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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Model LS1016/LS1016L
Pr m r listu
Pro v�echny zem  mimo Evropu 255 mm - 260 mm
Pro zem  Evropy 260 mm
Pr m r otvoru
Pro v�echny zem  mimo Evropu 25,4 mm
Pro zem  Evropy 30 mm
Max. kapacita ezu (V x �) p i pr m ru kotou e 260 mm

Úhel úkosu
Úhel pokosu

45° (vlevo) 0° 45° (vpravo)
42 mm x 310 mm 68 mm x 310 mm 29 mm x 310 mm

0°
58mm x 279 mm 91 mm x 279 mm 43 mm x 279 mm
42 mm x 218 mm 68 mm x 218 mm 29 mm X 218 mm

45°(vpravo a vlevo)
58 mm x 197 mm 91 mm x 197 mm 43 mm x 197 mm

68 mm x 190 mm
52°(vpravo a vlevo) -

91 mm x 171 mm
-

68 mm x 155 mm
60°(vpravo) -

91 mm x 139 mm
-

Speciální max. ezací výkonnost
Vypouklá li�ta typu 45

168 mm

Podlahová li�ta (H)
120 mm

Otá ky naprázdno (min-1) 3 200
Typ laseru (pouze u LS1016L) ervený laser 650 nm, 1,6 mW (t ída laseru 2M)
Rozm ry (D x � x V) 718 mm x 640 mm x 671 mm
Hmotnost netto
Pro v�echny zem  mimo Evropu 23,7 kg
Pro zem  Evropy 24,2 kg
T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

END210-6

Symboly
Ní�e jsou uvedeny symboly, se kterými se m �ete p i
pou�ití nástroje setkat. Je d le�ité, abyste d íve, ne� s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.

 P e t te si návod k obsluze.

 DVOJITÁ IZOLACE

 V rámci p edcházení zran ním
odletujícími t ískami p idr�te po
dokon ení ezu hlavu pily dole, dokud
se kotou  úpln  nezastaví.

 P i posuvném ezání nejd íve
p itáhn te vozík úpln  k sob , stiskn te
dol  dr�adlo a poté vozík tla te sm rem
k vodícímu pravítku.

 Neumis ujte ruce ani prsty do blízkosti
kotou e.

 Nikdy se nedívejte do laserového
paprsku. P ímé vystavení laseru m �e
zp sobit poran ní o í.

 Pouze pro zem  EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
Podle Na ízení Evropské rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických za ízení a jejího
provád ní v souladu s národními
zákony, elektrická za ízení musí být
poté, co doslou�í, shroma� ována
samostatn  a vrácena k ekologické
recyklaci.
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ENE006-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p esnému p ímému a pokosovému
ezání d eva. P i pou�ití vhodných pilových kotou  lze
ezat také hliník.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG102-3

Hlu nost
Typická vá�ená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN61029:

Hladina akustického tlaku (LpA): 90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 103 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG238-1

Vibrace
Hodnota emisí vibrací ur ená dle normy EN61029 :

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén
Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENH003-11

Pouze pro zem  Evropy
Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
Popis za ízení:


. modelu/typ: LS1016, LS1016L
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009

Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN61029
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
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Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

ENB034-3

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA PRO NÁSTROJ
1. Noste ochranu zraku.
2. Udr�ujte ruce mimo dráhu pilového kotou e.

Vyvarujte se kontaktu s dobíhajícím kotou em.
Mohl by zp sobit vá�né poran ní.

3. Neprovozujte pilu bez kryt . P ed ka�dým
pou�itím zkontrolujte ádné uzav ení krytu
kotou e. Neprovozujte pilu, pokud se kryt
kotou e nepohybuje voln  a okam�it  se
neuzav e. Nikdy neupínejte ani neuchycujte
kryt kotou e v otev ené poloze.

