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Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina akustického tlaku: 92 dB (A) 

hladina akustického výkonu: 105 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení není v tší než 2,5 m/s2.
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P ÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORN NÍ

– Tato p íslušenství nebo p ídavná za ízení se doporu ují k použití u stroje Makita, který je 
popsán v tomto manuálu. Použití jiných p íslušenství nebo p ídavných za ízení m že p edsta-
vovat riziko zran ní osob. Používejte p íslušenství nebo p ídavná za ízení pouze pro stano-
vený ú el.

Budete-li pot ebovat pomoc a znát více podrobností týkajících se p íslušenství, obra te se na 
místní servisní st edisko Makita. 

– Pilové listy s ocelovým nebo karbidovým ezným zubem 

– Pomocná deska 

– Sestava sv ráku (horizontální sv rák)

– Vertikální sv rák

– Nástr ný klí  13 

– Souprava pomocného vedení 

– Sestava držáku 

– Sestava držáku s ty kami

– Nastavovací deska 

– Sá ek na prach 

– Trojúhelníkové pravítko 

– Kryt listu pily (ochranný kryt listu pily C) 

– Tla ná ty ka

– Sestava pravítka (pravítko pro podélné ezání).
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ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ

– P ed provád ním prohlídky nebo údržby stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpo-
jen od napájecího zdroje. 

VÝSTRAHA

– Vždy se p esv d te, zda je list pily ostrý a istý, aby se tak zajistil co nejlepší a nejbezpe n jší
výkon.

Nastavení úhlu ezání 
Tento stroj je pe liv  nastaven a se ízen již výrobcem. Hrubá manipulace však m že se ízení
a nastavení nep ízniv  ovlivnit. Není-li váš stroj dokonale nastaven, postupujte následujícím zp -
sobem:

1. Úhel pokosu 

Uvoln te držadlo, které zajiš uje oto nou základnu v požadované poloze. Otá ejte oto nou
deskou tak, aby ukazatel sm oval na hodnotu 0° na stupnici pokosu. Utáhn te držadlo 
a uvoln te šestihranné šrouby zajiš ující vodící pravítko pomocí nástr ného klí e (obr. 51). 
Nastavte rukoje  do krajní dolní polohy a zablokujte ji v této poloze zatla ením pojistného 
kolíku. Pomocí trojúhelníkového pravítka nastavte list pily pravoúhle vzhledem k elní stran
vodícího pravítka. Pak bezpe n  utáhn te šestihranné šrouby, které se nachází na vodícím 
pravítku, v po adí zleva doprava (obr. 52). 

2. Úhel úkosu 

1) Úhel úkosu 0° 

Nastavte rameno rukojeti do krajní spodní polohy a zablokujte ji v této poloze zatla ením
zarážkového kolíku. Uvoln te pá ku na zadní stran  stroje. Oto te se izovací šroub úhlu úkosu 0° 
nacházející se na pravé stran  oto né patky o dv  nebo t i otá ky doprava. List pily se nakloní 
doprava (obr. 53). Pe liv  nastavte list pily pravoúhle vzhledem k hornímu povrchu oto né
základny pomocí trojúhelníkového pravítka apod. otá ením se izovacího šroubu úhlu úkosu 0° 
doleva (obr. 54). P esv d te se, zda ukazatel na oto né patce sm uje na hodnotu 0° na stupnici 
úkosu, která se nachází na ramenu. Pokud tento ukazatel nesm uje na hodnotu 0°, uvoln te
šroub, který zajiš uje ukazatel a nastavte ukazatel tak, aby sm oval na hodnotu 0° (obr. 55). 

2) Úhel úkosu 45° 

Se ízení úhlu úkosu 45° provád jte teprve po se ízení úhlu úkosu 0°. K se ízení úhlu úkosu 
45°, uvoln te pá ku a sklopte list pily doleva nadoraz. P esv d te se, zda ukazatel, který 
se nachází na rameni, sm uje na hodnotu 45° na stupnici úkosu na rameni. Pokud ukaza-
tel nesm uje na hodnotu 45°, otá ejte se izovacím šroubem úhlu úkosu 45°, který se 
nachází na levé stran  ramene, tak, až ukazatel sm uje na 45° (obr. 56). 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 57 a 58) 
Kontrolujte a vym ujte uhlíkové kartá e pravideln . Jsou-li uhlíkové kartá e opot ebovány až po 
zna ku limitu opot ebení, vym te je. Udržujte uhlíkové kartá e v istém stavu tak, aby mohly 
voln  klouzat v držácích. Oba stejné kartá e se musí vym ovat sou asn . Používejte výhradn
identické uhlíkové kartá e.

P i odstra ování krytu držáku kartá , používejte šroubovák. Vyjm te opot ebované uhlíkové 
kartá e, vložte nové a namontujte zp t kryt držáku kartá e.

Po použití 
– Po použití set ete od ezky a prach ulpívající na stroji hadrem nebo podobn . Udržujte kryt listu 

pily v istém stavu podle pokyn  ve výše uvedeném odstavci „Kryt listu pily“. Mažte kluzné 
ásti strojním olejem, aby se zabránilo reziv ní.

Aby se zajistila BEZPE NOST a SPOLEHLIVOST produktu, musí se opravy, údržba nebo se i-
zování provád t v autorizovaných servisních st ediscích Makita. Používejte výhradn  náhradní díly 
Makita.
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1) Je-li ší ka podélného ezání 40 mm nebo více, použijte tla nou ty ku (obr. 47). 

2) Je-li ší ka podélného ezání užší než 40 mm, nem že se tla ná ty ka použít, nebo  by 
tato ty ka narazila na horní kryt listu pily. V takovém p ípad  použijte pomocné pravítko 
a tla ný blok. 

 Nainstalujte bezpe n  pomocné pravítko, které je bezpe n  uchyceno k držáku pravítka 
pro podélné ezání na stole. 

 Posunujte obrobek rukou tak, až se konec obrobku dostane do vzdálenosti 25 mm od 
p edního okraje horního stolu (desky). Pak pokra ujte v posunování pomocí tla ného
bloku na horní ásti pomocného pravítka tak dlouho, až je ez dokon en (obr. 48). 

P enášení stroje 
P esv d te se, zda je stroj odpojen od zdroje napájení. Zabezpe te, aby list pily byl nastaven na 
úhel úkosu 0° a oto ná základna na krajní hodnotu úhlu pokosu doprava. Posu te rameno rukojeti 
do krajní dolní polohy a v této poloze ji zablokujte zatla ením zarážkového kolíku (obr. 49). 

P enášejte stroj tak, že jej budete držet po obou stranách základny podle obrázku. Odstraníte-li 
pomocné vedení, sá ek na prach atd., bude se stroj p enášet snadn ji (obr. 50). 

UPOZORN NÍ

– P ed p enášením stroje zajist te vždy všechny jeho pohyblivé ásti.
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EZÁNÍ V REŽIMU STOLNÍ PILY 
UPOZORN NÍ

– Bude-li se stroj používat v režimu ezání stolní pilou, umíst te kryt listu pily na oto ný st l
(desku) tak, aby byl tento kryt sest ed n nad št rbinou pro vstup listu pily na oto ný st l
(desku) a aby dva malé výstupky nacházející se na spodní stran  krytu listu pily zapadly do 
polokruhové št rbiny na obvodu oto ného stolu (desky), jak je znázorn no na obrázku. Pak 
zablokujte rukoje  v krajní dolní poloze zatla ením zarážkového kolíku nadoraz (obr. 43). 

