
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento výrobek v souladu s následujícími 
normami normalizovaných dokument
EN60745, EN55014 
rovn ž i sm rnic
89/336/ EHS, 98/37/ES Rady. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak iní: 90 dB (A) 
akustický výkon: 101 dB (A) 
Odchylka iní: 3 dB (A) 
– Noste ochranu sluchu – 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745. 

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Akumulátorová okružní pila 

Návod k obsluze 



2 19

P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Pro p ístroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství 
a náhradní díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek 
poran ní osob. P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu.

Informace týkající se tohoto p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku Makita. 
– Pilové kotou e
– Paralelní doraz (vodítko) 
– Šestihranný klí  5 
– R zné druhy originálních akumulátor  a nabíje ek Makita 
– Odsávací hrdlo 
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ÚDRŽBA
POZOR

– D íve než budete provád t kontrolu nebo údržbu p ístroje, p ístroj vypn te a odstra te 
akumulátorový blok. 

Nastavení p esnosti ezu 90° a 45° (svislý ez a ez 45°) (obr. 21 a 22) 
Toto nastavení bylo provedeno v továrn . Pokud by m lo být zm n no, musí být stav cí šrouby 
dopl kov  nastaveny šestihranným šroubovákem, zatímco se pilový kotou  pomocí se izovacího
trojúhelníku, p íložného úhelníku atd. nastaví v úhlu 90° nebo 45°. 

Vým na uhlíkových kartá
V pravidelných intervalech demontujte a kontrolujte uhlíkové kartá e. V p ípad  opot ebení až 
k mezní zna ce je vym te. 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. (obr. 23) 
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. 24) 
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.

3
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Paralelní doraz (vodicí pravítko) (obr. 20) 
Praktický paralelní doraz umož uje vytvá ení velmi p esných p ímých ez . Paralelní doraz bez 
v le posu te proti hran  obrobku tak, aby doléhal, a zabezpe te ho zajiš ovacím šroubem na 
p ední stran  kluzné patky. Rovn ž je možné opakovan  provád t ezy o stejné ší ce.
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MONTÁŽ
POZOR

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a odstra te
akumulátorový blok. 

Montáž nebo demontáž pilového kotou e
POZOR

– Pilový kotou  namontujte tak, aby jeho zuby ukazovaly na p ední stran  p ístroje sm rem
nahoru.

– K montáži a demontáži pilového kotou e používejte jen dodaný inbusový klí  Makita. 
K demontáži pilového kotou e stiskn te aretaci v etena, aby se pilový kotou  nemohl otá et,
a otá ením inbusového klí e doleva uvoln te šroub. Poté odstra te svorník se šestihrannou 
hlavou, vn jší p írubu a pilový kotou . (obr. 14) 
P i montáži pilového kotou e postupujte v opa ném po adí. ŠROUB PEVN  UTÁHN TE PROTI 
SM RU CHODU HODINOVÝCH RU I EK.
P i vým n  pilového kotou e nezapome te z horní a dolní ochrany kotou e odstranit spadané 
piliny. Toto však p ed každým uvedením do provozu nenahrazuje kontrolu funkce pohybujícího se 
ochranného krytu. (obr. 15) 

Uchovávání inbusového klí e (obr. 16) 
Nebudete-li šestihranný klí  používat, pak jej uschovejte podle obrázku, aby se nemohl ztratit. 

P ipojení odsava e prachu (obr. 17 a 18) 
K docílení v tší istoty p i práci p ipojte k vašemu p ístroji odsava  prachu Makita. Odsávací hrdlo 
za pomoci šroub  namontujte na p ístroj. Na p ístroj prost ednictvím šroub  upevn te odsávací 
hrdlo. Poté k hrdlu p ipojte hadici odsáva e prachu, viz obrázek. 

PROVOZ (obr. 19) 
POZOR

– Akumulátorový blok úpln  zasu te, až zasko í. Je-li vid t ervená oblast naho e na tla ítku,
pak blok ješt  úpln  nezasko il. Vložte jej tak, aby nebyla ervená oblast již vid t. V opa ném
p ípad  m že blok z p ístroje nedopat ením vypadnout a poranit vás nebo vedle stojící osoby. 

