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K odstran ní krytky držáku kartá  použijte šroubovák. Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te,
vložte nové a zase pevn  upevn te krytky držák  uhlíkových kartá . (obr. 39) 

Po použití 
°Po použití ut rkou nebo n ím podobným ot ete špony a prach, které ulp ly na p ístroji. Ochranu 

kotou e udržujte v istot  podle pokyn  uvedených v p edchozím odstavci „Ochrana kotou e“.
Kluzné ásti namažte strojním olejem, aby bylo zabrán no tvo ení rzi. 

K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita, a p itom vždy použity náhradní díly 
Makita.
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ÚDRŽBA
POZOR

– D íve než budete provád t kontroly nebo údržbu na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky. 

VAROVÁNÍ
– Nejlepšího a nejjist jšího výkonu dosáhnete, pokud bude pilový kotou  vždy ostrý a istý.

Nastavení úhlu ezu 
Tento p ístroj byl z výroby ádn  nastaven a se ízen. Nastavení mohou však být negativn
ovlivn na p epravou nebo neodborným zacházením. Pokud by bylo zapot ebí dodate né se ízení
vašeho p ístroje, postupujte následovn :

1. Úhel zkosení (obr. 32) 
Uvoln te úchytku, kterou je zajišt n oto ný talí . Pak oto ný talí  pooto te tak, aby ukazatel na 
stupnici úhlu zkosení ukazoval na 0°. Zatáhn te za rukoje  a klí em na šrouby uvoln te šrouby se 
šestihrannou hlavou, které p idržují pokosový doraz. Pokud ukazatel neukazuje na 0° na stupnici 
úhlu zkosení, uvoln te šroub, který zajiš uje ukazatel, a desku ukazatele posu te a zajist te tak, 
aby ukazatel ukazoval na 0° na stupnici úhlu zkosení. 
Rukoje  úpln  spus te a zaaretujte ji ve spodní poloze zasunutím dorazového kolíku. Bo ní plochu 
pilového kotou e pomocí se izovacího trojúhelníku, dorazového úhelníku atd. umíst te do pravého 
úhlu k ploše pokosového dorazu. Pak šrouby se šestihrannou hlavou pokosového dorazu pevn
utáhn te, za n te zprava. (obr. 33) 

2. Úhel sklonu 
(1) Úhel sklonu 0° (obr. 34) 

Rukoje  úpln  spus te a zaaretujte ji ve spodní poloze zasunutím dorazového kolíku. Uvoln te
tla ítko na zadní stran  p ístroje. Uvoln te šroub se šestihrannou hlavou a regula ní šroub pro 
klidovou polohu 0° oto te na pravé stran  oto ného talí e o dv  až t i otá ky proti sm ru chodu 
hodinových ru i ek, aby byla hlava pily naklon na doprava. 
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 pro 
klidovou polohu 0° otá et proti chodu hodinových ru i ek. Pak utáhn te šroub se šestihrannou 
hlavou, aby byl zabezpe en úhel sklonu 0°, a tla ítko zase bezpe n  zajist te.
P esv d te se, že ukazatel na rameni ukazuje na 0° na stupnici úhlu sklonu. Pokud ukazatel 
neukazuje na 0° na stupnici úhlu sklonu, uvoln te šroub, který zajiš uje ukazatel, a desku 
ukazatele posu te a zajist te tak, aby ukazatel ukazoval na 0° na stupnici úhlu sklonu. (obr. 35 
a 36) 

(2) Úhel sklonu 45° (obr. 37) 
Toto nastavení m že být provedeno až po úsp šném nastavení úhlu sklonu 0°. K nastavení 
levostranného úhlu sklonu 45° uvoln te tla ítko a hlavu pily naklo te úpln  doleva. P esv d te se, 
že ukazatel na ramenu ukazuje na 45° stupnice úhlu sklonu na ramenu. Pokud ukazatel neukazuje 
na 45°, otá ejte regula ním šroubem pro klidovou polohu 45° na levé stran  ramena tak dlouho, 
dokud nebude ukazatel ukazovat na 45°. 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 38) 
V pravidelných intervalech demontujte a kontrolujte uhlíkové kartá e. Jsou-li opot ebovány až do 
délky 3 mm, musíte je vym nit.
Uhlíkové kartá e udržujte v istot  a zajist te jejich bezpe né uložení v držácích. Oba uhlíkové 
kartá e by m ly být vym n ny sou asn . Používejte jen identické uhlíkové kartá e.
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5. ezání tenkost nných profil  z lehkého kovu (obr. 27) 
K zajišt ní obrobku použijte, viz obrázek, rozp rné bloky nebo p íložky z tvrdého d eva, aby b hem
ezání nedošlo k deformaci materiálu. P i ezání tenkost nných hliníkových profil  používejte 
eznou kapalinu, tím se nebudou na pilovém kotou i usazovat zbytky hliníku. 