4. Neprovád jte �ádnou operaci ru ním
p idr�ováním. P i ve�kerých pracích je díl nutno
pevn  uchytit na oto ném stole a vodicím pravítku
pomocí sv ráku. Nikdy díl nedr�te na míst  rukou.

5. Nikdy nesahejte p es pilový kotou .
6. P ed p esunováním dílu nebo zm nou

nastavení nástroj vypn te a po kejte, dokud
se nezastaví pilový kotou .

7. P ed vým nou kotou e nebo provád ním
servisu nástroj odpojte od zdroje napájení.

8. P ed p ená�ením nástroje v�dy zajist te
v�echny pohyblivé díly.

9. Zará�kový ep, který uzamyká ezací hlavu,
slou�í pouze pro ú ely p ená�ení a skladování.
Není ur en pro �ádné innosti spojené s
ezáním.

10. Nepou�ívejte nástroj v místech, kde se nacházejí
ho lavé kapaliny nebo plyny.

11. P ed provozem pe liv  zkontrolujte, zda kotou
nevykazuje trhliny nebo po�kození.
Popraskaný nebo po�kozený kotou  okam�it
vym te.

12. Pou�ívejte pouze p íruby ur ené pro tento nástroj.
13. Dávejte pozor, abyste nepo�kodili v eteno, p íruby

(zejména instala ní povrch) nebo �roub.
Po�kození t chto díl  m �e vést k roztr�ení
kotou e.

14. P esv d te se, zda je oto ný st l ádn  zaji�t n,
aby se b hem provozu nemohl pohybovat.

15. K zaji�t ní vlastní bezpe nosti odstra te p ed
zahájením provozu z povrchu stolu t ísky, drobný
materiál, apod.

16. Ne e�te h ebíky. P ed zahájením provozu
zkontrolujte a odstra te z dílu v�echny p ípadné
h ebíky.

17. Dbejte, aby byl p ed aktivací spína e uvoln n
zámek h ídele.

18. Ujist te se, �e se kotou  nedotýká oto ného stolu
v nejni��í poloze.

19. Uchopte pevn  dr�adlo. Nezapome te, �e se pila
b hem spou�t ní a zastavování posunuje mírn
nahoru nebo dol .
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20. P ed aktivací spína e se p esv d te, �e se kotou
nedotýká dílu.

21. P ed pou�itím nástroje na skute ném dílu jej
nechejte na chvíli b �et. Sledujte, zda nevznikají
vibrace nebo viklání, které by mohly signalizovat
�patn  nainstalovaný nebo nedostate n
vyvá�ený kotou .

22. P ed ezáním po kejte, dokud kotou  nedosáhne
plných otá ek.

23. Pokud si b hem provozu pov�imnete ehokoliv
neobvyklého, p eru�te okam�it  práci.

24. Nepokou�ejte se zablokovat spou�  v aktivní
poloze.

25. B hem opakovaných a monotónních inností
zachovávejte neustále pozornost. Nenechejte se
ukolébat fale�ným pocitem bezpe nosti. Kotou e
neodpou�t jí �ádné chyby.

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

27. Nepou�ívejte pilu k ezání jiných materiál ,
ne� je d evo, hliník a podobné materiály.

28. P i ezání p ipojte pokosovou pilu k za ízení
na odsávání prachu.

29. Pilové kotou e volte podle ezaného
materiálu.

30. P i ezání drá�ek postupujte s opatrností.
31. Drá�kovací desku vym te, jakmile je

opot ebená.
32. Nepou�ívejte pilové kotou e vyrobené z

rychlo ezné oceli.
33. N kterých prach vzniklý p i provozu obsahuje

chemikálie, o kterých je známo, �e zp sobují
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohro�ení
reproduk ního systému. Takovými
chemikáliemi jsou nap íklad:

� olovo z materiálu opat eného nát rem na
bázi olova a

� arsen a chrom z chemicky o�et eného
eziva.