– P ístroj p i ezání pozvolna posouvejte dop edu. Nadm rný tlak na p ístroj nebo p etá ení
obrobku vede k p eh átí motoru a nebezpe ným zp tným ráz m, které mohou eventuáln
p ivodit t žká poran ní.

– Pokud jste p ístroj používali tak dlouho, že došlo k úplnému vybití akumulátoru, pak asi 
15 minut vy kejte, než budete v práci pokra ovat s novým akumulátorem. 

P ístroj pevn  držte. P ístroj má jak p ední tak i zadní rukoje .
K co nejlepšímu uchopení p ístroj používejte ob  rukojeti. Jen s ob ma rukama na pile m žete
zabránit po ezání pilovým kotou em. Kluznou patku nasa te na ezaný obrobek bez toho, že by 
s ní p išel do styku pilový kotou . Poté p ístroj zapn te a po kejte, až pilový kotou  dosáhne plných 
otá ek. Nyní p ístroj ploše a stejnom rn  posouvejte p es povrch obrobku, dokud ez nedokon íte.
K docílení istých ez  udržujte rovnou linii ezu a stejnom rnou rychlost posuvu. Pokud ez p esn
neprobíhá ve vámi zamýšlené linii ezu, nepokoušejte se oto it obrobek zp t k linii ezu nebo jej 
silou posouvat. Toto by mohlo vést k sev ení pilového kotou e a tím také k nebezpe nému
zp tnému rázu a t žkým poran ním. Stiskn te spína , po kejte až se pilový kotou  úpln  zastaví 
a pak obrobek odsu te. P ístroj p iložte k nové linii ezu a znovu za n te s ezáním. P itom se 
pokuste zabránit polohám, ve kterých by byla obsluhující osoba vystavena odlétávajícím pilinám 
a prachu. K zabrán ní poran ní noste ochranné brýle. 
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Vysv tlivky k obrázk m
  1. ervená oblast 11. Šestihranný klí  21. P ední rukoje
  2. Tla ítko 12. Vnit ní p íruba 22. Sv rací šroub 
  3. Akumulátorový blok 13. Pilový kotou  23. Paralelní doraz (vodítko) 
  4. Pá ka 14. Vn jší p íruba 24. Stav cí šroub pro 45° 
  5. Doraz 15. Šroub se šestihrannou hlavou 25. Stav cí šroub pro 90° 
  6. Kluzný segment 16. Sací hrdlo (p íslušenství) 26. Se izovací trojúhelník 
  7. ára ezu 17. Šroub 27. Mezní zna ení
  8. Spouš  18. Hadice 28. Krytka držáku kartá
  9. Odblokovací pá ka 19. Odsava  prachu 29. Šroubovák 
10. Aretace v etena 20. Zadní rukoje    

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model BSS610 

Pr m r pilového kotou e 165 mm 
90° 57 mm 
45° 40 mm Max. hloubka ezu
50° 36 mm 

Volnob žné otá ky (min-1) 3 700 
Celková délka 347 mm 
Hmotnost netto 3,2 kg 
Jmenovité nap tí st ídavé nap tí 18 V

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. 
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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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P ED dalším použitím se obra te na servisní st edisko MAKITA, a p ístroj tam nechte ádn
opravit.

– Odblokovací pá ku NIKDY nelepte nebo se ji nepokoušejte zm nit tak, aby již nespl ovala
sv j ú el a funkci. 

Rozsvícení sv tla
POZOR

– Nedívejte se p ímo do sv tla nebo sv telného zdroje. 
Chcete-li rozsvítit jen sv tlo, stiskn te spouš  bez toho, že byste také stiskli odblokovací pá ku.
Chcete-li rozsvítit sv tlo a zapnout p ístroj, stiskn te odblokovací pá ku a p itom také spouš .

UPOZORN NÍ
– Zne išt nou o ku ut ete suchou ut rkou. Dbejte, aby nedošlo k poškrábání o ky, protože by 

to mohlo snížit intenzitu osv tlení. 
– K išt ní o ky nepoužívejte benzin, rozpoušt dla apod. Používání t chto kapalin m že

poškodit o ku.
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te
a odstra te akumulátorový blok. 