POZOR
– Nesmí být obráb ny plné materiály s velkým pr ezem a kulaté materiály. P i ezání se m že

tlustý materiál uvolnit a kulatý materiál nelze s tímto p ístrojem bezpe n  upevnit. 

6. Mezidesky (obr. 28) 
P i použití mezidesky mohou být obrobky ezány bez vytržení. Otvory v pokosovém dorazu slouží 
jako upevn ní pro mezidesku. Pokyny pro mezidesku najdete na obrázku „Rozm ry“.

POZOR
– Jako mezidesku použijte hladce ohoblované d evo o stejnom rné tlouš ce.
– K umíst ní d eva na stran  pokosového dorazu použijte šrouby. Šrouby musí být 

namontovány tak, aby byly hlavy šroub  zapušt ny v povrchu mezidesky. 
– Po umíst ní mezidesky se oto ný talí  neotá í, pokud je rukoje  spušt ná dol . Jinak mohou 

být pilový kotou  a/nebo mezideska poškozeny. 
– Maximální ší ka pilování je díky ší ce mezidesky menší. 

7. Opakované ezání na stejnou délku (obr. 29) 
Budete-li n kolik kus  v rozsahu od 240 mm do 380 mm zkracovat na stejnou délku, doporu ujeme
ke zvýšení racionálnosti práce používat dorazovou desku (zvláštní p íslušenství). Dorazovou desku 
namontujte na dosedací držák (zvláštní p íslušenství), viz obrázek. eznou linii obrobku vyrovnejte 
bu  na levou nebo pravou hranu drážky v desce s drážkovými pr seky a dorazovou desku posu te
proti konci obrobku, zatímco bráníte obrobku v sesmeknutí. Pak dorazovou desku zajist te
šroubem s k ídlovou hlavou. Nebudete-li dorazovou desku používat, uvoln te šroub s k ídlovou
hlavou, abyste mohli dorazovou desku odsunout na stranu. 

P enášení p ístroje (obr. 30)
P esv d te se, zda je sí ová zástr ka p ístroje vytažena. Pilovou hlavu zajist te v poloze s úhlem 
sklonu 0° a oto ný talí  v plné poloze úhlu zkosení. Rukoje  úpln  spus te a zaaretujte ji ve spodní 
poloze zasunutím dorazového kolíku. P ístroj držte za držadlo, viz obrázek. Po odstran ní
dosedacích desek, sá ku na prach atd. se vám p ístroj ponese leh eji. (obr. 31) 

POZOR
– P ed p epravou p ístroje všechny pohybující se díly zajist te.
– Dorazový kolík slouží jen k p enášení a ukládání, není zamýšlen pro ezání.
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Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste 
d íve, než s ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Nep ibližujte ruce nebo prsty k pilovému kotou i.

Aby bylo zabrán no poran ním vyst elujícími t ískami, tak po provedení ez  sklopte pilovou 
hlavu dol , dokud se pilový kotou  úpln  nezastaví. 

K zajišt ní bezpe nosti obsluhující osoby by m ly být p ed zahájením práce odstran ny
z pracovní oblasti zmetkové kusy a malé ásti.

DODATE NÝ DORAZ vždy nastavte do levé polohy, pokud provádíte levostranné ezy pod 
sklonem. Porušení mohou mít za následek t žká poran ní.

K uvoln ní otá ejte šroubem ve sm ru chodu hodinových ru i ek.

Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! Podle evropské sm rnice 2002/96/ES 
o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj  a konverze do národního práva musí být 
opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány odd len  a zavezeny k op tovnému zhodnocení. 
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Vysv tlivky k obrázk m
  1. Klí  na šrouby 19. St ední kryt 37. Rozp rný blok 
  2. Tla ítko 20. Šroub se šestihrannou hlavou 38. Hliníkový profil 
  3. P ídavná deska 21. Kryt pilového kotou e 39. Rozp rný blok 
  4. Šroub 22. Šipka 40. více než 10 mm 
  5. Dosedací plocha 23. Pilový kotou  41. více než 460 mm 
  6. Dorazový kolík 24. V eteno 42. Otvor 
  7. Svorník 25. P íruba 43. Upev ovací deska 
  8. Ochrana kotou e 26. Kroužek 44. Držák 
  9. Deska s drážkovými pr seky 27. Sá ek na prach 45. Dorazový kolík 
10. Regula ní šroub 28. Uzáv r 46. Šrouby se šestihrannou hlavou 
11. Povrch oto ného talí e 29. Držák 47. Se izovací trojúhelník 
12. Obvod pilového kotou e 30. Oto ný talí  48. Regula ní šroub pro klidovou polohu  0° 
13. Pokosový doraz 31. Hlava šroubové svorky 49. Povrch oto ného talí e
14. Blokovací pá ka 32. Šroub 50. Regula ní šroub pro klidovou polohu  45° 
15. Rukoje  33. Rameno šroubové sv rky 51. Krytka držáku kartá
16. Ukazatel 34. Rozp rný svorník 52. Šroubovák 
17. Pá ka 35. Vertikální šroubová sv rka   
18. Vypína  36. Sv rák   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Úhel zkosení Úhel sklonu 0° 45° (vpravo a vlevo) 

