretace v etena 66. Hlavice sv ráku
  3. Pojistná spojka 35. Pá ka zdvihu 67. Sací hlava zablokovaná 

v hloubkové poloze 
  4. Šroub se šestihrannou hlavou 36. Pilový kotou  68. Ru ní  pá ka s úchytem na prsty 
  5. U-drážky 37. Kryt pilového kotou e 69. ásti há ku
  6. Dolní ochranný kryt A 38. Šipka 70. P ídavný doraz L 
  7. Dolní ochranný kryt B 39. Vn jší p íruba 71. P ídavný doraz P 
  8. Dolní ochranný kryt C (používá se 

jen v pokosovém režimu) 
40. Vnit ní p íruba 72. Kolík 

  9. Tla ítko 41. V eteno 73. Sv rák (p íslušenství
10. Roztahovací klín 42. Kroužek 74. Distan ní blok 
11. Horní ochranný kryt (používá se 

jen ve stolním režimu) 
43. Matice s kolíkovou rukojetí 75. Hliníkový výtla n  lisovaný profil 

12. Povrch oto ného talí e 44. Ší ka pilového kotou e 76. Bo ní plocha/hrana paralelní 
13. Obvod pilového kotou e 45. Držák paralelního dorazu 77. Šroub do d eva
14. Pokosový doraz 46. Vodicí lišta 78. Spojování 
15. Dolní mezní doraz 47. Upínací šroub (A) 79. Posuvná ty
16. Matice 48. Upínací šroub (B) 80. Pomocný doraz 
17. Upínací šroub 49. Paralelní doraz 81. Posuvný segment 
18. Rukoje  50. Vyrovnávací ára; ára (A) 82. Pr ez
19. Oto ný talí  51. Horní st l 83. Pokosový ez
20. Pá ka 52. Zpracovávaný kus 84. ezání p i sklonu 
21. Tla ítko k nastavení hloubky ezu 53. ty hranná matice 85. Sdružený ez na pokos (úhel) 
22. Spína  v pokosovém režimu 54. Stupnice 86. Tla ítko
23. Spína  ve stolním režimu 55. Regula ní šroub 87. P ídržná ást pot ebná k p enášení
24. Tla ítko k zablokování zapnutí 56. Horní ochranný kryt 88. Se izovací trojúhelník 
25. Spínací pá ka 57. Deska pokosového dorazu 89. Regula ní šroub 0˚
26. Zapínací tla ítko 58. Pokosový doraz 90. Regula ní šroub 45˚
27. Vypínací tla ítko 59. Vodicí drážka 91. Rameno 
28. Dorazový kolík 60. Sací hrdlo 92. Stupnice úhlu sklonu 
29. Nástr ný klí  61. Lapa  prachu 93. Ukazatel 
30. Držák nástr ného klí e 62. Uzáv r 94. Mezní zna ka
31. Patky 63. Koleno 95. Ví ko držáku uhlíku 
32. Há ek 64. Rameno sv ráku 96. Šroubovák 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model LF1000 
Pr m r pilového kotou e 260 mm 
pr m r vrtání 
Pro evropské zem   30 mm 

Max. hloubky ezu (V × Š) s pilovým kotou em o pr m ru 260 mm v pokosovém režimu. 

Úhel zkosení Úhel sklonu 
0o

0o 20 mm × 210 mm 
68 mm × 155 mm 

45° (vlevo) 50 mm × 150 mm 
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závisí na tlouš ce obrobku nebo výšce stolu. Polohu paralelního dorazu nastavte podle 
tlouš ky obrobku.

Po nastavení paralelního dorazu zase pevn  utáhn te upínací šroub (A), (obr. 29). 

UPOZORN NÍ

– Existují ty i p edlohy k polohování paralelního dorazu, viz obrázek. Paralelní doraz má dv
št rbiny ve svých bo ních plochách, jednu se zvýšeným okrajem na stejné stran  a jednu bez 
okraje. Plocha paralelního dorazu opat ená tímto okrajem by m la ukazovat k obrobku jen 
tehdy, pokud je od ezáván kus tenkého obráb ného p edm tu.

– Ke zm n  p edlohy paralelního dorazu odstraníte paralelní doraz z držáku tím, že uvolníte 
upínací šroub (A), a zm níte vyrovnání paralelního dorazu k držáku, takže podle ješt
nevy ízené práce ukazuje p íslušná strana k držáku, viz obrázek.