Riziko spojené s vystavením t mto
materiál m se li�í podle toho, jak asto
tento typ práce provádíte. Chcete-li omezit
expozici t mto materiál m: pracujte na
dob e v traném míst  a pou�ívejte
schválené bezpe nostní vybavení, jako
jsou nap íklad protiprachové masky
speciáln  ur ené k odfiltrování
mikroskopických ástic.

34. Pracujte v�dy s ostrým a istým kotou em.
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.

35. Obsluha musí být odpovídajícím zp sobem
vy�kolena v pou�ívání, se izování a
provozování stroje.

36. Pou�ívejte správn  naost ené pilové kotou e.
Dodr�ujte maximální otá ky vyzna ené na
pilovém kotou i.

37. Vyvarujte se odstra ování jakýchkoliv
od ezk  nebo jiných ástí dílu z oblasti ezání
b hem provozu nástroje, kdy se hlava pily
nenachází v klidové poloze.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

INSTALACE
Montá� stolu
P i expedici je dr�adlo nástroje zablokováno v dolní
poloze zará�kovým epem. Uvoln te zará�kový ep
mírným sní�ením dr�adla a pota�ením.
Fig.1

Tento nástroj je t eba upevnit ty mi �rouby k rovnému a
stabilnímu povrchu pomocí otvor  pro �rouby, které jsou
k dispozici v základn  nástroje. Zabráníte tak p evr�ení
nástroje a mo�nému zran ní.
Fig.2

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Kryt kotou e
Fig.3
P i spou�t ní dr�adla se automaticky zvedá kryt kotou e.
Kryt kotou e se po dokon ení ezu a zvednutí dr�adla
vrací do své p vodní polohy. NIKDY NEPOTLA UJTE
FUNKCI ANI NEDEMONTUJTE KRYT KOTOU E
NEBO PRU�INU UCHYCENOU KE KRYTU.
V zájmu osobní bezpe nosti v�dy udr�ujte kryt kotou e v
dobrém provozním stavu. P ípadnou nesprávnou funkci
krytu kotou e je nutno okam�it  odstranit. Zkontrolujte
správou funkci pru�iny zaji� ující návrat krytu. NIKDY
NÁSTROJ NEPOU�ÍVEJTE, POKUD JE PO�KOZEN,
VADNÝ NEBO DEMONTOVÁN KRYT KOTOU E
NEBO PRU�INA. V OPA NÉM P ÍPAD  EXISTUJE
VYSOKÉ RIZIKO VÁ�NÉHO ZRAN NÍ.
V p ípad  zne i�t ní pr hledného krytu kotou e nebo
pokud k n mu p ilnuly piliny tak, �e ji� dále není vid t
kotou  a/nebo zpracovávaný díl, odpojte pilu od zdroje
napájení a pe liv  kryt vy ist te navlh enou tkaninou.
P i i�t ní plastového krytu nepou�ívejte rozpou�t dla
ani ropné isticí prost edky.
Dojde-li k velkému zne i�t ní krytu kotou e a omezení
viditelnosti p es kryt, dodaným nástr ným klí em povolte
�roub s �estihrannou hlavou p idr�ující st ední kryt.
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte �roub
s �estihrannou hlavou a zvedn te kryt kotou e a
st edový kryt.
Fig.4
Po p esunutí krytu kotou e do této polohy lze i�t ní
provést úpln ji a efektivn ji. Jakmile je i�t ní ukon eno,
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obra te postup popsaný vý�e a dotáhn te �roub.
Nedemontujte pru�inu dr�ící kryt kotou e. Dojde-li k
odbarvení krytu stárnutím nebo p sobením
ultrafialového zá ení, objednejte si v servisním st edisku
Makita nový kryt. NEPOTLA UJTE FUNKCI KRYTU
ANI JEJ NEDEMONTUJTE.