– Používejte vždy tzv. „pracovní pomocníky“, jako jsou na p íklad tla né ty ky a tla né bloky 
v p ípad  nebezpe í, že by vaše ruka nebo prsty se dostaly t sn  k listu pily. 

– NIKDY nevytahujte obrobek v dob , kdy se list pily otá í. Kdybyste museli vytáhnout obrobek 
ješt  p ed dokon ením ezu, vypn te nejd íve stroj a p itom obrobek pevn  držte. ekejte až 
se list pily úpln  zastaví a pak teprve obrobek vytáhn te. Nedodržení tohoto pokynu m že
zp sobit nebezpe ný zp tný ráz. 

– NIKDY neodstra ujte od ezaný materiál v dob , kdy se list pily otá í.

– NIKDY neumis ujte ruce nebo prsty do dráhy listu pily. 

– Vždy zajist te vodítko pro podélné ezání napevno. Nedodržení tohoto pokynu m že zp sobit
nebezpe ný zp tný ráz. 

Pracovní pomocníci 
Jako p íklady „pracovních pomocník “ jsou tla né ty ky, tla né bloky a pomocná pravítka. Tyto 
„pomocníky“ používejte k zajišt ní bezpe nosti p i ezných operacích, aniž by bylo nutné, abyste 
se dostali do kontaktu s listem pily kteroukoliv ástí vašeho t la.

Tla ný blok (obr. 44) 
Pro tento ú el použijte kus p ekližky o tlouš ce 15 mm. 

Rukoje  musí být ve st edu p ekližkového kusu. Upevn ní prove te pomocí lepidla a šroub  do 
d eva, jak je znázorn no na obrázku. K p ekližce se musí vždy p ilepit malý kousek d eva
10 mm × 9 mm × 30 mm. Ú elem toho je, aby se zabránilo otupení listu pily v p ípad , že pra-
covník omylem protáhne ez až do tla ného bloku (jako tla ný blok nepoužívejte nikdy kovové 
p edm ty).

Pomocné pravítko (obr. 45 a 46) 
Zhotovte pomocné pravítko z kusu p ekližky o tlouš ce 10 mm až 15 mm. 

Z držáku pravítka pro podélné ezání odstra te upínací šroub (A), plochou podložku a ty hrannou
matici. Pak p ichy te a upevn te pomocné pravítko k držáku pravítka pomocí šroubu M6 delšího 
než M6 × 50, pomocí podložek a matice. 

Podélné ezání

UPOZORN NÍ

– P i ezání dlouhých nebo velkých obrobk  zajist te vždy dostate nou podp ru za stolem. 
NEDOVOLTE, aby se dlouhá deska pohybovala nebo posunovala po stole. Pohybující se 
deska by zap í inila sev ení listu pily a zvýšila by nebezpe í zp tného rázu a zran ní osob. 
Podp ra musí mít stejnou výšku jako st l.

1. Nastavte hloubku ezu pon kud v tší než je tlouš ka obrobku. P i provád ní tohoto 
se ízení uvoln te dv  pá ky a nastavte horní st l (desku) do nižší nebo vyšší polohy. 

2. Nastavte pravítko pro podélné ezání na požadovanou ší ku a zabezpe te toto pravítko 
v požadované poloze utažením upínacího šroubu (A). P ed zahájením této operace se 
p esv d te, zda jsou dva šrouby držáku pravítka dostate n  utaženy. Pokud nejsou, 
dotáhn te je. 

3. Zapn te stroj a jemn  posunujte obrobek k listu pily. 

5
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 P i zajiš ování hliníkových výlisk  použijte rozp rné bloky nebo odpadové kusy, jak je 
uvedeno na obrázku, aby se zabránilo deformaci hliníku. P i ezání hliníkových výlisk
používejte eznou kapalinu, aby se zabránilo usazování hliníkového materiálu na listu pily. 

UPOZORN NÍ

– Nikdy se nepokoušejte ezat tlusté nebo zaoblené hliníkové výlisky. Tlusté hliníkové výlisky se 
mohou b hem práce uvolnit a zaoblené hliníkové výlisky se nedají na tomto stroji bezpe n
upevnit.

– Nikdy ne ežte hliník v režimu stolní pily. 

6. Opracování ela (líce) d eva

Opracování ela (líce) d eva napomáhá zabezpe it ezy bez rozšt p  a odšt pk . Uchy te
materiál pro opracování ela (líce) d eva na vodícím pravítku s využitím otvor  v pravítku. 
Viz obrázek znázor ující rozm ry pro navrhované opracování ela (líce) d eva.

UPOZORN NÍ

– Jako materiál pro opracování ela (líce) d eva použijte rovný d ev ný kus se stejnou 
tlouš kou.

– Pomocí šroub  uchy te materiál pro opracování ela (líce) d eva do vodícího pravítka. Šrouby 
musí být instalovány tak, aby hlavy šroub  se nacházely pod povrchem materiálu pro 
opracování ela (líce) d eva.

– Jakmile je materiál pro opracování ela (líce) d eva uchycen, neotá ejte oto nou deskou po-
mocí rukojeti ve snížené poloze. V opa ném p ípad  by došlo k poškození nebo zni ení listu 
pily anebo materiálu pro opracování ela (líce) d eva.

7. ezání stejných délek (obr. 42) 

P i ezání n kolika kus  materiálu o stejné délce v rozsahu od 240 mm do 400 mm usnadní 
a zefektivní  tuto operaci použití nastavovací desky. Namontujte nastavovací desku na 
pomocné vedení zp sobem uvedeným na obrázku. 

Se i te eznou áru na obrobku bu  s levou nebo pravou stranou drážky v desce se zá ezem.
P idržujte p itom obrobek tak, aby se nepohyboval. Posu te nastavovací desku do polohy 
vyrovnané s koncem obráb ného kusu. Pak zabezpe te nastavovací desku v této poloze 
pomocí šroubu. Když se nastavovací deska nepoužívá, uvoln te šroub a nato te nastavovací 
desku do nefunk ní polohy. 

POZNÁMKA

– Použití sestavy držáku s ty kou (zvláštní p íslušenství) umožní opakované ezání stejných 
délek až do p ibližn  2 200 mm. 
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EZÁNÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY 
VÝSTRAHA

– P i použití stroje v režimu pokosové pily zajist te horní st l (desku) v krajní horní poloze tak, 
aby list pily nikdy nevy níval z horního povrchu horního stolu (desky). 

UPOZORN NÍ

– P i ezání nevyvíjejte na rukoje  stroje nadm rný tlak. P íliš velká síla by mohla vyvolat p e-
tížení motoru anebo snížit ú innost ezání. Tla te rukoje  sm rem dol  pouze takovou silou, 
která je nutná k zajišt ní hladkého ezání a bez výrazného snížení otá ek listu pily. 