Montáž a demontáž akumulátorového bloku (obr. 8) 
– P ed vkládáním nebo vyjímáním akumulátorového bloku p ístroj vždy vypn te.
– Akumulátorový blok odstraníte z p ístroje tím, že b hem jeho vytahování z p ístroje budete 

posouvat tla ítko na stran  bloku. 
– K nasazení akumulátorového bloku musíte jazyk akumulátorového bloku vyrovnat na drážku 

v krytu a posunout do požadované polohy. Blok vždy zasu te tak, aby s kliknutím zasko il. Je-
li vid t ervená oblast naho e na tla ítku, pak blok ješt  úpln  nezasko il. Vložte jej tak, aby 
nebyla ervená oblast již vid t. V opa ném p ípad  m že blok z p ístroje nedopat ením
vypadnout a poranit vás nebo vedle stojící osoby. 

– P i nasazování akumulátorového bloku nepoužívejte násilí. Pokud nejde blok bez problém
zasunout, není správn  nasazen. 

Nastavení hloubky ezu (obr. 9) 
POZOR

– Po nastavení hloubky ezu pá ku pevn  utáhn te.
Uvoln te pá ku na hloubkovém vedení a kluznou patku posu te nahoru nebo dol . Kluznou patku 
zaaretujte na požadované hloubce ezu pevným utažením pá ky.
K dosažení istého, bezpe ného ezu použijte takovou hloubku ezu, aby pod obrobkem vy níval
maximáln  jen jeden zub pilového kotou e. Správná hloubka ezu minimalizuje nebezpe í
ZP TNÝCH RÁZ , které by mohly zp sobit poran ní osob. 

ez na pokos (obr. 10 a 11) 
Uvoln te pá ku na pokosovém dorazu na p ední stran . P ístroj naklo te do požadovaného úhlu 
(0–50°), a pak pá ku pevn  utáhn te. Pro p esné pokosové ezy 45° použijte doraz 45°. Pá ku pro 
pokosové ezy 0°–45° oto te doprava a pro pokosové ezy 0°–50° doleva. 

Linie ezu (obr. 12) 
Pro rovné ezy vyrovnejte polohu A na p ední stran  kluzné patky na vaši linii ezu. Pro pokosové 
ezy 45° vyrovnejte polohu B na p ední stran  kluzné patky na vaši linii ezu.

Ovládání spína e (obr. 13) 
POZOR

– P ed vložením akumulátorového bloku do p ístroje se p esv d te, zda lze se spouští dob e
manipulovat a zda se po uvoln ní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“. 

– Nikdy silou nestla ujte spouš  bez toho, že byste p itom stla ovali odblokovací pá ku. Toto by 
mohlo vést k poškození spína e.

Aby nedošlo k náhodnému stisknutí spoušt , je p ístroj vybaven tla ítkem k zablokování zapnutí. 
Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te spouš , zatímco držíte stisknutou odblokovací pá ku.
K vypnutí p ístroje spouš  uvoln te.

VAROVÁNÍ
– Pro vaší bezpe nost je p edložený p ístroj vybaven odblokovací pá kou, která brání 

neúmyslnému spušt ní p ístroje. P ístroj NIKDY nepoužívejte, pokud je možné jej spustit 
jednoduchým stisknutím spoušt  bez toho, že by p itom byla stisknuta odblokovací pá ka.
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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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OBECNÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA
VAROVÁNÍ

P e t te si všechny pokyny. Nebudete-li se ídit všemi dole uvedenými pokyny, hrozí nebezpe í
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo riziko t žkých poran ní. Výraz „elektroná adí“ ve všech 
níže uvedených výstražných pokynech se týká vašeho elektrického p ístroje provozovaného na síti 
(s kabelem) nebo vašeho elektrického p ístroje provozovaného s akumulátorem pop . baterií (bez 
kabelu).
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

Bezpe nost na pracovišti 
  1. Dbejte na isté a dob e osv tlené pracovišt . V neuklizených a tmavých prostorách m že

rychle dojít k nehodám. 
  2. Elektrické p ístroje nepoužívejte ve výbušném prost edí, jako nap . v blízkosti ho lavých

kapalin, plyn  nebo prachu. U elektrických p ístroj  vznikají jiskry, které mohou zp sobit
vznícení prachu a výpar .

  3. Pracujete-li s elektrickým p ístrojem, pak d ti a diváky udržujte v bezpe né vzdálenosti. Po 
naklon ní by mohlo dojít ke ztrát  kontroly. 