– ty hrannou matici na držáku paralelního dorazu zave te do zadního konce p íslušné št rbiny
v paralelním dorazu takovým zp sobem, aby se nacházela v poloze, jež je uvedena na 
obrázku.

Ke zm n  p edlohy z A nebo B na C nebo D i obrácen  odstra te z držáku paralelního dorazu 
ty hrannou matici a upev ovací šroub (A), a pak upínací šroub (A) a ty hrannou matici upevn te

na druhou stranu než byla p vodní poloha. Po zavedení ty hranné matice držáku paralelního 
dorazu do št rbiny paralelního dorazu pevn  utáhn te upínací šroub (A). 

ty hrannou matici na držáku paralelního dorazu zave te do zadního konce p íslušné št rbiny
v paralelním dorazu takovým zp sobem, aby se nacházela v poloze, jež je uvedena na obrázcích 
(obr. 30 a 31). 

Paralelní doraz je z výroby nastaven tak, aby ležel paraleln  k ploše pilového kotou e. P esv d te
se, zda je paralelní. Abyste zjistili, zda je paralelní doraz paralelní k pilovému kotou i, nastavte 
výšku pilového kotou e tla ítkem k nastavení hloubky ezu tak, aby pilový kotou  co nejvíce 
p esahoval st l. Barevnou tužkou vyzna te jeden ze zub  pilového kotou e. Zm te odstupy (A) 
a (B) mezi paralelním dorazem a pilovým kotou em, pro ob  m ení použijte vyzna ený zub. Ob
tato m ení musí být identická. Není-li paralelní doraz paralelní k pilovému kotou i, pak postupujte 
následovn : (obr. 32 a 33). 

1. Regula ním šroubem otá ejte proti sm ru chodu hodinových ru i ek.

2. P ední hranu paralelního dorazu posu te nepatrn  doprava nebo doleva, až bude paralelní 
k pilovému kotou i.

3. Pevn  utáhn te regula ní šroub na paralelním dorazu. 

POZOR

– Paralelní doraz bezpodmíne n  nastavte paraleln  k pilovému kotou i, protože jinak m že
dojít k nebezpe ným situacím vyvolaným zp tným rázem. 

– Paralelní doraz nastavte tak, aby se nedostal do kontaktu s horním ochranným krytem nebo 
pilovým kotou em (obr. 34). 

Instalace a nastavení pokosového dorazu (obr. 35) 
Pokosový doraz nainstalujete zasunutím jeho d íku zep edu do jedné z obou vodicích drážek stolu. 
Podle provád né práce m že být na pokosový doraz umíst na dorazová deska, která slouží i jako 
paralelní doraz. 

Lapa  prachu 

Lapa  prachu umož uje istou práci a jednoduché shromaž ování prachu. K nasazení posu te
lapa  prachu na sací hrdlo. (obr. 36) 
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K montáži nasu te pilový kotou  opatrn  na v eteno, p i emž dbejte, aby šipka na pilovém kotou i
ukazovala stejným sm rem jako šipka na ochranném krytu. Nasa te vn jší p írubu a šroub se 
šestihrannou hlavou, a pak šroub se šestihrannou hlavou (levoto ivý) utáhn te p i stisknuté aretaci 
v etena otá ením nástr ného klí e doleva.

UPOZORN NÍ

– P i instalaci zave te pilový kotou  nejd íve do ochranného krytu B, a pak jej nadzvedn te tak 
daleko, aby se kotou  nacházel v ochranném krytu B (obr. 22 a 23). 

Pro všechny zem  mimo Evropu (obr. 24) 

POZOR

– St íbrný kroužek s vn jším pr m rem 25,4 mm byl ve výrob  namontován na v eteno. erný
kroužek s vn jším pr m rem 25 mm se dodává jako standardní p íslušenství. D íve než pilový 
kotou  namontujete na v eteno, m li byste se vždy p esv d it, zda byl pro vrtání v etena
používaného pilového kotou e namontován na v eteno správný kroužek. 

Pro evropské zem

POZOR

– Kroužek s vn jším pr m rem 30 mm byl z výroby nainstalován mezi vnit ní a vn jší p írubu. 

Ochranný kryt A zase nasa te do výchozí polohy. Rukoje  spus te dol  ke kontrole volného 
pohybu dolních ochranných kryt . P ed použitím stroje se p esv d te, zda je aretace v etena
uvoln ná.