– K provedení ezu jemn  tla te rukoje  stroje sm rem dol . Kdyby se rukoje  tla ila dol  velkou 
silou nebo byla-li by uplatn na p í ná síla, list pily by za at vibrovat a dostal by se ze zna ky
ezu na obrobku. Tím by byla narušena p esnost ezání.

1. ezání (obr. 39) 

P itla te obrobek na vodící pravítko a oto ný st l  (desku). Zapn te stroj, aniž by byl p itom list 
pily v kontaktu s obrobkem a ekejte, až otá ky listu pily dosáhnou plné hodnoty. Pak jemn
stla te rameno rukojeti do krajní spodní polohy a za n te ezat. Jakmile je ez dokon en,
vypn te stroj a EKEJTE, DOKUD SE LIST PILY ÚPLN  NEZASTAVÍ. Pak vra te list pily do 
krajní horní polohy. 

2. ezání s pokosem 

Postupujte podle pokyn  v již uvedeném odstavci „Se ízení úhlu pokosu“. 

3. ezání s úkosem (obr. 40) 

Uvoln te pá ku a sklopte rameno pily na úhel úkosu (viz již uvedený odstavec „Se ízení úhlu 
úkosu“). P esv d te se, zda-li jste dotáhli pá ku napevno k bezpe nému zajišt ní zvoleného 
úhlu úkosu. P itla te obrobek na vodící pravítko a oto ný st l (desku). Zapn te stroj, aniž by 
byl p itom list pily v kontaktu s obrobkem a ekejte, až otá ky listu pily dosáhnou plné hodnoty. 
Pak jemn  spus te rukoje  do krajní spodní polohy a uplatn te tlak v rovnob žném sm ru
s listem pily. Jakmile je ez dokon en, vypn te stroj a EKEJTE, DOKUD SE LIST PILY 
ÚPLN  NEZASTAVÍ. Pak vra te rameno pily do krajní horní polohy. 

UPOZORN NÍ

– P i ezání s úkosem se vždy p esv d te, zda se list pily pohybuje dol . Ruce vždy udržujte 
mimo dosah listu pily. 

– B hem ezání s úkosem se m že vytvo it taková situace, p i které se od ezaný kus zastaví na 
okraji listu pily. Dojde-li k zvednutí listu pily v dob , kdy se tento list ješt  otá í, m že se tento 
od ezaný kus zachytit listem pily a zp sobit rozprášení úlomk  a odšt pk  do okolí, což by 
mohlo být nebezpe né. List pily se m že zvednout POUZE tehdy, až se pila úpln  zastaví. 

– P i stla ení rukojeti dol  vyvi te tlak rovnob žn  s listem pily. Není-li tento tlak p i ezání
rovnob žný s listem pily, m že dojít k posunu úhlu listu pily a p esnost ezání bude narušena. 

4. Kombinované ezání

 Kombinované ezání je takový zp sob ezání, p i kterém se na obráb ném kusu  vytvá í úhel 
úkosu v dob , kdy se sou asn  vytvá í i úhel pokosu. Kombinované ezání se m že provád t
s úhly uvedenými v následující tabulce. 

Úhel úkosu Úhel pokosu 
45° doleva a doprava 0°–45° 

 P i provád ní kombinovaného ezání postupujte podle pokyn  uvedených v odst. „ ezání“,
„ ezání s pokosem“ a „ ezání s úkosem“. 

5. ezání hliníkového výlisku (obr. 41) 

7
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PROVOZ
UPOZORN NÍ

– P ed použitím se p esv d te, zda je rukoje  ramene uvoln na ze spodní polohy zatáhnutím za 
zarážkový kolík. 

– Zkontrolujte, zda se list pily p ed zmá knutím spoušt  nedotýká opracovávaného kusu, atd. 
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nadzvedn te. List pily nikdy nenadzvedávejte, dokud se stroj úpln  nezastaví. Nedodržení 
tohoto pokynu by mohlo zp sobit vážná zran ní.

UPOZORN NÍ

– P i ezání dlouhých obrobk  použijte podp ry, které jsou vysoké tak jako horní hrana oto né
desky. P i zabezpe ování obrobku se nikdy nespoléhejte pouze na vertikální anebo 
horizontální sv rky (jsou sou ástí zvláštního p íslušenství) (obr. 34). 

 Tenké materiály mají snahu se prohýbat. Podep ete obrobek po celé jeho délce, abyste zabrá-
nili nežádoucímu sev ení listu pily a p ípadnému ZP TNÉMU RÁZU. 

Vertikální sv rka (zvláštní p íslušenství) (obr. 35) 
Vertikální sv rka se m že instalovat ve dvou polohách, bu  na levé nebo na pravé stran  vodícího 
pravítka nebo sestavy držáku (zvláštní p íslušenství). Vložte ty  sv rky do otvoru ve vodícím 
pravítku nebo v sestav  držáku a k zajišt ní ty e sv rky v požadované poloze utáhn te šroub. 

Nastavte rameno sv rky podle tlouš ky a tvaru obrobku a zajist te rameno sv rky utažením 
šroubu. Dotýká-li se šroub zajiš ující kontakt ramena sv rky s vodícím pravítkem, nainstalujte 
šroub na opa nou stranu epu sv rky. P esv d te se, zda žádná ást stroje není ve styku se 
sv rkou v okamžiku, když se rukoje  nastaví do spodní krajní polohy. Pokud se n která ást stroje 
sv rky dotýká, pak sv rku p emíst te. P itla te obrobek naplocho k vodícímu pravítku a k oto né
desce. Umíst te obrobek do požadované ezné polohy a zajist te ho pevným dotažením držadla 
sv rky.

UPOZORN NÍ

– Obrobek musí být  p itla en napevno k oto né desce a vodítku pravítka. 

Horizontální sv rka (zvláštní p íslušenství) (obr. 36) 
Horizontální sv rka se m že instalovat ve dvou polohách bu  na levé nebo na pravé stran  zá-
kladny. Provádíte-li ezy s úhlem pokosu 15° nebo v tším, instalujte horizontální sv rku na opa né
stran  než je sm r, ve kterém se má otá et oto ná deska. Otá ením držadla sv rky doleva se 
šroub uvolní a h ídel sv rky se m že rychle pohybovat dovnit  a ven. Otá ením držadla sv rky
doprava šroub z stává v zajišt né poloze. K sev ení opracovávaného kusu oto te držadlo sv rky
mírn  doprava tak, až vý n lek dosáhne krajní horní polohy. Pak prove te utažení napevno. Je-li 
p i otá ení doprava držadlo sv rky tla eno dovnit  nebo ven, výstupek se zastaví na ur itém úhlu. 
V takovém p ípad  otá ejte držadlem sv rky zp t doleva až se šroub uvolní a to ješt  p ed jemným 
otá ením doprava. Maximální ší ka obrobku, který se dá uchytit pomocí horizontální sv rky, je 130 mm. 

Pomocné vedení a sestava držák  (zvláštní p íslušenství)
Pomocné vedení a sestava držák  se m že instalovat na obou stranách jako vhodné prost edky
k zachycování obráb ného kusu v horizontální poloze. Instalujte je zp sobem znázorn ným na 
obrázku. Pak utáhn te šrouby napevno k zajišt ní pomocného vedení a sestavy držák  v 
požadované poloze (obr. 37). 