Elektrická bezpe nost
  4. Zástr ka elektrického p ístroje musí jít zasunout do zásuvky. Zástr ku nikdy nem te.

U uzemn ných elektrických p ístroj  nepoužívejte adaptéry. Originální zástr ky a vhodné 
zásuvky snižují riziko úrazu elektrických proudem. 

  5. Zabra te kontaktu t la s uzemn nými povrchy, nap . s trubkami, chladi i, topnými a chladicími 
elementy. Je-li vaše t lo uzemn né, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. 

  6. Elektrický p ístroj nesmí být vystaven dešti ani vlhkosti. Pokud se do elektrického p ístroje
dostane voda, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. 

  7. S proudovým kabelem zacházejte dle p edpis . Kabel nikdy nepoužívejte k p enášení
elektrického p ístroje nebo vytahování zástr ky ze zásuvky. Kabel chra te p ed teplem, 
olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko 
úrazu elektrických proudem. 

  8. Pracujete-li s elektrickým p ístrojem v terénu, použijte vhodný prodlužovací kabel. Použití 
prodlužovacího kabelu vhodného do terénu minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

Osobní bezpe nost
  9. Bu te stále ostražití, dávejte pozor na to, co d láte, a pokud pracujete s elektrickým 

p ístrojem, používejte zdravý rozum. S elektrickými p ístroji nepracujte, jste-li unaveni nebo 
pod vlivem drog, alkoholu nebo lék . Moment nepozornosti m že p i zacházení s elektrickými 
p ístroji vést k t žkým poran ním.

10. Používejte osobní ochrannou výstroj. Vždy používejte ochranné brýle. Okolnostem 
p izp sobená osobní ochranná výstroj, jako nap . protiprachová maska, neklouzavá 
bezpe nostní obuv, helma a ochrana sluchu, snižuje riziko poran ní osob. 

11. Zabra te neúmyslnému spušt ní p ístroje. D íve než zasunete zástr ku do zásuvky, 
p esv d te se, zda je p ístroj vypnutý. P enášení p ístroje s prstem na p epína i a zastr ení
zástr ky p i zapnutém p ístroji m že mít za následek poran ní a nehody. 

12. D íve než elektrický p ístroj zapnete, odstra te všechny se izovací a ostatní klí e. Klí
ponechaný na rotujících dílech elektrického p ístroje m že p ivodit poran ní.

13. Nep epínejte své síly. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. Což umožní lepší 
kontrolu elektrického p ístroje v p ípad  nep edvídané situace. 

14. Noste vhodný od v. Nenoste volné od vy nebo šperky. Vlasy, od v a rukavice m jte mimo 
dosah pohyblivých díl . Široký od v, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými 
díly.

13

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOROVÝ 
BLOK

1. P ed použitím akumulátorového bloku si p e t te všechny instrukce a výstražné pokyny pro 
(1) nabíje ku, (2) akumulátor a (3) výrobek, do kterého akumulátor pat í.

2. Akumulátorový blok nesmí být rozebírán. 
3. Pokud se provozní doba výrazn  zkrátí, okamžit  ukon ete provoz. V opa ném p ípad  hrozí 

nebezpe í p eh átí, možného popálení nebo dokonce i exploze. 
4. Dostane-li se vám elektrolyt do o í, vypláchn te je istou vodou a neprodlen  vyhledejte 

léka skou pomoc. V opa ném p ípad  m že dojít k oslepnutí. 
5. Zabra te zkratování akumulátorového bloku: 

(1) Kontakty akumulátoru se nesmí dotýkat vodivých materiál .
(2) Akumulátorový blok neuchovávejte v nádob , ve které se nacházejí jiné kovové p edm ty,

jako nap . h ebíky, mince atd. 
(3) Akumulátorový blok nevystavujte vlhkosti ani dešti. 