Nastavení roztahovacího klínu 
Mezi roztahovacím klínem a zuby pilového kotou e musí být mezera asi 5–6 mm, je-li roztahovací 
klín zcela posunut na pilový kotou . Roztahovací klín nastavíte tím, že nejd íve ru n  uvolníte 
matici s kolíkovou rukojetí otá ením doleva a pak šroub se šestihrannou hlavou pomocí nástr ného
klí e, a zm íte vzdálenost. Po nastavení šroub se šestihrannou hlavou a matici s kolíkovou 
rukojetí zase pevn  utáhn te. P ed provedením ezu se p esv d te, zda je roztahovací klín 
upevn ný a horní ochranný kryt se bez p ekážky pohybuje. (obr. 25 a 26) 

Roztahovací klín byl z výroby nastaven tak, aby se pilový kotou  a roztahovací klín po 
jednoduchém se ízení nacházely v p ímé linii. Bližší údaje k nastavování jsou uvedeny v ásti
„P estavení roztahovacího klínu“. (obr. 27) 

POZOR

– Jestliže pilový kotou  a roztahovací klín nejsou v jedné ose, m že b hem provozu dojít 
k nebezpe nému sev ení. P esv d te se, zda se roztahovací klín p i pohledu shora nachází 
mezi ob ma vn jšími hranami zub  pilového kotou e. Bude-li použit p ístroj se špatn
vyrovnaným roztahovacím klínem, m že dojít k t žkým poran ním. Nejsou-li díly z n jakého
d vodu vyrovnány, bezpodmíne n  nechte provést opravu autorizovaným  servisem Makita. 

– Nastavujete-li mezeru roztahovacího klínu k zub m pilového kotou e, vždy uvoln te šroub se 
šestihrannou hlavou až poté, co uvolníte matici s kolíkovou rukojetí.

Instalace a nastavení paralelního dorazu (obr. 28) 
1. Paralelní doraz upevn te na st l tak, aby držák paralelního dorazu ležel na vodicí lišt . Pevn

utáhn te upínací šroub (B) paralelního dorazu ve sm ru chodu hodinových ru i ek.

2. Uvoln te upínací šroub (A). 

3. Paralelní doraz posu te a upevn te tak, aby od vás odvrácený roh sm oval na bod, na 
kterém p ední hrana pilového kotou e ukazuje p ímo na horní stranu obráb ného kusu. Ú el
tohoto nastavení spo ívá v tom, aby bylo sníženo nebezpe í zp tného rázu ve sm ru k 
obsluhující osob , p i kterém je kus u íznutého obráb ného p edm tu sev en mezi pilovým 
kotou em a paralelním dorazem a vymršt n sm rem k obsluhující osob . Poloha linie (A) 

15

U hloubek ezu p i 90" ve stolním ( ezání na pracovním stole) režimu 70 mm 
Otá ky naprázdno (min-1) 2 700 
Velikost stolu (Š × D) 500 mm × 555 mm 
Rozm ry [D × Š × V1 (pokyn 1) / H2 (pokyn 2)] 
v pokosovém režimu 660 mm × 650 mm × 1 220 mm / 800 mm 
ve stolním režimu 660 mm × 650 mm × 1 060 mm / 845 mm 
Hmotnost netto 32 kg 

T ída bezpe nosti /II

(pokyn 1) P1: Výška až k hlav  p ístroje
(pokyn 2) P2: Výška až ke stolu 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka

Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

P edpokládané použití 
Stroj je ur en k p esnému p ímému a pokosovému ezání d eva. Stroj m že být otá ením stolu 
kolem své osy použit jak v pokosovém tak i ve stolním režimu.

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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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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MONTÁŽ
POZOR

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

Uschovávání nástr ného klí e (obr. 17) 
Nástr ný klí  ukládejte podle obrázku. Nástr ný klí  za ú elem použití vytáhn te z držáku 
nástr ného klí e. Po použití nástr ný klí  zase uložte do držáku. 

Dvojnásobné nastavení výšky stolu 

St l m že být nastaven bu  výše nebo níže. 

VAROVÁNÍ

– D íve než stroj sklopíte dozadu, vždy ho nastavte do pokosového režimu a hlavu stroje 
zablokujte ve spodní poloze.

1. Nastavení jako vysoký st l (obr. 18) 
K nastavení p ístroje na úrove  vysokého stolu postupujte následovn .

1. Stroj opatrn  sklopte DOZADU, zatímco jej p idržujte ob ma rukama. 

2. Há kem otá ejte ve sm ru šipky (viz obrázek), aby se vysunuly ob  nohy. Nohy stolu vyklopte 
na jednu stranu, a dolní ty  noh stolu zatla te dop edu až na doraz, dokud samy nezasko í.
To stejné ud lejte u nohou na prot jší stran . P esv d te se, zda jsou nohy na obou stranách 
zcela zablokované. 