P i ezání dlouhých kus  použijte sestavu ty e a držáku (zvláštní p íslušenství). Je tvo ena dv ma
sestavami držák  a dv ma ty emi 12 (obr. 38). 

UPOZORN NÍ

– Dlouhé obrobky vždy podep ete horním povrchem oto né desky za ú elem p esného ezu
a k zabrán ní nebezpe né ztráty ovládání stroje. 

9



10

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 

 Aby se zabránilo zran ním odlétávajícími úlomky, držte pilu po provedeném ezu
ramenem dol  tak dlouho, až se list pily úpln  zastaví. 

 P i použití stroje v pokosovém režimu zajist te, aby pilový kotou  nep e níval nad
povrch horního stolu (desky). 

 K zajišt ní vlastní bezpe nosti odstra te p ed zahájením práce t ísky, od ezky apod. 
z horního stolu (desky). 

 Nep ibližujte se rukama nebo prsty k listu pily. 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Pomocná deska 31. List pily 61. ep sv rky
  2. Šestihranný šroub  32. Pouzdro listu pily 62. Pomocné vedení 
  3. Základna 33. Šipka 63. Sestava držáku 
  4. Matice 34. Vn jší p íruba 64. Držadlo sv rky
  5. Šroub 35. Vnit ní p íruba 65. Výstupek 
  6. Spodní kryt listu pily A 36. V eteno 66. Šroub sv rky
  7. Spodní kryt listu pily  B 37. Distan ní kroužek 67. Ty  12 
  8. Horní kryt listu pily 38. Rozvírací klín 68. Sv rka
  9. Šroub 39. Plocha ke stla ení 69. Distan ní blok 
10. Držadlo (rukoje ) 40. Ší ka listu pily 70. Hliníkový výlisek 
11. Areta ní pá ka 41. Držák vodítka pro podélné ezání 71. Nastavovací deska 
12. Nástr ný klí  42. Vodítko na horním stole (horní desce) 72. Malý výstupek 
13. Se izovací šroub 43. Upínací šroub (A) 73. elo a bok rovnob žný
14. Horní povrch oto né desky 44. Upínací šroub (B) 74. Šroub do d eva
15. Obvod listu pily 45. Pravítko pro podélné ezání 75. Slepit dohromady 
16. Vodící pravítko 46. Držák pravítka pro podélné ezání 76. Otvor (pr m r 7 mm) 
17. Ukazatel 47. Obráb ný kus (obrobek) 77. Podložka 
18. Blokovací pá ka 48. ára se kterou se zarovnává 78. Matice 
19. Areta ní držadlo 49. ty hranná matice 79. Šroub M6 
20. Pokosová stupnice 50. Stupnice  80. Tla ná ty ka
21. Úkosová stupnice 51. Dva šrouby 81. Pomocné pravítko 
22. Spína  52. Tryska na prach 82. Tla ný blok 
23. Spína  osv tlení 53. Sá ek na prach 83. Trojúhelníkové pravítko 
24. Sv tlo 54. Spona  84. Nastavovací šroub úhlu úkosu 0° 
25. Zarážkový kolík 55. Krytka 85. Rameno 
26. Upínací šroub 56. Vysava  86. Nastavovací šroub úhlu úkosu 45° 
27. Horní st l (deska) 57. Kryt listu pily 87. Mezní zna ka
28. Sk í  motoru 58. Podp ra 88. Šroubovák 
29. St ední kryt 59. Oto ná deska 89. Kryt držáku kartá e
30. Pojistka h ídele 60. Rameno sv rky   
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pravítko pro podélné ezání skute n  rovnob žné s listem pily, postupujte následujícím zp sobem.
Snižte st l (desku) do krajní dolní polohy tak, aby se list pily objevil v nejvyšší poloze od stolu 
(desky). Ozna te jeden ze zub  listu pily pomocí pastelové tužky. Zm te vzdálenost (A) a (B) mezi 
pravítkem pro podélné ezání a listem pily. Zvažujte ob  míry s použitím zubu ozna eného
pastelovou tužkou (obr. 28). Tyto dv  míry musí být identické. Není-li pravítko rovnob žné s listem 
pily, postupujte následujícím zp sobem (obr. 29). 

1. Otá ejte se izovacími šrouby doleva. 

2. Posunujte zadní okraj pravítka pro podélné ezání mírn  doprava nebo doleva tak, až je tento 
zadní okraj rovnob žný s listem pily. 

3. Utáhn te dva šrouby na pravítku pro podélné ezání napevno. 

UPOZORN NÍ

– P esv d te se, zda jste se ídili pravítko pro podélné ezání tak, aby bylo rovnob žné s listem 
pily. V opa ném p ípad  by mohl nastat nebezpe ný zp tný ráz. 

– P esv d te se, zda jste se ídili pravítko pro podélné ezání tak, aby se nedotýkalo horního 
krytu listu pily (obr. 30). 

Sá ek na prach 
Použití sá ku na prach zabezpe uje, že ezné operace probíhají v istém prost edí. Dále usnad u-
je shromaž ování vytvo eného prachu. Sá ek na prach nasa te na prachovou trysku (obr. 31). 

POZNÁMKA

– P i práci pily v režimu pokosování vložte vždy sá ek na prach pouze do zadní trysky. 

Je-li prachový sá ek z poloviny napln n, demontujte ho ze stroje a sundejte sponu. Vyprázdn te
obsah sá ku, jemn  na n j klepejte, abyste odstranili ástice p ilnuté zevnit , které by mohly 
znesnadnit další shromaž ování prachu (obr. 32). 

P ipojíte-li k pile vysava , docílíte ú inn jšího a ist jšího provozu. 

P i montáži krytu listu pily, používá-li se stroj v režimu stolní pily, nastavte oto nou desku na hod-
notu 0° úhlu pokosu (viz kapitola „Se izování úhlu pokosu“) a umíst te kryt listu pily na oto ný st l
(desku) tak, aby kryt listu pily byl sest ed n nad št rbinou pro zavád ní listu pily na oto ném stolu 
(desce). Pak uzamkn te rameno rukojeti v krajní spodní poloze zatla ením zarážkového kolíku až 
nadoraz, jak je znázorn no na obrázku (obr. 33). 

POZNÁMKA

– P i uchycování sá ku na prach do p ední trysky prachu p i užívání stroje v režimu stolní pily 
odstra te nejprve krytku z p ední prachové trysky a pak uchy te sá ek na prach na prachovou 
trysku.

– V dob , kdy se sá ek na prach nepoužívá, nasa te vždy zp t krytku na p ední prachovou 
trysku. Nedodržení tohoto pokynu by m lo za následek rozptyl prachu z této trysky. 

– P i užívání stroje v režimu stolní pily se p esv d te, zda je na oto ném stole (desce) namonto-
ván kryt listu pily. 

Zabezpe ení obrobku 
Všude, kde je to možné, zabezpe te obráb ný kus pomocí sv rky, která je sou ástí zvláštního 
p íslušenství. Bude-li nutné, abyste drželi obrobek rukama, pak to musí být provedeno pevným 
sev ením a zajišt no tak, aby nedošlo ke ztrát  ovládání obrobku. Ruka i paže musí být dostate n
daleko od listu pily (minimáln  100 mm). P itla te obrobek pevn  k vodícímu pravítku pomocí prst
nad vrchní ástí vodítka. Obrobek musí rovn ž pevn  spo ívat na oto né desce. 