0° 75 mm × 130 mm 75 mm × 90 mm 
45° (vlevo) 48 mm × 120 mm 48 mm × 90 mm 

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

Ú el použití 
P ístroj je ur en k p esnému p ímému a pokosovému ezání d eva. S p íslušnými pilovými kotou i
lze ezat i hliník. 

Napájecí zdroj 
P ístroj m že být p ipojen jen k proudovým zdroj m s nap tím uvedeným na typovém štítku 
a jednofázovému st ídavému proudu. Na základ  dvojité izolace podle evropské sm rnice m že
být p ístroj také provozován se zásuvkami bez uzem ovacího vodi e.
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PROVOZ
POZOR

– P ed použitím dbejte, aby se rukoje  nenacházela ve spušt né poloze, proto vytáhn te
dorazový kolík. 

– P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda se pilový kotou  nedotýká obrobku atd.. 
– 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 dol  tak siln , jak je to jen pot ebné pro 
istý ez a bez toho, aby se výrazn  snížila rychlost pilového kotou e.

– K provedení ezu stla ujte rukoje  dol  velmi opatrn . Budete-li rukoje  stla ovat dol  násilím 
nebo když budou p sobit bo ní síly, pilový kotou  za ne vibrovat a ud lá v obrobku rýhu (rýhu 
po ezání), což ovlivní p esnost ezu.

1. Zkracování (obr. 25) 
Zpracovávaný kus upn te do sv ráku. P ístroj 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 pozvolna spoušt jte až do spodní polohy. Po ukon ení ezání p ístroj 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 ve sklonu (obr. 26) 
Uvoln te tla ítko a hlavu pily naklo te na nastavený úhel sklonu. (Vezm te v úvahu p edchozí
odstavec “Nastavení úhlu sklonu”.) K zajišt ní zvoleného úhlu sklonu dbejte, aby bylo tla ítko zase 
pevn  utaženo. Obrobek upn te do sv ráku. P ístroj zapn te bez toho, že by došlo ke kontaktu 
s pilovým kotou em, a po kejte, až bude dosaženo plných otá ek. Pak rukoje  p i vyvíjení tlaku ve 
sm ru k pilovému kotou i pomalu spoušt jte až do spodní polohy. Po ukon ení ezání p ístroj 
vypn te a PO KEJTE, AŽ SE PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  ZASTAVÍ, d íve než zase zcela 
nadzvednete pilovou hlavu. 

POZOR
– P i ezání se sklonem vždy dbejte, aby se pilový kotou  ve sm ru sklonu pohyboval dol .

Ruce držte mimo dráhu pilového kotou e.
– U ezání se sklonem se m že stát, že od ezaný kus p ilehne k bo ní ploše pilového kotou e.

Po nadzvednutí pilové hlavy u ješt  b žicího p ístroje m že být obrobek zachycen pilovým 
kotou em, což m že mít za následek nebezpe né odmršt ní úlomk . Pilovou hlavu 
nadzvedn te až poté, co bude pilový kotou  úpln  zastaven. 

– Na rukoje  vždy tla te jen paraleln  k pilovému kotou i. Pokud b hem ezání není vyvíjen tlak 
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 tabulce. 

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“. 
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Zajišt ní obrobku 
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. HROZÍ NEBEZPE Í PORAN NÍ. Navíc by 
m la být pilová hlava po provedeném ezu zvednuta až po úplném zastavení pilového 
kotou e.