VAROVÁNÍ

– P esv d te se, zda je dorazový há ek správn  uložen v drážce držáku. 

3. Stroj zase postavte. 

2. Nastavení jako nízký st l (obr. 19) 
Ob  nohy sklopte podle obrázku. P i skláp ní stroje postupujte následovn .

1. Stroj opatrn  sklopte DOZADU, zatímco jej p idržujte ob ma rukama. 

2. Nejd íve k odblokování vytáhn te nahoru doraz na kloubu levé nohy. 

3. Shora popsané kroky prove te i u nohou na prot jší stran .

4. Nohy zajist te hákem. 

5. Stroj zase postavte. 

Montáž nebo demontáž pilového kotou e

POZOR

– P ed montáží nebo demontáží pilového kotou e se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý 
a odpojený ze sít .

– K montáži a demontáži pilových kotou  používejte jen dodaný nástr ný klí  Makita. 
V opa ném p ípad  hrozí nebezpe í, že bude šroub se šestihrannou hlavou nadm rn  nebo 
nedostate n  utažen. Což by mohlo vést k poran ní.

Rukoje  nadzvedn te do výškové polohy. 

Stisknutím aretace zablokujte v eteno, a otá ením nástr ného klí e doprava uvoln te šroub se 
šestihrannou hlavou (levoto ivý), (obr. 20). 

Zdvižnou pákou nadzvedn te ochranný kryt A, zatímco páku na rukojeti stla ujete sm rem doleva. 
U zdviženého ochranného krytu A odstra te šroub se šestihrannou hlavou, vn jší p írubu a pilový 
kotou  (obr. 21). 
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Funkce vypína e (obr. 14) 
Spína  pro pokosový režim 

POZOR

– P ed p ipojením stroje k síti se p esv d te, že spínací pá ka správn  funguje a po uvoln ní se 
vrátí zp t do polohy VYP. 

– Nebudete-li stroj používat, odstra te knoflík k zablokování zapnutí (zajišt ní spína e),
a uschovejte jej na bezpe ném míst . Tím bude zabrán no neoprávn nému provozu. 

– Spínací pá ku nestla ujte p íliš siln , pokud nechcete zasunout knoflík k zablokování zapnutí. 
Toto by mohlo vést k poškození spína e.

Aby nedošlo k náhodnému stisknutí spínací pá ky, je stroj vybaven za ízením knoflíkem 
k zablokování zapnutí. K zapnutí stroje posu te areta ní pá ku doleva, zatla te knoflík 
k zablokování zapnutí, a pak posu te spínací pá ku. K vypnutí jednoduše uvoln te spínací pá ku.

Spína  pro stolní režim 

POZOR

– P ed provozem se p esv d te, že lze stroj bezporuchov  zapnout a vypnout. 

K zapnutí stroje stiskn te zapínací tla ítko (I). K vypnutí stiskn te vypínací tla ítko (    ). 

Nastavení hloubky ezu (obr. 15) 
Hloubka ezu m že být nastavena otá ením tla ítka k nastavení hloubky ezu. K nadzvednutí 
pilového kotou e otá ejte tla ítkem k nastavení hloubky ezu ve sm ru chodu hodinových ru i ek,
nebo ke spušt ní pilového kotou e proti sm ru chodu hodinových ru i ek.

VAROVÁNÍ

– K zachování istého ezu p i ezání tenkých materiál  nastavujte jen nepatrnou hloubku. 

POZOR

– U zcela pokleslé hlavy stroje nelze dorazovým kolíkem otá et. V tomto p ípad , k uvoln ní
dorazového kolíku, oto te tla ítko nepatrn  proti sm ru chodu hodinových ru i ek (obr. 16). 
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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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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 

Pro pokosový a stolní režim ( ezání na pracovním stole):

  1. Noste ochranu sluchu a o í. Je doporu eno nosit další vhodnou ochrannou výstroj. 

  2. NIKDY b hem práce nenoste rukavice, krom  vým ny pilových kotou  nebo p i manipulaci 
se surovým materiálem p ed zahájením práce.