VÝSTRAHA

– Nikdy nepoužívejte k držení obrobku ruku v p ípad , že by ruka musela být blíže než 100 mm 
od listu pily. V tomto p ípad  použijte vždy k zajišt ní a zabezpe ení obrobku sv rák, který je 
sou ástí zvláštního p íslušenství. Po skon ení všech ezných prací list pily mírn
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Nastavení rozvíracího klínu (za pilovým listem) 
P ed tím, než za nete nastavovat rozvírací klín, uvoln te dv  pá ky otá ením doleva a zatla te
horní st l (desku) nacházející se na pravé stran  v blízkosti rozvíracího klínu do dolní polohy. Pak 
zabezpe te horní st l (desku) v této poloze pevným dotažením dvou pá ek zp sobem znázorn -
ným na obrázku (obr. 21). 

Mezi rozvíracím klínem a zuby listu pily musí být v le p ibližn  4 až 5 mm. Podle toho nastavte 
rozvírací klín uvoln ním dvou šestihranných šroub  otá ením doleva pomocí šestihranného nástr -
ného klí e a m ením vzdálenosti. P ed ezáním utáhn te bezpe n  šestihranné šrouby a p esv d te
se, zda horní kryt listu pily pracuje hladce (obr. 22). 

Rozvírací klín byl namontován již výrobcem p ed odesláním stroje takovým zp sobem, že list pily 
a rozvírací klín jsou v jedné rovin  (obr. 23). 

UPOZORN NÍ

– Nejsou-li list pily a rozvírací klín správn  se ízeny, m že nastat p i práci nebezpe ný stav 
sev ení. P esv d te se, zda jsou tyto dva díly správn  se ízeny. P i použití stroje bez 
správného se ízení rozvíracího klínu by mohlo dojít k vážnému zran ní osob. Nejsou-li tyto 
dv  sou ástky z jakýchkoliv d vod  správn  se ízeny, obra te se vždy na autorizované 
servisní st edisko Makita a požádejte o opravu. 

Montáž a se ízení pravítka pro podélné ezání
1. Namontujte pravítko pro podélné ezání na st l (desku) tak, aby držák pravítka pro podélné 

ezání zapadal do vodítka na horní desce. Utáhn te pevn  upínací šroub (B) pravítka pro 
podélné ezání otá ením doprava. 

2. Uvoln te upínací šroub (A). 

3. Posu te pravítko pro podélné ezání a zajist te ho v takové poloze, aby vzdálen jší konec 
pravítka od vás byl vyrovnán s bodem, ve kterém se práv  objevila p ední hrana listu pily od 
horního povrchu obrobku. Ú elem tohoto nastavení je snížit riziko zp tného rázu sm rem
k pracovníkovi, nebo  od ezaný kus z obrobku je sev en mezi listem pily a pravítkem pro 
podélné ezání a v kone né fázi je vytla ován sm rem k pracovníkovi. ára 3 se m ní podle 
tlouš ky obráb ného kusu nebo podle úrovn  nastavení stolu (desky). Nastavte polohu 
pravítka pro podélné ezání podle tlouš ky obráb ného kusu. 

Po se ízení pravítka utáhn te pevn  upínací šroub (A) (obr. 24 a 25). 

POZNÁMKA

– Existují ty i modely k nastavení polohy pravítka pro podélné ezání, jak je uvedeno na 
obrázku (obr. 26). Pravítko pro podélné ezání má po stranách dv  št rbiny; jedna št rbina se 
zvýšeným lemem na stejné stran  a druhá bez lemu. Použijte povrch pravítka pro podélné 
ezání s tímto lemem sm ujícím k obráb nému kusu pouze p i od ezávání kusu z tenkého 

obrobku.

– P i zm n  modelu pravítka pro podélné ezání vyjm te toto pravítko z jeho držáku uvoln ním
upínacího šroubu (A) a zm te polohu pravítka pro podélné ezání vzhledem k jeho držáku 
tak, aby pravítko sm ovalo elem k držáku pravítka v závislosti na vámi provád ném úkonu, 
jak je znázorn no na obrázku. Vložte ty hrannou matici nacházející se na držáku pravítka
do zadního konce n které ze št rbin pravítka pro podélné ezání tak, aby lícovaly zp sobem
znázorn ným na obrázku. 

K provedení zm ny modelu A nebo B na modely C nebo D odstra te ty hrannou matici, podložku 
a upínací šroub (A) z držáku pravítka. Pak umíst te upínací šroub (A), podložku a ty hrannou
matici do opa né polohy držáku pravítka pro podélné ezání vzhledem k p vodní poloze. Po 
vložení ty hranné matice držáku pouzdra pro podélné ezání do št rbiny pravítka utáhn te
bezpe n  upínací šroub (A). Vložte ty hrannou matici nacházející se na držáku pravítka do 
zadního konce jedné ze dvou št rbin pravítka pro podélné ezání tak, aby lícovaly zp sobem
znázorn ným na obrázku (obr. 27). Pravítko pro podélné ezání je nastaveno výrobcem tak, že je 
rovnob žné s povrchem listu pily. P esv d te se, zda je skute n  rovnob žné. P i kontrole zda je 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model LH1040/LH1040F 
Pr m r listu pily 255 mm–260 mm 
Pr m r otvoru
Pro všechny neevropské zem  25,4 mm–25 mm 
Pro všechny evropské zem  30 mm 

Maximální kapacity ezání (V x Š)  s listem o pr m ru  260 mm p i  režimu pokosování. 
Úhel pokosu 

Úhel úkosu 
0° 45° 

0°
69 mm × 130  mm 
93 mm × 95 mm 

pravý 69 mm × 85 mm, 93 mm × 67 mm 
levý 69 mm × 85 mm, 93 mm × 67 mm 

45° (levý) 
35 mm × 130 mm 
53 mm × 95 mm 

pravý 35 mm × 91 mm, 49 mm × 67 mm 
levý 35 mm × 65 mm, 49 mm × 42 mm 

Maximální ezná kapacita p i 90° na stolové pile (režim stolní pily) 40 mm 
Otá ky bez zát že (min–1) 4 800 
Rozm ry stolu (š × d) 260 mm × 406 mm 
Rozm ry (d × š × v) 530 mm × 476 mm × 535 mm 

istá hmotnost 13,7 kg 
T ída bezpe nosti /II

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. 

Zamýšlené použití 
Stroj je ur en pro p esné p ímé ezání a pokosování d eva (pouze používá-li se jako pokosová pila 
na spodním stole). 

Napájení
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uvede-
ným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím. Stroje 
jsou opat eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze zásu-
vek bez zemnícího drátu. 
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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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SESTAVENÍ
UPOZORN NÍ

P ed provád ním jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od na-
pájecího zdroje. 

Montáž a demontáž listu pily 

UPOZORN NÍ

– P ed montáží nebo demontáží listu pily se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
zdroje napájení. 