Zkrat akumulátoru m že být p í inou vysokého svodového proudu, p eh átí, možného popálení 
a dokonce i zni ení p ístroje.
6. P ístroj a akumulátorový blok neskladujte na místech, na kterých m že teplota dosahovat až

50 °C (122 °F) a více. 
7. Dokonce i když je akumulátorový blok t žce poškozený nebo úpln  vybitý, nesmí dojít k jeho 

zapálení. Akumulátorový blok m že v ohni vybuchnout. 
8. Pozor, aby vám akumulátor nespadl a zabra te náraz m.
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

Tipy k zachování maximální doby životnosti akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte d íve, než bude úpln  vybitý. 
Jakmile se sníží výkon p ístroje, p esta te p ístroj používat a akumulátorový blok nabijte. 
2. Pln  nabitý akumulátorový blok nikdy nesmíte znovu nabíjet. Nadm rné nabití zkracuje 

životnost akumulátoru. 
3. Akumulátorový blok nabíjejte p i pokojové teplot  10 °C–40 °C (50 °F–104 °C). Horký 

akumulátor nechte p ed nabitím ochladit. 



12

13. D íve než pilu odložíte na pracovní st l nebo zem, p esv d te se, zda pohyblivý ochranný kryt 
zakrývá pilový kotou . Nechrán ný, nebo ješt  dobíhající pilový kotou  vede k tomu, že pila 
b ží sm rem dozadu a p itom po eže všechno, co jí stojí v cest . Respektujte, že pilový 
kotou  pot ebuje po vypnutí ješt  n jaký as k úplnému zastavení. Po ukon ení obráb ní
po kejte až se pilový kotou  úpln  zastaví, poté zkontrolujte, zda je ochranný kryt uzav en,
a pak teprve p ístroj sejm te.

14. Bu te velmi opatrní p i ezání vlhkého d eva, d evot ískových desek nebo d eva, které má 
suky. Rychlost ezání nastavte tak, aby byl možný konstantní posuv obrobku bez snížení 
rychlosti.

15. Pozor, abyste ne ezali h ebíky. Obrobek prohlédn te, zda tam nejsou h ebíky, a pop ípad  je 
p ed zahájením práce odstra te. 

16. P ístroj s velkou dosedací plochou kluzné patky nasa te na ást obrobku, která je pevn
podep ena, a ne na od ezávaný kus materiálu. Jako p íklad slouží obrázek 5 SPRÁVNÁ 
a obrázek 6 NESPRÁVNÁ dráha k od ezání konce prkna. Je-li obrobek p íliš krátký nebo 
malý, upn te jej. NEPOKOUŠEJTE SE DRŽET KRÁTKÉ KUSY V RUKÁCH!  

17. Nikdy se nepokoušejte upnout do sv ráku okružní pilu vyrovnanou sm rem dol . Toto je velmi 
nebezpe né a m že dojít k t žkým poran ním. (obr. 7) 

18. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být nebezpe né. Nevdechujte prach 
a zabra te kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními pokyny výrobce materiálu. 

19. P ístroj nebrzd te bo ním tlakem na pilový kotou .
20. Vždy používejte pilové kotou e doporu ené v této p íru ce. Používejte osobní ochrannou 

výstroj.
21. P i práci noste respirátor a ochranu sluchu. 
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

VAROVÁNÍ
ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpe nostních pokyn  obsažených v této p íru ce m že p ivodit
vážná poran ní osob. 
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15. Máte-li k dispozici p ístroje k odsávání nebo shromaž ování prachu, tak je p ipojte a ádn
používejte. Používání t chto p ístroj  snižuje nebezpe í vznikající p i vývinu prachu.

Používání a ošet ování elektrických p ístroj
16. P i práci s elektrickým p ístrojem nepoužívejte násilí. Pro p íslušnou práci použijte vhodný 

elektrický p ístroj. Správný nástroj splní sv j ú el nejlépe a nejbezpe n ji, je-li používán k 
ú elu, pro který byl vyroben. 

17. Nepoužívejte elektrické p ístroje, které nelze zapnout a vypnout spína em. Každý elektrický 
p ístroj, jehož spína  nefunguje, p edstavuje ur ité nebezpe í a musí být opraven. 

18. D íve než budete na elektrickém p ístroji provád t nastavení, p ed vým nou p íslušenství
nebo uložením nástroje, vytáhn te zástr ku ze zásuvky event. akumulátor z p ístroje. Tato 
preventivní bezpe nostní opat ení snižují riziko neúmyslného spušt ní.

19. Elektrické p ístroje, které nepoužíváte, skladujte mimo dosah d tí a nedovolte je používat 
nikomu, kdo není seznámen s provozem elektrického p ístroje. Elektrické p ístroje v rukou 
nezkušených uživatel  jsou nebezpe né.