POZOR
– Dlouhé obrobky musí být stále podep eny do výšky povrchu oto ného talí e. K zajišt ní

obrobku se nespoléhejte jen na vertikální a/nebo horizontální sv rák.
– Tenké materiály lehce klesnou. Obrobky podep ete po celé délce, aby nedošlo k sev ení

pilového kotou e a ZP TNÉMU RÁZU. (obr. 23) 

Vertikální šroubová svorka (obr. 24) 
Vertikální šroubová svorka m že být namontována bu  na levou nebo pravou stranu pokosového 
dorazu. Rozp rný svorník nasa te do otvoru pokosového dorazu, a zajist te ho utažením šroubu. 
Rameno šroubové svorky nastavte na rozm ry obrobku, a zajist te ho utažením šroubu. 
P esv d te se, zda žádná ást p ístroje nep ijde do styku se šroubovou svorkou, je-li rukoje  úpln
spušt na dol . Pokud n jaká ást p ichází do styku se šroubovou svorkou, pak musíte šroubovou 
svorku 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 šroubové svorky. 

POZOR
– Obrobek musí být p i všech pracích upevn n a musí doléhat na pokosový doraz rovn ž

i oto ný talí .
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OBECNÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
VAROVÁNÍ

P i používání elektrických p ístroj  vždy dodržujte základní bezpe nostní pokyny, ke kterým pat í
i ty následovn  uvedené, tím se sníží riziko vzniku požár , úraz  elektrickým proudem a poran ní
osob. Prosím, p ed uvedením tohoto výrobku do provozu si pozorn  p e t te všechny tyto pokyny, 
a dob e je uschovejte. 

K zajišt ní bezpe ného provozu dodržujte následující 
  1. Vaše pracovišt  musí být stále isté a uklizené. Neuklizená pracovišt  a pracovní stoly zvyšují 

riziko poran ní.
  2. Zajist te vhodné pracovní prost edí. Elektrické p ístroje nevystavujte dešti. Elektrické p ístroje 

nepoužívejte na vlhkých nebo mokrých místech. Zajist te dostate né osv tlení pracovišt .
Elektrické p ístroje nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpe í požáru nebo výbuchu. 

  3. Chra te se p ed úrazem elektrickým proudem. Zabra te kontaktu t la s uzemn nými povrchy, 
nap . s trubkami, chladi i, topnými a chladicími elementy. 

  4. D ti udržujte mimo dosah. Návšt vníci se nesmí dotýkat p ístroje nebo prodlužovacího 
kabelu. Návšt vníci se nesmí zdržovat v blízkosti pracovní oblasti. 

  5. Nebudete-li nástroje používat, ukli te je. Nástroje, které nepoužíváte, uchovávejte na suchém, 
nep ístupném nebo uzam eném míst  mimo dosah d tí.

  6. Na nástroj nevyvíjejte nadm rný tlak Lepšího a bezpe n jšího výsledku docílíte, pokud budete 
p ístroj používat jen v uvedeném výkonnostním rozsahu. 

  7. Používejte správný nástroj. Pro práci, pro kterou je zapot ebí p ístroj s vyšší kapacitou 
a zatížitelností, nepoužívejte slabé p ístroje nebo dopl kové nástroje. P ístroje používejte jen 
k t m ú el m, ke kterým byly vyvinuty; nap . kotou ovou pilu nepoužívejte k ezání pa ez
nebo kmen .

  8. Noste vhodný od v. Nenoste volné od vy nebo šperky. Mohly by být zachyceny pohybujícími 
se díly. P i práci v terénu doporu ujeme nosit gumové rukavice a protismykovou obuv. Máte-li 
dlouhé vlasy, pak je zakryjte vhodnou pokrývkou hlavy. 

  9. Noste ochranné brýle a ochranu sluchu. Vznikají-li p i práci piliny nebo prach, pak krom  toho 
používejte obli ejovou ochranu nebo protiprašný respirátor. 

10. P ipojte odsáva  prachu. Jsou-li p ístroje dimenzovány k p ipojení k za ízením na odsávání 
a shromaž ování prachu, zajist te, aby byly tyto odsáva e prachu p ipojeny a správn
používány.

11. S proudovým kabelem zacházejte dle p edpis . Nenoste p ístroj za kabel a nepoužívejte jej 
k vytahování zástr ky ze zásuvky. Kabel chra te p ed teplem, olejem a ostrými p edm ty
a hranami. 

12. Dbejte na bezpe né upevn ní obrobku. K upnutí obrobku používejte sv rky nebo sv rák. Tato 
metoda je jist jší než p idržování obrobku rukou. Krom  toho budete mít ob  ruce volné 
k další manipulaci s p ístrojem.