– P i montáži nebo demontáži listu pily používejte pouze dodaný nástr ný klí  Makita. Nedodržení 
tohoto pokynu by mohlo zp sobit nadm rné utažení nebo nedostate né dotažení šestihranného 
šroubu. Toto by pak mohlo zp sobit zran ní.

Nastavte horní st l (desku) do krajní horní polohy. 

Uzamkn te rameno v nadzvednuté poloze zatla ením zarážkového kolíku (obr. 14). 

K demontáži listu pily uvoln te nejprve upínací šroub tak, aby se spodní kryt listu pily (B) snížil do 
polohy podle obrázku (obr. 15). 

Pak pomocí nástr ného klí e uvoln te šestihranný šroub, který p idržuje st ední kryt. Za tímto 
ú elem otá ejte šestihranný šroub doleva. Nadzvedn te spodní kryt listu pily (A) a st ední kryt 
zatla ením pá ky, nacházející se poblíž rukojeti, doleva (obr. 16). 

Zatla te na pojistku h ídele za ú elem uzam ení v etena a pomocí nástr ného klí e uvoln te
šestihranný šroub otá ením doprava. Pak odstra te šestihranný šroub, vn jší p írubu a list pily 
(obr. 17). 

P i montáži listu pily uložte tento list pe liv  do v etena. P esv d te se, zda sm r šipky na povrchu 
listu pily souhlasí se sm rem šipky na sk íni listu pily. Namontujte vn jší p írubu a šestihranný 
šroub a pak pomocí nástr ného klí e utahujte bezpe n  šestihranný šroub otá ením doleva. 
P itom nechejte zmá knutou pojistku h ídele (obr. 18 a 19). 

POZNÁMKA

– P i montáži listu pily zajist te, aby byl list pily vložen z vn jší strany krytu listu pily (B) a pak ho 
zvedn te tak, aby byl list pily umíst n v krytu listu pily (B). 

Pro všechny neevropské zem

UPOZORN NÍ

– St íbrný distan ní kroužek s vn jším pr m rem 25,4 mm je instalován již výrobcem do 
v etena. erný distan ní kroužek s vn jším pr m rem 25 mm je sou ástí standardního 
vybavení. P ed montáží listu pily do v etena se vždy p esv d te, zda se použil správný 
kroužek pro otvor v etena p íslušného listu, který hodláte vložit do v etena (obr. 20). 

Pro evropské zem

UPOZORN NÍ

– Distan ní kroužek s vn jším pr m rem 30 mm je již výrobcem instalován mezi vnit ní a vn jší
p írubu (obr. 20). 

Vra te spodní kryt listu pily (A) a st ední kryt do p vodní polohy. Pak utáhn te šestihranný šroub 
otá ením doprava, ímž se zajistí st ední kryt v požadované poloze. Nadzvedn te kryt listu pily 
B až nadoraz a utáhn te pevn  upínací šroub; p itom udržujte tento kryt listu pily ve zvednuté polo-
ze. Posu te rukoje  sm rem dol  a p esv d te se, zda spodní kryty listu pily se správn  pohybují. 
P ed provedením ezu se p esv d te, zda pojistka h ídele uvolnila v eteno.
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Nastavení úrovn  horního stolu (desky) (obr. 13) 
K nastavení úrovn  horního stolu (desky) uvoln te dv  pá ky otá ením doleva a pak zvedn te
nebo snižte horní st l (desku). Po se ízení utáhn te tyto pá ky napevno. 

VÝSTRAHA

– P i užívání stroje v režimu pokosování nastavte horní st l (desku) do krajní horní polohy. P i
užívání stroje v režimu stolní pily nastavte horní st l (desku) do požadované polohy. 

13

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 NÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Pro režim pokosování a režim stolní pily 
  1. P i práci používejte prost edky pro ochranu o í a sluchu. Mohou se používat i další vhodné 

prost edky osobní ochrany. 

  2. P i práci nepoužívejte NIKDY ochranné rukavice s výjimkou, kdy vym ujete listy pily nebo 
kdy p ed prací manipulujete s hrubým materiálem. 

  3. Udržujte podlahu okolo stroje v dobrém stavu, bez odpadového materiálu, jako na p íklad
t ísky a od ezky.

  4. Nepracujte se strojem bez ochranných kryt  a rozvíracího klínu instalovaného na p íslušném
míst . P ed každým použitím zkontrolujte ochranné kryty pilového listu, zda jsou správn
uzav eny. Nepracujte s pilou, jestliže se ochranné kryty listu pily voln  nepohybují a neuzaví-
rají-li se okamžit . Nikdy neupínejte nebo neuvazujte kryty listu pily v otev ené poloze. Veške-
rá nepravidelná innost kryt  list  pily se musí okamžit  napravit. 

  5. Udržujte v istém stavu a pe ujte ádn  o v eteno, p íruby (zejména instala ní povrch) a šesti-
hranné šrouby p ed nebo p i instalaci listu pily. Poškození t chto ástí by mohlo zp sobit zlo-
mení listu pily. Vadná instalace by mohla zp sobit vibrace, viklání nebo prokluzování list  pily. 
Používejte pouze takové p íruby, které jsou ur eny pro tento stroj. 

  6. P ed zahájením prací pe liv  zkontrolujte, zda se na listech pily nevyskytují trhliny nebo jiná 
poškození. Nepoužívejte takové listy pily, které jsou poškozeny nebo deformovány. 

  7. Používejte pouze takové listy pily, které jsou doporu eny výrobcem a které jsou v souladu 
s EN847-1 a zajist te, aby rozvírací klín nebyl siln jší než je ší ka ezu provád ného listem 
pily a aby nebyl ten í než je tlouš ka listu pily. 

  8. Použijte vždy taková p íslušenství, která jsou doporu ena v této p íru ce. Používání nevhod-
ných p íslušenství, jako na p íklad brusných kotou , by mohlo zp sobit zran ní.

  9. Zvolte pro materiál, který se má ezat, správný list pily. 

10. Nepoužívejte listy pily zhotovené z rychlo ezné ocele. 

11. Aby se snížila emise hluku, zajist te vždy, aby listy pily byly ostré a isté. 

12. Používejte správn  naost ené listy pily. Dodržujte maximální otá ky ozna ené na listu pily. 

13. Neprovád jte ezy do kovu, jako na p íklad do h ebík  nebo šroub . P ed zahájením práce 
prohlédn te opracovávaný kus a odstra te veškeré h ebíky, šrouby a jiné cizí p edm ty.

14. P ED zahájením prací odstra te z opracovávaného kusu veškeré volné suky. 

15. Nepoužívejte stroj v p ítomnosti ho lavých kapalin nebo plyn .

16. K zajišt ní vlastní bezpe nosti odstra te ješt  p ed zapnutím p ístroje a p ed za átkem vlast-
ních prací veškeré t ísky, úlomky apod. jak z pracovní plochy, tak i z povrchu stolu. 

17. Pracovník musí být dostate n  obeznámen a zaškolen s prací se strojem, jeho užíváním 
a se izováním.

18. Zaujm te takovou polohu, aby jste nebyli a nem li ani ruce v dosahu pohybujícího se listu pily. 
Stejné pravidlo platí i pro spolupracovníka. Vyhn te se styku s dobíhajícím listem pily. I v tako-
vém p ípad  by mohlo dojít k vážným zran ním.