Umíst ní desky se spárou
Fig.5
Fig.6
Nástroj je vybaven deskami se spárou na oto ném stole,
která omezuje na minimum rozt epení na koncové
stran ezu. Desky se spárou jsou u výrobce se ízeny
tak, aby se pilový kotou  desek nedotýkal. P ed pou�itím
se i te desky se spárou následovn :
Fig.7

Nejprve ná adí odpojte od zdroje napájení. Povolte
v�echny �rouby (po 2 na levé i na pravé stran )
zaji� ující desky se spárou. �rouby dotáhn te pouze tak,
aby bylo mo�no desky snadno posouvat rukou. Spus te
dr�adlo úpln  dol  a zatla te zará�kový ep, aby se
dr�adlo zablokovalo ve sní�ené poloze. Sm rem doleva
povolte pojistný �roub zaji� ující horní kluzné ty e a také
potla te dop edu blokovací pá ku zaji� ující dolní kluzné
ty e. P itáhn te vozík úpln  k sob . Nastavte desky se
spárou tak, aby se dotýkaly stran zub  kotou e.
P itáhn te p ední �rouby (zatím je neutahujte pevn ).
Posu te vozík úpln  dop edu sm rem k vodicímu
pravítku a nastavte desky se spárou tak, aby se dotýkaly
stran zub  kotou e. P itáhn te zadní �rouby (zatím je
neutahujte pevn ).
Po se ízení desek se spárou uvoln te zará�kový ep a
zvedn te dr�adlo. Potom pevn  utáhn te v�echny
�rouby.

POZOR:
� P ed a po zm n  úhlu úkosu v�dy prove te

se ízení desek se spárou, jak je popsáno vý�e.

Zaji�t ní maximální kapacity ezání
P ed jakýmkoli se izováním odpojte ná adí od zdroje
napájení. Ná adí bylo u výrobce se ízeno k zaji�t ní
maximální ezací výkonnosti p i pou�ití 260 mm pilového
kotou e.
P i instalaci nového kotou e v�dy zkontrolujte dolní
koncovou polohu kotou e a v p ípad  pot eby ji se i te
následujícím zp sobem:

1

2

3

4

009518

Fig.8
Fig.9
Nejprve ná adí odpojte od zdroje napájení. Spu�t ním
pá ky zará�ky uve te pilový kotou  do polohy
odpovídající obrázku. Posu te vozík úpln  dop edu
sm rem k vodicímu pravítku a spus te dr�adlo úpln
dol . Nástr ným klí em otá ejte stav cím �roubem,
dokud se obvod kotou e nevysune mírn  pod horní
plochu oto ného stolu v míst , kde se elní plocha
vodicího pravítka setkává s horní plochou oto ného
stolu.
Odpojte nástroj od zdroje napájení. P idr�te dr�adlo v
poloze úpln  dole, otá ejte rukou kotou em a
p esv d te se, zda se kotou  nedotýká �ádné ásti dolní
základny. V p ípad  pot eby prove te mírné se ízení.
Po nastavení pá ku zará�ky otá ením doleva v�dy
vra te do p vodní polohy.

POZOR:
� Po instalaci nového kotou e se v�dy p esv d te,

zda se kotou  nedotýká �ádné ásti dolní základny,
je-li dr�adlo v poloze úpln  dole. Tuto kontrolu v�dy
provád jte, kdy� je nástroj odpojen od zdroje
napájení.

Rameno zará�ky
Fig.10
Polohu dolního limitu kotou e lze snadno upravovat
pomocí ramena zará�ky. Chcete-li provést úpravu,
otá ejte ramenem zará�ky ve sm ru �ipky, jak je
ilustrováno na obrázku. Se i te stav cí �roub tak, aby
se p i úplném spu�t ní dr�adla dol  kotou  zastavil na
po�adovaném míst .

Nastavení úhlu pokosu
Fig.11
Zatla te na knoflík, a� se zámek dostane do záb ru a
oto te jím doprava, a� se zastaví. Stiskn te blokovací
pá ku a zárove  otá ejte oto ným stolem. Po p esunutí
rukojeti do polohy, v ní� je ukazatel nasm rován na
po�adovaný úhel na stupnici pokosu, oto te rukoje  o
90° doleva a oto ný st l zajist te.