13. Nep edklán jte se p íliš daleko. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. 
14. O své p ístroje se sv domit  starejte. K zajišt ní optimálního výkonu a bezpe né obsluhy 

musí být ezné nástroje isté a ostré. Dodržujte pokyny týkající se maziv a vým nného
p íslušenství. V pravidelných intervalech kontrolujte kabel p ístroje. P i poškození jej nechte 
opravit autorizovaným kvalifikovaným personálem. Pravideln  kontrolujte prodlužovací kabel 
a v p ípad  poškození jej vym te. Rukojeti musí být stále suché, bez oleje a tuku.

15. P ístroje odpojujte od zdroje proudu. Toto platí p i nepoužívání, p ed údržbou a p i vým n
ástí p íslušenství, jako nap . pilových kotou , dlát a ezných nástavc .

16. Odstra ujte upínací a ostatní klí e. M li byste si navyknout, že p ed zapnutím p ístroje
odstraníte všechny upínací a ostatní klí e.
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17. Zabra te neúmyslnému spušt ní p ístroje. Pokud p ístroj nesete a je p ipojený, pak nedávejte 
prst na vypína  p ístroje. P esv d te se, zda je vypína  p i zapojování p ístroje do elektrické 
sít  vypnutý. 

18. Použijte prodlužovací kabel, který ur en pro práci v terénu. Budete-li s p ístrojem pracovat 
v terénu, pak použijte prodlužovací kabel, který je ur en pro práci v terénu. 

19. Bu te stále pozorní. Dávejte pozor na každý sv j krok. Jednejte rozumn . P ístroj
nepoužívejte, jste-li unavení. 

20. Kontrolujte poškozené díly. P ed dalším použitím p ístroje byste m li pe liv  zkontrolovat 
poškozené ochranné za ízení nebo jiný poškozený díl, abyste se p esv d ili, že perfektn
pracuje a plní svou funkci. Zkontrolujte vyrovnání a volný pohyb pohybujících se díl  rovn ž
i poškození díl  a upevn ní a všechny další okolnosti, které by mohly negativn  ovlivnit 
ádnou funkci p ístroje. Není-li v tomto návod  k obsluze uvedeno jinak, m ly by být 

poškozená ochranná za ízení nebo ostatní poškozené díly ádn  opraveny nebo vym n ny
autorizovaným kvalifikovaným personálem. Poškozené spína e nechte vym nit p íslušn
autorizovaným kvalifikovaným personálem. Nepoužívejte p ístroje, které nelze zapnout 
a vypnout spína em.

21. Varování: Použijete-li jiné ásti p íslušenství nebo rozší ení než ty, které jsou doporu ené
v tomto návodu k obsluze nebo v katalogu, hrozí riziko poran ní osob. 

22. Opravy m že provád t jen kvalifikovaný odborný personál. Tento elektrický p ístroj odpovídá 
p íslušným bezpe nostním požadavk m. Opravy by m l provád t jen kvalifikovaný personál 
za použití originálních náhradních díl . V opa ném p ípad  se m že zna n  zvýšit riziko 
úraz .
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MONTÁŽ
POZOR

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 
zásuvky.

Montáž nebo demontáž pilového kotou e
POZOR

– D íve než budete nasazovat nebo odstra ovat pilový kotou , p ístroj vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky. 

– K montáži a demontáži pilového kotou e používejte jen dodaný klí  na šrouby Makita. 
V opa ném p ípad  hrozí nebezpe í, že bude šroub se šestihrannou hlavou nadm rn  nebo 
nedostate n  utažen. Mohlo by dojít k poran ní.

Rukoje  vytáhn te nahoru, d íve než budete pilový kotou  demontovat nebo montovat. (obr. 16) 
K demontáži pilového kotou e nejd íve otá ením klí e na šrouby proti sm ru chodu hodinových 
ru i ek uvoln te šroub se šestihrannou hlavou, kterým je upevn n st edový kryt. Pak nadzvedn te
ochranu kotou e a st edový kryt. (obr. 17) 
Stisknutím aretace zablokujte v eteno, a otá ením klí e na šrouby ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek uvoln te šroub se šestihrannou hlavou. Poté odstra te šroub se šestihrannou hlavou, 
vn jší p írubu a pilový kotou . (obr. 18) 
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 krytu pilového kotou e. 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 klí e na šrouby proti sm ru chodu hodinových ru i ek. (obr. 19 a 20) 

POZOR
– Kroužek s vn jším pr m rem 25,4 mm nebo 30 mm je z výroby namontován na v etenu. 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, který byste 
cht li použít. 