19. Po celou dobu bu te ve st ehu, zejména p i opakujících se a monotónních pracích. Nenechej-
te se ukolébat do falešného pocitu bezpe nosti. Listy pily jsou mimo ádn  nep edvídatelné.

20. P esv d te se, zda je p ed zapnutím stroje pojistka h ídele uvoln na.

21. P ed použitím stroje na p íslušném obrobku nechejte stroj b žet chvíli naprázdno. Pozorujte 
vibrace nebo kývání a kymácení, které by mohly indikovat vadnou instalaci nebo nedokonale 
vyvážený list pily. 
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Nejd íve odpojte stroj od zdroje napájení. Nastavte horní st l (desku) do nejnižší možné polohy. 
Snižte polohu rukojeti ramene nadoraz. Pomocí nástr ného klí e otá ejte se izovacím šroubem, 
který se nachází pod nejv tším otvorem v horním stolu (desce), tak dlouho, až se obvod listu pily 
dostane mírn  pod horní povrch oto né desky v bod , kde se p ední strana vodícího pravítka 
setkává s horním povrchem oto né desky. 

U stroje, který je odpojen od zdroje napájení, otá ejte rukou listem pily a p itom držte rukoje  rukou 
v dolní poloze, abyste se p esv d ili, že se list pily nedotýká žádné ásti spodní základny. V p ípa-
d  pot eby prove te mírné se ízení.

UPOZORN NÍ

– Po instalaci nového listu pily se vždy p esv d te, že se tento list nedotýká žádné ástí spodní 
základny v dob , kdy je rukoje  ramene spušt na nadoraz. Tuto innost provád jte vždy se 
strojem odpojeným od zdroje napájení. 

Nastavení pokosovacího úhlu (obr. 8) 
Uvoln te držadlo otá ením doleva. Otá ejte oto nou deskou a p itom stla te dol  blokovací pá ku.
Jakmile dostanete držadlo do polohy, kde je ukazatel na požadovaném úhlu na pokosové stupnici, 
dotáhn te držadlo bezpe n  otá ením doprava. 

UPOZORN NÍ

– P i otá ení oto né desky zajist te, aby se rukoje  ramene zvedla nadoraz. 

– Po zm n  úhlu pokosu vždy zajist te oto nou desku v požadované poloze utažením držadla 
napevno.

Nastavení úhlu úkosu (obr. 9 a 10) 
P i nastavování úhlu úkosu uvoln te pá ku na zadní stran  stroje otá ením doleva. 

Za ú elem sklopení listu pily tla te rukojetí ramene doleva tak dlouho, až ukazatel sm uje na 
požadovaný úhel na úkosové stupnici. Otá ením pá ky doprava nadoraz zajist te rameno v 
požadované poloze. 

UPOZORN NÍ

– P esv d te se, zda p i sklopení listu pily je rukoje  zvednuta nadoraz. 

– Po zm n  úhlu úkosu vždy zajist te rameno v požadované poloze utažením pá ky doprava. 

Spoušt ní (obr. 11) 

UPOZORN NÍ

– P ed zahájením práce se p esv d te, zda se stroj zapíná a vypíná. 

Ke spušt ní stroje stiskn te tla ítko ON (I) (zapnuto). K zastavení stroje stiskn te tla ítko OFF (O) 
(vypnuto).

Rozsvícení pracovního osv tlení (obr. 11 a 12) 

Pouze pro model LH1040F 
K rozsvícení sv tla stla te p epína  do horní polohy; k zhasnutí sv tla stla te p epína  do spodní 
polohy.

UPOZORN NÍ

– Nehle te do sv tla nebo si neprohlížejte p ímo zdroj sv tla.

POZNÁMKA

– K set ení ne istot z o ek lampy použijte suchý kus látky. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali 
o ky lampy. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti. 
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POPIS FUNKCE 
UPOZORN NÍ

– P ed se ízením nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen 
od napájecího zdroje. 

Kryt listu pily (obr. 4 a 5) 

UPOZORN NÍ

– P esv d te se, zda se rameno nedá sklopit, aniž by se zatla ilo doleva na pá ku nacházející 
se poblíž rukojeti. 

– P esv d te se, zda se spodní kryty listu pily A a B nedají otev ít, pokud se pá ka nacházející 
se poblíž rukojeti nezatla í do krajní horní polohy rukojeti. 

P i skláp ní ramene a sou asném tla ení pá ky doleva se spodní kryt listu pily A automaticky zve-
dá. Spodní kryt listu pily B se zvedá, dostane-li se do kontaktu s obráb ným kusem. Spodní kryty 
listu pily jsou odpruženy a vrací se proto do své p vodní polohy, jakmile se ez dokon í a rameno 
se zvedne. Horní kryt listu pily dopadne zp t naplocho na horní povrch, jakmile se obráb ný kus 
dostane pod tento kryt. NIKDY NEODSTRA UJTE NEBO NERUŠTE FUNKCI SPODNÍHO KRY-
TY LISTU PILY A PRUŽINY, KTERÁ JE UCHYCENA KE SPODNÍMU NEBO K HORNÍMU KRYTU 
LISTU PILY. 

Je v zájmu vaší osobní bezpe nosti udržovat vždy všechny kryty listu pily v dobrém stavu. Jakáko-
liv nepravidelná innost t chto kryt  se musí okamžit  napravit. Zkontrolujte, zda odpružení spod-
ních kryt  listu pily zajiš uje jejich návrat zp t do p vodní polohy. NIKDY STROJ NEPOUŽÍVEJTE, 
JSOU-LI SPODNÍ KRYTY LISTU PILY, PRUŽINY NEBO HORNÍ KRYTY LISTU PILY POŠKOZE-
NY, JSOU-LI VADNÉ NEBO JSOU-LI ODSTRAN NY. NEDODRŽENÍ TOHOTO POKYNU JE 
VELMI NEBEZPE NÉ A M ŽE ZP SOBIT VÁŽNÁ ZRAN NÍ PRACOVNÍKA. 

V p ípad , že kterýkoliv z výše popsaných kryt  listu pily je zne ist n nebo je-li zanesen pilinami 
takovým zp sobem, že list pily již není vid t, odpojte pilu od zdroje napájení a vy ist te kryty 
pe liv  vlhkým kusem látky. Nepoužívejte k ist ní kryt  z plastické hmoty rozpoušt dla nebo istí-
cí prost edky na bázi ropy. Je-li spodní kryt listu pily A zvláš  siln  zne ist n a pr hled krytem je 
narušen, postupujte následujícím zp sobem. Upevn te horní st l (desku) v krajní horní poloze, 
pozvedn te rukoje  nadoraz a zatla te pln  zarážkový kolík p i pln  zvednuté rukojeti. Použijte 
dále dodaný nástr ný klí  a uvoln te šestihranný šroub p idržující st ední kryt. Uvoln te šestihran-
ný šroub otá ením doleva a pozvedn te spodní kryt listu pily A sou asn  se st edním krytem a p i-
tom sou asn  tla te na pá ku doleva. Jakmile se dostane spodní kryt listu pily  A do této polohy, 
dá se vy ist ní provést d kladn ji a ú inn ji. Jakmile je vy ist ní ukon eno, prove te výše uvede-
ný postup opa ným zp sobem a zajist te šroub v požadované poloze. Za stejným ú elem pro hor-
ní kryt listu pily uvoln te šroub, který kryt drží, pomocí šroubováku a odstra te horní kryt listu pily. 
Po vy ist ní prove te vždy pe liv  a bezpe n  zp tnou montáž následujícím zp sobem. Utahujte 
šroub takovým zp sobem, aby se horní kryt listu pily hladce pohyboval nahoru a dol . V p ípad ,
že n který z t chto kryt  listu ztrácí barvu nebo je vybledlý v d sledku stá í nebo v d sledku UV 
zá ení, kontaktujte servisní st edisko MAKITA a objednejte nový kryt. NENARUŠUJTE FUNKCI 
KRYT  ANI JE NEODSTRA UJTE.