1. Nastavovací �roub
2. Oto ný st l
3. Pá ka zará�ky
4. Kluzná ty
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POZOR:
� P i otá ení oto ného stolu je nutno úpln  zvednout

rukoje .
� Po zm n  úhlu pokosu oto ný st l v�dy zajist te

oto ením rukojeti o 90° doleva.

Nastavení úhlu úkosu
Chcete-li upravit úhel úkosu, povolte pá ku na zadní
stran  ná adí doleva. Podle obrázku zatla te pá ku
západky zcela vp ed. Nadleh ete p itom váhu hlavy pily,
aby se uvolnil tlak na pojistný kolík.
P i naklán ní vozíku doprava povolte pá ku, stiskn te
uvol ovací tla ítko a naklopte vozíkem mírn  doleva.
Podr�te stisknuté uvol ovací tla ítko a nakopte vozík
doprava.
Fig.12
Fig.13

Skláp jte pilový kotou , dokud nebude ukazatel
nastaven na po�adovaný úhel na stupnici úkosu. Poté
rameno zajist te p esunutím pá ky ve sm ru
hodinových ru i ek.
Fig.14

Po p itáhnutí pá ky západky k sob  lze pilový kotou
zajistit pevnými dorazy vpravo a vlevo ve 22,5° a 33,9°
úhlu vzhledem k plo�e základny.
P i zatla ení pá ky západky podle obrázku sm rem
vp ed lze pilový kotou  zajistit v po�adovaném úhlu v
ur eném rozsahu úhlu úkosu.

POZOR:
� P i skláp ní pilového kotou e je nutno úpln

zvednout rukoje .
� Po úprav  úhlu úkosu rameno v�dy zajist te

oto ením pá ky ve sm ru hodinových ru i ek.
� P i úprav  úhl  úkosu nezapome te ádn  umístit

desky se spárou, jak je vysv tleno v odstavci
�Umíst ní desek se spárou".

Nastavení blokování posouvání
Fig.15
Chcete-li zablokovat dolní kluznou ty , p itáhn te
blokovací pá ku sm rem k sob .
Zablokování horní kluzné ty e provedete oto ením
pojistného �roubu doprava.

Zapínání

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

� Nepokou�ejte se spou�  aktivovat silou bez
stisknutí odji� ovacího tla ítka. Mohlo by dojít ke
zlomení spína e.

Pro zem  Evropy
Fig.16
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici odji� ovací tla ítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, p esu te pá ku doleva, zamá kn te odji� ovací
tla ítko a poté stiskn te spou� . Chcete-li nástroj
vypnout, uvoln te spou� .
Ve spou�ti je p ipraven otvor k nasazení visacího zámku
a uzam ení ná adí.
Pro v�echny zem  mimo Evropu
Fig.17
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici odji� ovací tla ítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamá kn te odji� ovací tla ítko a stiskn te
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Ve spou�ti je p ipraven otvor k nasazení visacího zámku
a uzam ení ná adí.

VAROVÁNÍ:
� Nepou�ívejte zámek s okem i lankem o pr m ru

men�ím ne� 6,35 mm.
� NIKDY nepou�ívejte nástroj bez pln  funk ní

spou�t . Nástroj s nefunk ním spína em je
VYSOCE NEBEZPE NÝ a p ed dal�ím pou�itím
musí být opraven.

� K zaji�t ní bezpe nosti je nástroj vybaven
odji� ovacím tla ítkem, které zabra uje
necht nému spu�t ní nástroje. NIKDY
nepou�ívejte nástroj, pokud jej lze uvést do chodu
pouhým stisknutím spou�t  bez pou�ití
odji� ovacího tla ítka. V takovém p ípad  nástroj
P ED dal�ím pou�itím p edejte servisnímu
st edisku spole nosti Makita k oprav .