  3. Podlahu na úrovni p ístroje udržujte uklizenou, aby tam nebyly volné díly, jako nap . odšt pky
a odpad z pilování.

  4. Pilu nepoužívejte bez ochranných za ízení a roztahovacího klínu. P ed každým použitím 
zkontrolujte perfektní uzav ení ochranných kryt . Pilu nepoužívejte, pokud se ochranné kryty 
bez p ekážky nepohybují a okamžit  se neuzav ou. Ochranné kryty nesmí být v žádném 
p ípad  v otev ené poloze upnuty nebo p ivázány. Funk ní poruchy ochranných kryt  musí být 
okamžit  odstran ny.

  5. P ed nebo b hem montáže pilového kotou e vy ist te v eteno, p írubu (zejména montážní 
plochu) a šroub s vnit ním šestihranem, a dbejte, aby nebyly tyto ásti poškozeny. Poškození 
t chto ástí m že vést ke zlomení pilového kotou e. Špatná montáž m že zp sobit
vibrování/chv ní nebo prokluz pilového kotou e. Používejte jen p íruby p edepsané pro tento 
p ístroj.

  6. P ed provozem pe liv  zkontrolujte pilový kotou , zda nemá trhliny nebo není poškozený. 
Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované pilové kotou e.

  7. Používejte jen pilové kotou e doporu ené výrobcem, které odpovídají norm  EN847-1, 
a dbejte, aby roztahovací klín nebyl tlust jší než ší ka ezu vytvo eného pilovým kotou em
a nebyl ten í než tlouš ka pilového kotou e.

  8. Vždy používejte ásti p íslušenství doporu ené v tomto návodu. Používání nevhodného 
p íslušenství, jako nap . rozbrušovacích kotou , m že mít za následek poran ní.

  9. Správné pilové kotou e vyberte podle ezaného materiálu. 

10. Nepoužívejte pilové kotou e z rychlo ezné oceli. 

11. Ke snížení vytvá ené hladiny hluku dbejte stále na to, aby byl pilový kotou  ostrý a istý.

12. Používejte korektn  naost ené pilové kotou e. Dodržujte maximální otá ky uvedené na 
pilovém kotou i. 

13. Ne ežte žádné kovové p edm ty, jako nap . h ebíky nebo šrouby. Obrobek pe liv
prohlédn te, zda tam nejsou h ebíky a ostatní cizí t lesa, a pop ípad  je p ed zpracováním 
odstra te.

14. Z obráb ného kusu vytlu te možné volné suky, D ÍVE než za nete pilovat. 

15. P ístroj nepoužívejte v blízkosti ho lavých kapalin nebo plyn .

16. Pracovní oblast a desku stolu z d vodu bezpe nosti vy ist te od pilin, malých ástí atd., d íve
než p ístroj p ipojíte a za nete pracovat. 

17. Obsluhující osoba by m la být dostate n  vyškolena v manipulaci, nastavování a ovládání 
p ístroje.

18. Ruce udržujte mimo dosah pilového kotou e, a dbejte, aby kolemstojící, i vy sami, udržovali 
dostate ný odstup od pilového kotou e a nestáli v p ímé linii. Zabra te jakémukoli dotyku 
s vybíhajícím pilovým kotou em. I v tomto stavu m že ješt  dojít k t žkým poran ním. Nikdy 
nesahejte i na obvod pilového kotou e.

19. Bu te stále ostražití, zvlášt  p i stále se opakující, stejnotvárné práci. P i práci nenechte, co 
se týká bezpe nosti, klamn  ukolébat svou pozornost. Pilové kotou e neznají slitování. 

20. P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda je aretace v etena odblokovaná. 
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Pokud namontujete nový pilový kotou , vždy zkontrolujte dolní mezní polohu pilového kotou e,
a v p ípad  pot eby prove te nastavení následovn :

POZOR

– D íve než za nete s nastavováním, stroj odpojte od sít .

Nejd íve vytáhn te sí ovou zástr ku. Rukoje  spus te úpln  dol . Nástr ným klí em otá ejte
regula ním šroubem tak dlouho, až bude obvod pilového kotou e ležet na sty ném bodu p ední
strany pokosového dorazu a povrchu oto ného talí e nepatrn  pod povrchem oto ného talí e.

Otá íte-li pilovým kotou em rukou, musí být stroj odpojen od sít , zatímco udržujete rukoje  v dolní 
poloze, aby bylo zajišt no, že se pilový kotou  nebude dotýkat žádné ásti podp rného stolu. 
Bude-li zapot ebí, prove te dodate né se ízení. 