20. Ošet ování elektrických p ístroj . Je t eba kontrolovat uvoln ní spojek, pevné pohyblivé díly, 
defekty a všechny ostatní podmínky, které by mohly negativn  ovlivnit funkci p ístroje. P ed
použitím elektrického p ístroje nechte závadu opravit. Mnoho nehod bylo zp sobeno špatn
provád nou údržbou elektrických p ístroj .

21. ezné nástroje udržujte v istot  a ostré. ádn  udržované ezné nástroje s ostrými eznými
hranami se tak rychle nezaklesnou a lze s nimi snáze manipulovat. 

22. Elektrický p ístroj, p íslušenství, dláta atd. používejte v souladu s t mito pokyny a zp sobem
p im eným pro ú el použití nástroje, p itom dodržujte pracovní podmínky a pln  se v nujte
provád né práci. Používání elektrického p ístroje na práce, pro které nebyl koncipován, m že
zavinit nebezpe né situace. 

Používání a ošet ování p ístroj  s akumulátorem
23. P ed nasazením akumulátorového bloku se p esv d te, že se vypína  nachází v poloze „Vyp.“ 

(Off). Bude-li akumulátorový blok vložen do elektrických p ístroj , jejichž vypína  se nachází v 
poloze „Zap.“ (On), hrozí zvýšené nebezpe í úrazu. 

24. Akumulátor m žete nabíjet jen nabíje kou, kterou uvedl výrobce. Nabíje ka, která je vhodná 
pro tento typ akumulátoru, m že p i použití s jiným akumulátorem zp sobit požár. 

25. Elektrické p ístroje mohou být používány jen s k tomu ur enými akumulátory. Použití jiných 
akumulátor  m že p edstavovat nebezpe í poran ní a požáru. 

26. Pokud akumulátor nepoužíváte, nesmíte jej ukládat do blízkosti jiných kovových p edm t ,
jako nap . kancelá ské svorky, mince, h ebíky, šrouby nebo ostatní kovové p edm ty, protože 
hrozí nebezpe í, že se akumulátor dostane s t mito p edm ty do kontaktu. Zkrat na 
kontaktech akumulátoru m že zp sobit popáleniny nebo vyvolat požár. 

27. P i nesprávném používání m že z akumulátoru uniknout kapalina; v tomto p ípad  zabra te
jakémukoli kontaktu t la s kapalinou. Pokud se nedopat ením dostanete do kontaktu s touto 
kapalinou, pak postižené místo po ádn  opláchn te vodou. Dostane-li se vám kapalina do o í,
vyhledejte krom  toho i léka e. Kapalina unikající z akumulátoru m že zp sobit podrážd ní
k že nebo popáleniny. 

Servis
28. Elektrický p ístroj smí opravovat výhradn  jen odborný personál za použití originálních 

náhradních díl . Tak z stane zachována provozní bezpe nost elektrického p ístroje.  
29. Dodržujte pokyny týkající se maziv a vým nného p íslušenství.
30. Rukojeti musí být stále suché, bez oleje a tuku. 
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ZVLÁŠTNÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zb hlostí (získanou z neustálého používání) p i
zacházení s p ístrojem svést k tomu, abyste p estali dodržovat bezpe nostní pravidla pro okružní 
pilu. Není-li tento p ístroj používán jist  a ádn , m že dojít k t žkým poran ním osob. 

NEBEZPE Í
  1. Ruce držte mimo oblast ezání a oblast pilového kotou e. Druhou rukou držte p ídavnou

rukoje  nebo sk í  motoru. Jen s ob ma rukama na pile m žete zabránit ezným poran ním
pilovým listem. 

  2. Nikdy nesahejte pod zpracovávaný kus. Ochranné za ízení nenabízí žádnou ochranu p ed
pilovým listem pod obrobkem. Pokud se pilový kotou  pohybuje, nikdy se nepokoušejte 
odstra ovat od ezaný materiál.