� Odji� ovací tla ítko NIKDY neuchycujte lepicí
páskou v aktivní poloze ani jinak nepotla ujte její
funkci.

Elektronická funkce
Nastavení konstantní rychlosti

� Pomocí této funkce lze získat hladký povrch,
proto�e rychlost otá ení se udr�uje na konstantní
hodnot  i p i zatí�ení.

Funkce m kkého spu�t ní
� M kké spu�t ní potla ením po áte ního rázu.

Pou�ití laseru
Pouze model LS1016L
Fig.18

POZOR:
� Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. P ímé

vystavení laseru m �e zp sobit poran ní o í.
� LASEROVÉ ZÁ ENÍ. NEDÍVEJTE SE P ÍMO DO

LASEROVÉHO PAPRSKU O IMA ANI
OPTICKÝMI P ÍSTROJI. LASEROVÝ VÝROBEK
T ÍDY 2M.

Laser se zapíná stisknutím horní ásti (I) spína e.
Stisknutím dolní ásti (O) se laser vypíná.
Laserovou rysku lze úpravou nastavení stav cího
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�roubu umístit bu  na levou nebo pravou stranu
pilového kotou e, a to následujícím zp sobem.

Fig.19
1. Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte

stav cí �roub.
2. P i povoleném stav cím �roubu jej p esu te úpln

doprava nebo úpln  doleva.
3. V míst , kde se stav cí �roub p estane pohybovat

jej pevn  dotáhn te.
Laserová ryska je se ízena u výrobce tak, aby se
nacházela do 1 mm od boku pilového kotou e ( ezná
poloha).

POZNÁMKA:
� Je-li laserová ryska matná nebo tém  neviditelná

z d vodu p ímého slune ního sv tla pronikajícího
vn j�ím nebo vnit ním oknem, p emíst te nástroj
na místo, kde nebude vystaven p ímému
slune nímu sv tlu.

Se ízení laserové rysky
Fig.20
Laserovou rysku lze podle typu provád ného ezání
umístit bu  na levou nebo pravou stranu pilového
kotou e Zp sob p esunutí se vysv tlen v odstavci
�Pou�ití laseru".

POZNÁMKA:
� P i vyrovnávání rysky ezání s laserovou ryskou na

stran  vodicího pravítka p i slo�eném ezání (úhel
úkosu 45° a úhel pokosu 45°) pou�ijte d ev nou
desku umíst nou proti vodicímu pravítku.

A) Kdy� dosáhnete správného rozm ru na levé stran
dílu

� P esu te laserovou rysku nalevo od kotou e.
B) Kdy� dosáhnete správného rozm ru na pravé stran
dílu

� P esu te laserovou rysku napravo od kotou e.
Vyrovnejte rysku ezání na dílu s laserovou ryskou.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Ulo�ení nástr ného klí e
Fig.21
Nástr ný klí  ulo�te jak je ilustrováno na obrázku.
Chcete-li nástr ný klí  pou�ívat, vytáhn te jej z dr�áku
klí e. Po pou�ití nástr ný klí  vra te zp t do dr�áku.

Instalace a demontá� pilového kotou e

POZOR:
� P ed instalací a demontá�í pilového kotou e se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený
od elektrické sít .

� P i instalaci a demontá�i pilového kotou e
pou�ívejte pouze nástr ný klí  Makita. V opa ném
p ípad  m �e dojít k p eta�ení nebo
nedostate nému uta�ení �roubu s �estihrannou
hlavou. V d sledku toho by mohlo dojít ke zran ní.