POZOR

– Po montáži nového pilového kotou e se p esv d te, zda se pilový kotou  ve spodní poloze 
rukojeti nedotýká n jakého dílu podp rného stolu. Tuto kontrolu prove te vždy p i vytažené 
sí ové zástr ce.

Tento stroj m žete používat s nebo bez dolního dorazu s tím, že dolní mezní doraz bude p estaven
podle obrázku. (obr. 8) 

Abyste mohli stroj použít bez dolního dorazu, otá ejte klikou dorazu proti sm ru chodu hodinových 
ru i ek. K ezání širokého a tenkého obráb ného kusu dosa te doraz do této polohy. 

Abyste mohli stroj použít s dolním dorazem, otá ejte klikou dorazu ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek. K ezání tlustého obráb ného kusu dosa te doraz do této polohy. 

Nastavení úhlu zkosení (obr. 9 a 10) 
Otá ením doleva uvoln te upínací šroub na pokosovém dorazu. Pomocí rukojeti otá ejte oto ným
talí em. Pohybujte rukojetí, dokud nebude ru i ka ukazovat na požadovaný úhel stupnice úhlu 
zkosení, a pak rukoje  pevn  utáhn te otá ením doprava. 

POZOR

– Rukoje  vytáhn te nahoru, d íve než oto íte oto ným talí em. 

– Po každé zm n  úhlu zkosení utažením upínacího šroubu zajist te oto ný talí  proti p etá ení.

Nastavení úhlu sklonu (obr. 11 a 12) 

V pokosovém režimu 

K nastavení úhlu sklonu otá ením doleva uvoln te pá ku na zadní stran  stroje. 

K nastavení sklonu pilového kotou e vykývn te rukoje  doleva, dokud nebude ru i ka ukazovat na 
požadovaný úhel úhlové stupnice sklonu. Pak otá ením doprava utáhn te zajiš ovací pá ku
k perfektnímu zajišt ní ramena. 

POZOR

– Rukoje  vytáhn te nahoru, d íve než nakloníte pilový kotou .

– Rameno vždy po každé zm n  úhlu náklonu zajist te utažením rukojeti ve sm ru chodu 
hodinových ru i ek.

Ve stolním režimu (obr. 13) 
K nastavení úhlu sklonu otá ením doleva uvoln te pá ku pod stolem na p ední stran  stroje. 

K nastavení sklonu pilového kotou e posu te tla ítko k nastavení hloubky doleva, dokud nebude 
ru i ka ukazovat na požadovaný úhel úhlové stupnice sklonu. Pak otá ením doprava utáhn te
zajiš ovací pá ku k perfektnímu zajišt ní ramena. 
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POPIS FUNKCE 
POOR

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

Ochranný kryt (obr. 4, 5 a 6) 

POZOR

– Ubezpe te se, že rukoje  nem že klesnout bez toho, že by byla pá ka v její blízkosti 
zatla ena doleva. 

– P esv d te se, že se spodní ochranný kryt A dá otev ít jen tehdy, je-li rameno pá ky rukojeti 
zatla eno do nejvyšší polohy rukojeti. 

– P esv d te se, že je nainstalován dolní ochranný kryt C, d íve než p ístroj použijete 
v pokosovém režimu. 

Je-li rukoje  spušt na, zatímco je pá ka stla ena doleva, automaticky se zvedne dolní ochranný 
kryt A. Dolní ochranný kryt B se zvedne po kontaktu s obrobkem. Dolní ochranné kryty mají pružné 
uložení, takže se po ukon ení ezu a zvednutí rukojeti vrátí zp t do své výchozí polohy. Horní 
ochranný kryt se naplocho spustí na horní stranu stolu poté, co jím prošel obrobek. V ŽÁDNÉM 
P ÍPAD  NESMÍ BÝT POŠKOZENA FUNKCE DOLNÍCH OCHRANNÝCH KRYT , PRUŽIN 
UMÍST NÝCH NA DOLNÍM OCHRANNÉM KRYTU NEBO HORNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU 
ANI NESMÍ BÝT TYTO ODSTRAN NY, krom  následujících p ípad .