Udržování maximální ezné kapacity (obr. 6 a 7) 
Tento stroj je nastaven výrobcem tak, aby poskytoval maximální eznou kapacitu s listem pily 
o pr m ru 260 mm. 

P i instalaci nového listu pily zkontrolujte vždy krajní spodní polohu listu pily a je-li nutné, prove te
se ízení následujícím zp sobem:

UPOZORN NÍ

– p i provád ní tohoto se ízení nastavte horní st l (desku) do nejnižší možné polohy. Ješt
p edtím odpojte stroj od zdroje napájení. 
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22. P ed zahájením vlastního ezání ekejte až list pily nabude plných otá ek.

23. Stroj se nepoužívá pro drážkování, vyfrézování polodrážek nebo žlábkování. 

24. Zdržte se odstra ování od ezk  a jiných malých kousk  obráb ného kusu z ezné plochy 
v dob , kdy stroj b ží a list pily není v klidovém stavu. 

25. Zastavte okamžit  práci, zjistíte-li cokoliv nenormálního. 

26. P ed posouváním obráb ného kusu nebo p i zm n  nastavení vypn te stroj a ekejte, dokud 
se list pily úpln  nezastaví. 

27. P ed vým nou listu pily nebo p ed provád ním oprav odpojte stroj od zdroje napájení. Stroj 
rovn ž odpojte, není-li práv  používán. 

28. Prach vytvo ený p i provozu stroje obsahuje chemikálie, které jsou karcinogenní nebo zp so-
bují poškození lidského plodu. N které p íklady takových chemikálií jsou: 

– olovo z nát rových materiál  na bázi olova, 

– arzén a chrom z chemicky upravovaného eziva.

 Vaše riziko vystavení se t mto látkám závisí na tom, jak asto tento druh práce vykonáváte. 
Aby se snížilo vystavení t mto chemikáliím, pracujte v dob e v traných místnostech a p i práci 
používejte doporu ené ochranné prost edky, jako na p íklad protiprachové masky, které jsou 
speciáln  upraveny pro odfiltrování mikroskopických ástic.

29. P i ezání p ipojte stroj na za ízení pro shromaž ování prachu. 

Pro režim pouze pokosování 
30. Nepoužívejte pilu k ezání jiných materiál  než d eva, hliníku nebo podobných materiál .

31. P i ezání obrobk  v oblasti nacházejících se v blízkosti listu pily  neprovád jte práci pouze 
volnou rukou. Obráb ný kus musí být p i práci bezpe n  upevn n vzhledem k oto né desce 
a vodícímu pravítku. 

32. P esv d te se, zda je oto ná deska správn  zabezpe ena tak, aby se p i práci nepohybovala. 

33. P esv d te se, zda je rameno bezpe n  uchyceno p i srážení hran anebo provád ní úkos .
K pevnému uchycení ramene utahujte pá ku sm rem doprava. 

34. Zajist te, aby list pily v nejnižší poloze nebyl v kontaktu s oto nou deskou a aby se nedotýkal 
obráb ného kusu p ed zapnutím stroje. 

35. Držte pevn  rukoje . Bu te si v domi, že pila se p i spoušt ní a zastavování mírn  pohybuje 
nahoru nebo dol .

36. Vym te zá ezovou desku, je-li opot ebována.

Pouze pro režim stolní pily 
37. Neprovád jte žádnou operaci pouze volnou rukou. Operace volnou rukou znamená užívání 

vašich rukou k podep ení nebo vedení obrobku místo vodítka podélného ezání.

38. P esv d te se, zda je rameno bezpe n  uchyceno v pracovní poloze. K pevnému uchycení 
ramene utahujte pá ku sm rem doprava. 

39. Použijte tla nou ty ku nebo tla ný blok, abyste zabránili práci  rukama nebo prsty v t sné blíz-
kosti listu pily. 

40. P esv d te se, zda je deska stolové pily bezpe n  uchycena v požadované výšce. 

41. P esv d te se, zda p ed spušt ním stroje není list pily v kontaktu s rozvíracím klínem. 

42. Tla nou ty ku vždy uložte na požadovaném míst , pokud ji práv  nepoužíváte. 

43. Zvláštní pozornost v nujte pokyn m ke snížení rizika ZP TNÉHO RÁZU obráb ného kusu. 
ZP TNÝ RÁZ je náhlá reakce na sev ený, uváznutý nebo nevyrovnaný list pily. ZP TNÝ RÁZ 
zp sobuje vyražení obráb ného kusu ze stroje zp t sm rem k pracovníkovi. ZP TNÝ RÁZ 
M ŽE ZP SOBIT VÁŽNÁ ZRAN NÍ PRACOVNÍKA. ZP TNÉMU RÁZU se zabrání tím, že 
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se list pily udržuje v ostrém stavu, že se vodítko podélného ezání udržuje v rovnob žné
poloze s listem pily, že se rozvírací klín a kryt listu pily udržuje ve správné poloze a že se 
uvoln ní obráb ného kusu provede až po jeho vytla ení z dráhy listu pily. ZP TNÉMU RÁZU 
se nezabrání podélným ezáním obráb ného kusu, který je zkroucen nebo zdeformován nebo 
který nemá rovný okraj nutný k vedení podél pravítka. 

44. Zabra te náhlému, prudkému a rychlému posunování obrobku. P i ezání tvrdého obráb ného
kusu provád jte posun kusu co nejpomaleji. P i podávání obrobek neohýbejte nebo nekru te.
Dojde-li k zaseknutí listu pily do obrobku, stroj okamžit  zastavte. Odpojte stroj od napájení. 
Pak zaseknutí odstra te. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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MONTÁŽ
UPOZORN NÍ

– Udržujte plochu podlahy okolo stroje v istém stavu bez odpad , jako jsou na p íklad t ísky
a od ezky.

Montáž pomocné desky (obr. 1 a 2) 
Namontujte pomocnou desku pomocí vý ezu na patce stroje a zabezpe te ji v požadované poloze 
utažením šestihranného šroubu. 

Montáž na st l (obr. 3) 
Tento stroj se musí p išroubovat dv ma šrouby na rovný a stabilní povrch pomocí otvor , které se 
nachází v základn  stroje. Tím se zabrání p eklopení stroje a p ípadným zran ním.