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 klí e na šrouby proti sm ru chodu 
hodinových ru i ek.
Ochranu kotou e a st edový kryt zase nasa te do výchozí polohy. Pak šroub se šestihrannou 
hlavou k zajišt ní st edového krytu utáhn te ve sm ru chodu hodinových ru i ek. Rukoje  spus te
dol  ke kontrole volného pohybu ochrany kotou e. D íve než ud láte první ez, p esv d te se, zda 
je uvoln na aretace v etena.

Lapa  prachu (obr. 21 a 22) 
Lapa  prachu umož uje istou práci a jednoduché shromaž ování prachu. K nasazení posu te
lapa  prachu na sací hrdlo. 
Je-li lapa  prachu z poloviny plný, sejm te ho z p ístroje a vytáhn te uzáv r. Obsah lapa e prachu 
vysypte a lehce jej vyklepejte, aby se uvolnily i ty ástice, které ulp ly na vnit ní stran  a mohly by 
bránit dalšímu shromaž ování.

UPOZORN NÍ
Pokud k vaší pile p ipojíte odsava  prachu Makita m žete pracovat ješt  efektivn ji a ist ji.
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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 po vytažení 
sí ové zástr ky.

Nastavení úhlu zkosení (obr. 11) 
Úchyt uvoln te otá ením proti sm ru chodu hodinových ru i ek. P i stla ení areta ní pá ky
otá ejte oto ným talí em. Pohybujte rukojetí, dokud nebude ru i ka ukazovat na požadovaný úhel 
stupnice úhlu zkosení, a pak otá ením ve sm ru chodu hodinových ru i ek pevn  rukoje
utáhn te.

POZOR
– Rukoje  vytáhn te nahoru, d íve než oto íte oto ným talí em. 
– Po každé zm n  úhlu zkosení utažením rukojeti zajist te oto ný talí  proti p etá ení.

Nastavení úhlu sklonu (obr. 12 a 13) 
K nastavení úhlu sklonu otá ením uvoln te tla ítko na zadní stran  p ístroje proti sm ru chodu 
hodinových ru i ek. K nastavení sklonu pilové hlavy vykývn te rukoje  doleva, dokud nebude 
ru i ka ukazovat na požadovaný úhel úhlové stupnice sklonu. Pak otá ením tla ítka ve sm ru
chodu hodinových ru i ek ádn  upevn te rameno. 

POZOR
– Rukoje  vytáhn te nahoru, d íve než skloníte hlavu pily. 
– Rameno vždy po každé zm n  úhlu sklonu zajist te dotažením tla ítka ve sm ru chodu 

hodinových ru i ek.

Ovládání spína e
POZOR

– P ed zasunutím sí ové zástr ky p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e
manipulovat a zda se po uvoln ní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“. 

Pro evropské zem  (obr. 14) 
Ke spušt ní p ístroje nejd íve stiskn te pá ku na pravé stran  a pak zatáhn te za vypína .
K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína .
Pro všechny zem  mimo Evropu (obr. 15) 
Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te vypína . K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína .

VAROVÁNÍ
– P ístroj NIKDY nepoužívejte bez pln  funk ní spoušt . Každý p ístroj s nefungující spouští je 

VYSOCE NEBEZPE NÝ a musí být p ed dalším použitím opraven. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA PRO P ÍSTROJ
  1. B hem práce s p ístrojem noste ochranné brýle. 
  2. Ruce držte mimo dráhu pilového kotou e. Zabra te každému kontaktu pilového kotou e p i

b žicím stroji. Mohlo by dojít k t žkým poran ním.
  3. D íve než zapnete p ístroj, p esv d te se, zda jsou p edpisov  upevn na ochranná za ízení.

P ed každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda je ochrana kotou e správn  uzav ena.
Pilu nikdy nepoužívejte, pokud se ochrana kotou e bez p ekážky nepohybuje a okamžit  se 
neuzav e. Pohyblivý ochrana kotou e nesmí být nikdy v otev ené poloze upnuta nebo 
p ivázána.

  4. Neprovád jte práce voln  od ruky. Obrobek musí být p i všech pracích upevn n a musí 
doléhat na pokosový doraz rovn ž i oto ný talí  Obrobek nedržte rukama. 

  5. Nikdy nesahejte na obvod pilového kotou e.
  6. P ístroj vypn te a po kejte, až se pilový kotou  zastaví, d íve než za nete pohybovat 

obrobkem nebo provád t nastavení stroje. 
  7. P ed vým nou pilového kotou e nebo údržbou stroje vytáhn te sí ovou zástr ku.
  8. P ístroj nepoužívejte v blízkosti ho lavých kapalin nebo plyn .
  9. P ed použitím pe liv  zkontrolujte pilový kotou , zda nemá trhliny nebo není jinak poškozený. 