Zablokujte dr�adlo ve zvednuté poloze zatla ením
zará�kového epu.
Fig.22

Chcete-li demontovat kotou , uvoln te pomocí
nástr ného klí e proti sm ru hodinových ru i ek �roub s
�estihrannou hlavou p idr�ující st edový kryt. Zvedn te
kryt kotou e a st edový kryt.
Fig.23

Zablokujte v eteno stisknutím zámku h ídele a pomocí
nástr ného klí e povolte ve sm ru hodinových ru i ek
�roub s �estihrannou hlavou. Následn  demontujte
�roub s �estihrannou hlavou, vn j�í p írubu a kotou .
Fig.24

POZNÁMKA:
� Sejmete-li omylem vnit ní p írubu, namontujte ji na

v eteno s výstupkem nasm rovaným k v etenu.
� P ed umíst ním kotou e na v eteno se v�dy

ujist te, zda je na v etenu mezi vnit ní a vn j�í
p írubou umíst n správný krou�ek odpovídající
otvoru v kotou i, který se chystáte pou�ít.

P i montá�i kotou e jej opatrn  nasu te na v eteno a
dbejte, aby sm r �ipky na povrchu kotou e odpovídal
sm ru �ipky na krytu kotou e.
Nainstalujte vn j�í p írubu a �roub s �estihrannou
hlavou. Stiskn te a p idr�te zámek h ídele a poté
pomocí nástr ného klí e dotáhn te proti sm ru
hodinových ru i ek �roub s �estihrannou hlavou
(levoto ivý).
Fig.25
Fig.26

Vra te kryt kotou e a st edový kryt do p vodní polohy.
Poté zajist te st edový kryt dota�ením �roubu s
�estihrannou hlavou ve sm ru hodinových ru i ek.
Uvoln te dr�adlo ze zvednuté polohy vyta�ením
zará�kového epu. Spus te dr�dadlo dol  a p esv d te
se, zda se správn  pohybuje kryt kotou e. P ed ezáním
se ujist te, �e zámek h ídele uvolnil v eteno.
Fig.27

Vak na prach
Fig.28
Vak na prach usnad uje shroma� ování prachu a
zvy�uje istotu p i provád ní práce. Vak na prach se
umis uje na prachovou hubici.
Je-li vak na prach p ibli�n  z poloviny plný, odstra te jej
z nástroje a vysu te ven upev ovací prvek. Vysypte vak.
Sou asn  na vak jemn  klepejte, aby do�lo k odstran ní
materiálu p ilnulého na jeho bocích, který by mohl
naru�ovat dal�í provoz odsávání.
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POZNÁMKA:
Pokud k pile p ipojíte odsava  prachu, lze provád t
ú inn j�í a ist�í práci.

Prachová nádoba (volitelné p íslu�enství)
Fig.29
Zasu te prachovou nádobu do prachové hubice.
Prachovou nádobu vyprazd ujte co nejd íve.
Chcete-li vyprázdnit prachovou nádobu, otev ete kryt
stisknutím tla ítka a vysypte piliny. Vra te kryt do
p vodní polohy a zajist te jej. Prachovou nádobu lze
snadno demontovat vyta�ením p i sou asném otá ení v
blízkosti prachové hubice na nástroji.

POZNÁMKA:
� Pokud k nástroji p ipojíte odsava  prachu Makita,

lze provád t ú inn j�í a ist�í práci.
POZOR:

� Prachovou nádobu vysypte p ed tím, ne� hladina
shromá�d ných pilin dosáhne válcového dílu.

Fig.30
Fig.31

Zaji�t ní dílu

VAROVÁNÍ:
� ádné a pevné uchycení dílu sv rákem je v�dy

nanejvý� d le�ité. V opa ném p ípad  m �e dojít k
po�kození nástroje a/nebo zni ení
zpracovávaného dílu. MOHLO BY TAKÉ DOJÍT KE
ZRAN NÍ. Po dokon ení ezání NEZVEDEJTE
kotou , dokud se úpln  nezastaví.

POZOR:
� P i ezání dlouhých díl  pou�ívejte podp ry

umíst né ve stejné vý�ce jako horní povrch
oto ného stolu. P i uchycování se nespoléhejte
pouze na svislý a/nebo vodorovný sv rák.
Materiál má tendenci prohýbat se. Podep ete díl
po jeho celé délce, aby se zamezilo sev ení
kotou e a potenciálnímu ZP TNÉMU RÁZU.