POZOR: Pilový kotou  po vypnutí ješt  dobíhá. D íve než budete odstra ovat od ezaný materiál, 
po kejte, až se pilový kotou  úpln  zastaví. 
  3. Hloubku ezu p izp sobte tlouš ce obrobku. Pod obrobkem by m lo být vid t mén  než jeden 

kompletní zub pilového kotou e.
  4. ezaný kus nikdy nedržte v rukách nebo p es nohy. Zpracovávaný kus zajist te na stabilním 

podkladu. Je d ležité obrobek správn  podep ít, aby bylo pokud možno zabrán no poran ní
t la, sev ení pilového kotou e nebo ztrát  kontroly. P íklad správné manipulace a podep ení
obrobku. (obr. 1) 

  5. Provádíte-li práce, p i kterých se elektrický p ístroj m že za ur itých podmínek dostat do 
kontaktu se skrytými kabely nebo vlastním kabelem, držte p ístroj jen za izolované úchopové 
plochy. Dojde-li ke kontaktu s kabelem vedoucím proud, tak je proud zaveden do kovových 
ástí el. p ístroje, ímž dojde k úrazu elektrickým proudem. 

  6. U podélných ez  vždy použijte paralelní doraz nebo vodítko. To zlepší p esný ez a zredukuje 
nebezpe í vzp í ení pilového kotou e.

  7. Vždy používejte pilového kotou e ve správné velikosti a tvaru (koso tverec nebo kruh) 
pr m ru d eva. Pilové listy, které neodpovídají montážním díl m pily, b ží excentricky, 
a vedou ke ztrát  kontroly. 

  8. Nikdy nepoužívejte defektní nebo od originálu se odlišující podložky nebo svorníky. Podložky 
a upev ovací šrouby byly vyvinuty speciáln  pro tuto pilu, aby byl zajišt n provoz s optimálním 
výkonem a bezpe ností.

  9. P í iny zp tných ráz  a vhodná preventivní opat ení:
– Zp tný ráz vzniká jako náhlá reakce na sev ený, pevn  nasazený nebo špatn  se ízený 

pilový kotou , zp sobuje nekontrolované odsko ení pily ze zpracovávaného kusu sm rem
k obsluhující osob .

– Je-li pilový kotou  sev en nebo pevn  zachycen v dole uzav ené št rbin , vzp í í se a síla 
motoru zp sobí rychlý odskok pily sm rem k obsluhující osob .

– Pokud se pilový kotou  v ezu nato í nebo p esune, mohou se zuby na zadní hran
pilového kotou e zavrtat do povrchu d eva, což povede k tomu, že se pilový kotou
nadzvedne ze št rbiny a odsko í zp t sm rem k obsluhující osob .

Zp tné rázy jsou zp sobeny nesprávnou manipulací s pilou a/nebo neodbornými kroky i ur itými
okolnostmi p i obsluze, a je možné jim zabránit zavedením dole uvedených opat ení.
– Pilu vždy pevn  držte ob ma rukama, a ramena napolohujte tak, abyste mohli zachytit zp tné 

rázy. K pilovému kotou i se postavte bo n , avšak nikdy ne ve stejné úrovni s pilovým 
kotou em. Zp tný ráz by mohl vést ke zp tnému odsko ení pily dozadu. Zp tné síly však 
obsluhující osoba m že kontrolovat, jsou-li uplatn na správná preventivní opat ení. P íklad
správné manipulace a podep ení obrobku. 

– Pokud se pilový kotou  vzp í í nebo je ezání z n jakého d vodu p erušeno, stiskn te spouš ,
a pilu držte až do úplného zastavení pilového kotou e v materiálu bez toho, že byste jí 
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pohybovali. Nikdy se nepokoušejte u b žicího pilového kotou e odstra ovat pilu ze 
zpracovávaného kusu nebo ji vytahovat sm rem dozadu, protože toto m že vést ke zp tnému 
rázu. Zjist te p í inu vzp í ení pilového kotou e a eventuáln  u i te nápravná opat ení.

– Pokud pilu znovu zapnete v obrobku, pak pilový kotou  vložte st edov  do št rbiny a zajist te,
aby pilové zuby nezasahovaly do materiálu. Je-li pilový kotou  vzp í ený, m že pila p i
op tovném startu vysko it nebo se odrazit od obrobku. 

– Velké obrobky musí být podep eny, aby bylo zabrán no sev ení pilového kotou e nebo 
zp tnému rázu. Velké obrobky mají sklon se na základ  vlastní hmotnosti prohýbat. Podp ry
musíte pod obrobek umístit z obou stran, blízko linie ezu a hrany obrobku. 