Prasklý nebo poškozený pilový kotou  ihned vym te.
10. Používejte jen p íruby p edepsané pro tento p ístroj.
11. Sv domit  dbejte, aby nebyly poškozeny h ídel, p íruba (zejména montážní plochy) a šroub. 

Poškození t chto ástí m že vést ke škodám na pilovém kotou i.
12. P esv d te se, zda je oto ný talí  zaaretovaný, aby se b hem provozu neza al pohybovat. 
13. K zajišt ní bezpe nosti obsluhující osoby by m ly být p ed zahájením práce odstran ny

z pracovní oblasti zmetkové kusy a malé ásti.
14. Pozor, abyste ne ezali h ebíky. Obrobek prohlédn te, zda tam nejsou h ebíky, a pop ípad  je 

p ed zahájením práce odstra te. 
15. D íve než zapnete p ístroj, p esv d te se, zda je uvoln na aretace v etena.
16. Dbejte, aby se pilový kotou  ve své nejnižší poloze nedotýkal oto né desky. 
17. P ístroj pevn  držte. Pila se m že b hem rozb hu pop . brzd ní lehce pohybovat nahoru nebo 

dol .
18. P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda se pilový kotou  nedotýká obrobku. 
19. P ed nasazením na zpracovávaný obrobek nechte p ístroj po n jakou dobu b žet bez 

zatížení. Pozor na vibrace a rázy; oboje je p íznakem špatn  vyváženého nože nebo to m že
poukazovat na neodbornou montáž. 

20. S prací vy kejte, dokud pilový kotou  nedosáhne plných otá ek.
21. Dojde-li k poruše, pak práci okamžit  p erušte.
22. Nepokoušejte se spína  zaaretovat v zapnuté poloze. 
23. Pracujte velmi pozorn , zvlášt  p i stále se opakující, stejnotvárné práci. P i práci nenechte, 

co se týká bezpe nosti, klamn  ukolébat svou pozornost. Pilové kotou e vždy p edstavují
nebezpe í.

24. Vždy používejte ásti p íslušenství doporu ené v tomto návodu. Používání nevhodných ástí
p íslušenství, jako nap . brusných kotou , m že mít za následek poran ní.

25. Pilu nepoužívejte k ezání jiných materiál  než d eva, hliníku nebo podobných materiál .
26. P i práci p ipojujte pokosové pily k za ízení pro odsávání prachu. 
27. Pilové kotou e vybírejte podle ezaného materiálu. 
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28. P i zhotovování drážek postupujte velmi pozorn  a obez etn .
29. P i opot ebování vym te desku s drážkovými pr seky.
30. Nepoužívejte pilové kotou e vyrobené z rychlo ezné oceli. 
31. Ur itý prach, který vzniká p i provozu, obsahuje chemikálie, které mohou vyvolávat rakovinu, 

poškození plod  a jiné poruchy rozmnožování. P íklady t chto chemikálií mezi jiným jsou: 
– Olovo z materiál  nat ených olovnatými barvami a arzen a chrom z chemicky ošet ených

trám . Vaše riziko závisí na tom, jak asto tyto práce provádíte. Snižte etnost práce, p i
které jste vystaveni ú ink m t chto chemikálií: Pracujte v dob e v traném prostoru 
a s p ípustnými ochrannými pom ckami, k tomu pat í protiprachové masky, které jsou 
p edevším ur eny k filtraci mikroskopických ástic.

32. Aby byla zachována co nejnižší hladina hlu nosti, dbejte, aby byl pilový kotou  vždy ostrý 
a istý.

33. Obsluhující osoba by m la být dostate n  vyškolena v používání, nastavování a provozu 
p ístroje.

34. Používejte správn  naost ené pilové kotou e. Dodržujte maximální rychlost, která je uvedena 
na pilovém kotou i.

35. B hem chodu p ístroje a když se hlava pily nenachází v klidové poloze neodstra ujte z oblasti 
ezání žádné od ezky nebo jiné ásti obrobku. 

TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

MONTÁŽ (obr. 1 a 2) 
Držadlo bylo z výroby p ed expedicí zablokováno v hloubkové poloze dorazovým kolíkem. 
Nástr ným klí em uvoln te šroub, který byl dodán s p ístrojem, a hlavu pily nastavte do pravého 
úhlu. Šroub odstra te a hlavu pilu zajist te tla ítkem.

Montáž dodate né desky (obr. 3) 
Dodate nou desku umíst te na otvor dosedací desky a zajist te ji utažením šroubu. 