V zájmu vaší vlastní bezpe nosti byste m li ochranné kryty udržovat v ádném stavu. Funk ní
poruchy ochranných kryt  musí být okamžit  odstran ny. Kontrolujte odpružený vratný pohyb 
dolních ochranných kryt . STROJ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE S POŠKOZENÝM, DEFEKTNÍM NEBO 
CHYB JÍCÍM DOLNÍM OCHRANNÝM KRYTEM, PRUŽINAMI NEBO HORNÍM OCHRANNÝM 
KRYTEM, krom  následujících p ípad . TOTO JE NANEJVÝŠ NEBEZPE NÉ A M ŽE TO 
P IVODIT T ŽKÁ PORAN NÍ.

UPOZORN NÍ

– K odstran ní ochranných kryt  jsou p ípustné následující výjimky. Dolní ochranný kryt C smí 
být odstran n jen p i používání pily ve stolním režimu. Horní ochranný kryt smí být odstran n
jen p i používání pily v pokosovém režimu. 

Je-li jeden z pr hledných ochranných kryt  zne išt ný nebo na n m ulp lo tolik pilin, že již nelze 
pilový kotou  bez dalšího vid t, m li byste pilu odpojit od elektrické sít  a ochranný kryt pe liv
vy istit vlhkým hadrem. K išt ní plastového ochranného krytu nepoužívejte rozpoušt dla nebo 
isticí prost edky na bázi petroleje. 

Je-li dolní ochranný kryt A velmi siln  zne išt ný a není p es n j vid t, postupujte následovn .
Rukoje  úpln  nadzvedn te. Odstra te pilový kotou  (viz ást „Montáž a demontáž pilového 
kotou e“). Nadzvedn te dolní ochranný kryt, zatímco pá ku stla ujete sm rem doleva. V této 
poloze m žete dolní ochranný kryt A ádn  a efektivn  vy istit. Po išt ní prove te demontáž 
v opa ném po adí než montáž, viz shora, a utáhn te šroub. 

V p ípad  horního ochranného krytu postupujte podle shora uvedeného popisu s tím, že tla ítko na 
p ední stran  zatla íte sm rem nahoru a horní kryt odstraníte. Po vy išt ní ochranný kryt zase 
dob e namontujte. 

Pokud se jeden z t chto ochranných kryt  na základ  stárnutí nebo UV zá ení zbarví, pak si 
objednejte nový kryt u zákaznického servisu Makita. OCHRANNÉ KRYTY MUSÍ BÝT STÁLE 
FUNK NÍ A NESMÍ BÝT ODSTRAN NY.

Udržování maximálního ezného výkonu (obr. 7) 
Tento stroj byl z výroby nastaven tak, aby bylo dosaženo maximálního ezného výkonu s pilovým 
kotou em o pr m ru 260 mm. 
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21. P ed vlastním ezáním obrobku nechte p ístroj chvíli b žet. Pozor na vibrace nebo kyvné 
pohyby, mohou to být p íznaky nesprávné montáže nebo špatn  vyváženého pilového 
kotou e.

22. D íve než za nete ezat, po kejte, až pilový kotou  dosáhne plných otá ek.

23. P ístroj nem žete používat k frézování drážek, polodrážek nebo žlábk .

24. Zapome te na odstra ování úlomk  nebo ostatních ástí zpracovávaného kusu z oblasti ezu,
pokud p ístroj b ží a pilový kotou  se nenachází v klidové poloze.

25. Zpozorujete-li n co neobvyklého, práci okamžit  p erušte.

26. Stroj vypn te a pilový kotou  nechte zastavit, d íve než za nete pohybovat se zpracovávaným 
kusem nebo m nit nastavení.

27. P ístroj odpojte od elektrické sít , d íve než budete m nit pilový kotou  a provád t údržbu 
p ístroje.

28. U n kterých materiál  m že prach vzniklý p i ezání obsahovat chemikálie, které mohou 
zp sobit prokazatelnou rakovinu, vrozené vady nebo poškození rozmnožovacích orgán .
P íklady t chto chemikálií jsou: 

– Olovo v laku s p ím sí olova rovn ž i, 

– arzén nebo chrom v chemicky ošet eném stavebním d íví.

Vaše ohrožení p i zacházení s takovými chemikáliemi závisí na tom, jak asto tuto práci 
d láte. Ke snížení vystavení t mto chemikáliím: Pracujte v dob e v traném prost edí,
a používejte vyzkoušená bezpe nostní za ízení, jako nap . protiprachové masky, které 
vyfiltrují mikroskopické ástice. 