Je t eba zabránit sev ení nebo zp tnému rázu. Nelze-li p i práci zabránit nasazení pily na obrobek, 
pak pilu p iložte na v tší ást obrobku a od ízn te menší ást. K zamezení zp tného rázu prkno 
nebo zpracovávaný kus podep ete v blízkosti místa ezu. (obr. 2) 
Prkno nebo zpracovávaný kus nepodepírejte moc daleko od místa ezu. (obr. 3) 
– Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotou e. Tupé nebo špatn  nasazené pilové 

kotou e d lají úzké št rbiny, které vyvolávají vysoké t ení, vzp í ení pilového kotou e a 
zp tný ráz. Používejte jen ostré a isté pilové kotou e. Suché zbytky pryže a d eva na pilovém 
kotou i snižují rychlost pily a zvyšují riziko zp tného rázu. Pilový kotou  udržujte v istot .
Pilový kotou  vyjm te z p ístroje a ne istoty odstra te odstra ova em pryže a téru, horkou 
vodou nebo technickým petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzin. 

– P ed zahájením práce se p esv d te, zda je pevn  utažena pá ka hloubkového nastavení 
a matice s kolíkovou rukojetí. Pokud se b hem ezání pilový kotou  posouvá, m že to vést ke 
vzp í ení nebo zp tnému rázu pilového kotou e.

– Bu te velmi opatrní, budete-li provád t "ponorný ez" do st n nebo jiných stín ných oblastí. 
Vy nívající pilový kotou  m že jinak od ezat p edm ty, které mohou vyvolat zp tný ráz. 
U ponorných ez  stáhn te pohyblivý ochranný kryt pomocí pá ky sm rem dozadu. 

– P ístroj STÁLE pevn  držte ob ma rukama. Ruce nebo prsty NIKDY nem jte za pilou. 
V p ípad  zp tného rázu m že za ur itých okolností pila odsko it zp t p es vaše ruce, což 
m že vést k t žkému poran ní.

– P i práci s pilou nikdy nepoužívejte násilí. Tlak na pilu m že vést k nerovným ez m,
nep esnostem a možná i zp tným ráz m. Pilu posouvejte vp ed s rychlostí, která umožní práci 
pilového kotou e s konstantní rychlostí. (obr. 4) 

10. P ed každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda je pohyblivý ochranný kryt správn
uzav en. Pilu nikdy nepoužívejte, pokud se ochranný kryt bez p ekážky nepohybuje a 
okamžit  se neuzav e. Pohyblivý ochranný kryt nesmí být nikdy v otev ené poloze upnut nebo 
p ivázán.  Pokud pila nedopat ením spadne, m že být zdeformován pohyblivý ochranný kryt. 
K otev ení pohyblivého ochranného krytu zatáhn te pá ku sm rem dozadu a p esv d te se, 
zda je voln  pohyblivá, a zda se pilový kotou  ani n jaká jiná ást nedotýká v úhlu a hloubce 
ezu.

Ke kontrole funkce pohyblivého ochranného krytu tento kryt ru n  otev ete, pus te jej a sledujte 
jeho zavírání. Také se p esv d te, zda se posuvná rukoje  nedotýká sk ín  p ístroje. Otev ený
pilový kotou  je VELMI NEBEZPE NÝ a m že dojít k t žkým poran ním.
11. Kontrolujte funkci pružin pohyblivého ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružiny 

perfektn  nefungují, pak musí být p ed použitím provedena údržba. Funkce pohyblivého 
ochranného krytu m že být za ur itých okolností negativn  ovlivn na poškozenými ástmi,
zbytky pryže nebo usazeninami. 

12. Pohyblivý ochranný kryt by m l být ru n  odsunut jen ke speciálním ez m jako nap .
k „ponornému ezu“ a „kombinovanému ezu“. K otev ení pohyblivého ochranného krytu 
posu te páku dozadu a ochranný kryt uvoln te, jakmile pilový kotou  pronikne do materiálu. 
Pro všechny ostatní práce by m l pohyblivý ochranný kryt fungovat automaticky. K zamezení 
zp tného rázu prkno nebo zpracovávaný kus podep ete v blízkosti místa ezu. Prkno nebo 
zpracovávaný kus nepodepírejte moc daleko od místa ezu.