Montáž pracovního stolu 
Držadlo bylo z výroby p ed expedicí zablokováno v hloubkové poloze dorazovým kolíkem. 
Zablokování uvolníte tím, že rukoje  mírn  stla íte a dorazový kolík vytáhnete. (obr. 4) 
Tento p ístroj musíte ty mi šrouby skrze otvory v podp rném stolu p ístroje namontovat na 
vodorovný a stabilní povrch. Tak zabráníte p evržení a možnému poran ní. (obr. 5) 
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te
a vytáhn te zástr ku ze zásuvky. 

Ochrana kotou e (obr. 6) 
Po spušt ní rukojeti dol  se automaticky zvedne ochrana kotou e. Ochrana kotou e je opat ena
pružinou a proto se po ukon ení ezu a zvednutí rukojeti vrátí zp t do své výchozí polohy. NIKDY 
NEODSTRA UJTE OCHRANU KOTOU E NEBO PRUŽINY, KTERÉ JSOU SPOJENY S 
OCHRANOU, A NIKDY NERUŠTE JEJICH Ú INEK.
V zájmu vaší vlastní bezpe nosti byste m li ochranu kotou e udržovat v ádném stavu. Funk ní
poruchy ochrany kotou e musí být okamžit  odstran ny. Zkontrolujte, zda se ochrana díky pružin
vrátí ádn  zp t do své polohy. P ÍSTROJ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE, JSOU-LI OCHRANA 
KOTOU E NEBO PRUŽINY POŠKOZENY, DEFEKTNÍ NEBO BYLY ODSTRAN NY. V 
OPA NÉM P ÍPAD  JE POUŽITÍ NANEJVÝŠ NEBEZPE NÉ A M ŽE TO P IVODIT T ŽKÁ
PORAN NÍ OSOB. 
Je-li pr hledná ochrana kotou e zne išt ná nebo na ní ulp lo tolik pilin, že již nelze pilový kotou
bez dalšího vid t, m li byste vytáhnout sí ovou zástr ku pily a ochranu kotou e ut ít vlhkým 
hadrem. K išt ní ochrany kotou e nepoužívejte rozpoušt dla nebo isticí prost edky na bázi 
petroleje. Je-li pr hledná ochrana kotou e zne išt ná nebo na ní ulp lo tolik pilin, že již nelze 
pilový kotou  a/nebo obrobek bez dalšího vid t, m li byste vytáhnout sí ovou zástr ku pily a 
ochranu kotou e pe liv  ut ít vlhkým hadrem. K išt ní ochrany kotou e nepoužívejte rozpoušt dla
nebo isticí prost edky na bázi petroleje. 
Je-li ochrana kotou e siln  zne išt na a není skrze ní již vid t, pak k uvoln ní šroubu se 
šestihrannou hlavou, kterým je upevn n st edový kryt, použijte dodaný klí  na šrouby. Otá ením
proti sm ru chodu hodinových ru i ek uvoln te šroub se šestihrannou hlavou a nadzvedn te
ochranu kotou e a st edový kryt. V této poloze m žete ochranu kotou e lépe a efektivn ji vy istit.
Po ukon ení išt ní prove te shora popsané kroky v opa ném po adí a šroub zase utáhn te.
Neodstra ujte pružiny, které drží ochranu kotou e. Pokud se ochrana asem nebo po p sobení
slune ní zá ení zbarví, obra te se na servisní st edisko Makita, kde obdržíte novou ochranu 
kotou e. OCHRANU NEODSTRA UJTE A NERUŠTE JEJÍ FUNKCI. (obr. 7) 
Deska s drážkovými pr seky (obr. 8) 
Tento p ístroj je opat en deskou s drážkovými pr seky v oto ném talí i, aby bylo na minimum 
sníženo popraskání na vn jší stran ezu. Pokud nebyl drážkový pr sek vy ezán do desky ve 
výrob , m li byste drážku vy íznout, d íve než p ístroj použijete k ezání obrobku. P ístroj zapn te
a pilový kotou  opatrn  spus te dol , aby bylo možné vy ezat do desky drážku. 

Zachování maximálního ezného výkonu 
Tento p ístroj je z výroby nastaven tak, aby bylo dosaženo maximálního ezného výkonu s pilovým 
kotou em o pr m ru 255 mm. 
Po montáži nového pilového kotou e zkontrolujte dolní doraz pilového kotou e a v p ípad  pot eby
jej p izp sobte následovn :
Nejd íve musíte p ístroj vymezit. Rukoje  spus te úpln  dol . Klí em na šrouby 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. (obr. 9) 
U vytažené sí ové zástr ky rukou otá ejte pilovým kotou em, zatímco držíte 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. (obr. 10) 
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