29. P i práci p ipojujte p ístroj ke sb rnému za ízení prachu. 

30. Po sklopení se p esv d te, zda je st l dob e zafixován pá kou.

P i provozu v pokosovém režimu 

31. Pilu používejte jen k ezání hliníku, d eva nebo podobných materiál .

32. Obrobky k ezání nedržte rukama v blízkosti pilového kotou e. Obrobek musí být p i všech 
operacích zafixován tak, aby p iléhal k oto nému talí i a pokosovému dorazu. 

33. P esv d te se, zda je oto ný talí  dob e zajišt n, aby se b hem provozu neza al pohybovat. 

34. P esv d te se, zda je rameno dob e zajišt né, pokud provádíte ezání p i sklonu. Pak pá ku
k zajišt ní ramena zase pevn  utáhn te ve sm ru chodu hodinových ru i ek.

35. P esv d te se, zda pilový kotou  ve spodní poloze nep ichází do styku s oto ným talí em
a zda není p ed zapnutím p ístroje ve styku s obrobkem. 

36. P ístroj pevn  držte za rukoje . Respektujte, že se pila p i rozb hu a zastavení nepatrn
pohne nahoru nebo dol .

P i provozu ve stolním režimu ( ezání na pracovním stole) 

37. Neprovád jte práce voln  od ruky. Práce voln  od ruky znamená, že byste ruce používali jen 
k držení nebo vedení obrobku místo paralelního dorazu. 

38. P esv d te se, zda je oto ný talí  bezpe n  zafixován. 

39. P esv d te se, zda je rameno dob e zajišt né v pracovní poloze. Pak pá ku k zajišt ní
ramena zase pevn  utáhn te ve sm ru chodu hodinových ru i ek.

40. Používejte posuvnou ty  nebo posuvný segment, abyste zabránili tomu, že by se vaše ruce 
a prsty dostaly do blízkosti pilového kotou e.

41. P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda se pilový kotou  nedotýká roztahovacího klínu 
nebo obrobku.

42. Nebudete-li posuvnou ty  používat, vždy ji dob e uschovejte. 
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43. Dodržujte zejména pokyny ke snížení nebezpe í ZP TNÉHO RÁZU. ZP TNÝ RÁZ je náhlá 
reakce na sev ený, prokluzující nebo p esazený pilový kotou . ZP TNÝ RÁZ zp sobuje
vyhození obrobku z nástroje dozadu sm rem k obsluhující osob . ZP TNÝ RÁZ M ŽE
ZP SOBIT T ŽKÁ PORAN NÍ. ZP TNÉMU RÁZU zabráníte tím, že pilový kotou  bude 
ostrý, paralelní doraz umíst n paraleln  k pilovému kotou i, roztahovací klín a ochranný kryt 
budou namontované a udržované v nezávadném provozním stavu, obrobek nebude uvoln n
spíše, než úpln  projede pilovým kotou em a nebudou ezány obrobky, které se protá ejí
nebo deformují nebo nemají rovnou hranu k vedení podél paralelního dorazu. 

44. Zabra te náhlému nebo p íliš rychlému posouvání vp ed. Tvrdé obrobky posouvejte dop edu
co nejpomaleji. Zapome te na ohýbání nebo p etá ení obrobku b hem posouvání vp ed.
Uvázne-li pilový kotou  v obrobku nebo se vzp í í, p ístroj okamžit  vypn te. P ístroj odpojte 
od sít . Pak uvoln te pilový kotou .

45. P ed oto ením p ístroje se vždy p esv d te, že je hlava p ístroje dorazovým kolíkem dob e
zafixována ve spodní poloze. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
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INSTALACE
POZOR

– Podlahu na úrovni stroje udržujte uklizenou, aby tam nebyly volné díly, jako nap . odšt pky
a odpad z pilování. 

Montáž pracovního stolu (obr. 1, 2 a 3) 

Nastavení jako vysoký st l s pln  vysunutými patkami. 

Pokud stroj nestojí stabiln , tak k zajišt ní stability otá ejte regula ním šroubem na patce stroje. 
P i pohledu shora otá ejte ke zkrácení patky regula ním šroubem doleva a k prodloužení doprava. 
Po nastavení se p esv d te, zda je p ístroj stabilní. 

Nainstalujte pojistné spojky se šrouby s šestihrannou hlavou na t i patky p ístroje tak, aby 
zalomený konec ukazoval sm rem ven. Stroj upevn te t emi šrouby pomocí otvor  v pojistných 
spojkách na stabilní a rovný povrch. 

Nastavení jako nízký st l se zasunutými patkami. 

Patky zasu te a stroj zabezpe te za použití U-drážek zobrazených na obrázku. 