Fig.32

Se ízení pravítka

VAROVÁNÍ:
� P ed prací s ná adím se ujist te, zda je pevn

zaji�t no horní i dolní pravítko.
� P ed úkosovým ezáním se ujist te, zda se p i

úplném spu�t ní dr�adla a posouvání vozíku vp ed
a zp t do krajních poloh nedotýká horního a
dolního pravítka �ádný díl ná adí.

Fig.33
Fig.34
Posouvání pravítek dovnit  povolením upínacího �roubu
pouze p ed pokosovým ezáním umo�ní podep ení
obrobku blízko pilového kotou e.

Fig.35
Nastavení pravítek p ed úkosovým ezáním provedete
povolením pá ky a posunutím horního pravítka sm rem
ven. Nazna te ez s vypnutou pilou a zkontrolujte v le.
Nastavením pravítka co nejblí�e kotou i zajist te
maximální oporu obrobku tak, aby nedocházelo ke kolizi
s pohybem ramena nahoru a dol . Pevn  dotáhn te
pá ku. Po skon ení úkosového ezání nezapome te
p emístit pravítka.

POZNÁMKA:
� K zaji�t ní snadného utahování a povolování lze

polohu pá ky podle pot eby zm nit vyta�ením
nahoru.

Svislý sv rák
Fig.36
Svislou sv rku lze nainstalovat ve dvou polohách: na
levou i pravou stranu základny. Vlo�te hloubkový doraz
do otvoru v základn  rukojeti.
Usa te rameno sv rky podle tlou� ky a tvaru dílu a
zajist te jej dota�ením �roubu. Pokud se �roub ur ený k
uchycení ramena sv rky dotýká vozíku, namontujte jej
na opa né stran  ramena sv rky. Ujist te se, zda se p i
úplném spu�t ní dr�adla a posouvání vozíku vp ed a
zp t do krajních poloh nedotýká sv rky �ádný díl ná adí.
Jestli�e dochází ke kontaktu se sv rkou, upravte její
polohu.
P itla te díl k vodicímu pravítku a oto nému stolu.
Umíst te díl do po�adované polohy ezání a zajist te jej
pevn  dota�ením knoflíku sv ráku.
Oto ení knoflíku sv rky o 90° vlevo umo�ní pohyb
knoflíku nahoru a dol , co� usnadní rychlé ustavení
obrobku. Upnutí obrobku po ustavení provedete
oto ením knoflíku sv rky doprava.

POZOR:
� P i ve�kerých pracích je díl nutno pevn  uchytit na

oto ném stole a vodicím pravítku pomocí sv ráku.

Vodorovný sv rák (volitelné p íslu�enství)
Fig.37
Vodorovný sv rák lze nainstalovat ve dvou polohách,
bu  na levou nebo pravou stranu základny. P i
provád ní pokosových ez  s úhlem 15° nebo v t�ím
nainstalujte vodorovný sv rák na stan  opa né ke
sm ru, ve kterém se má otá et oto ný st l.
Fig.38

Sklopením matice sv ráku doleva se uvol uje sv rák a
umo� uje rychlé zasunutí a vysunutí. Chcete-li uchytit
díl, tla te knoflík sv ráku dop edu, dokud se deska
sv ráku nedotkne dílu a poté sklopte matici sv ráku
doprava. Poté díl pevn  uchy te otá ením knoflíku
sv ráku ve sm ru hodinových ru i ek.
Maximální �í ka dílu, který lze uchytit pomocí vodorovné
sv rky, je 215 mm.
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POZOR:
� P i uchycování dílu v�dy oto te matici sv ráku

úpln  doprava. V opa ném p ípad  by mohlo dojít
k nedostate nému upevn ní dílu. To by mohlo
zp sobit vyhození dílu, po�kození kotou e nebo
ztrát  kontroly nad provád nou inností a v
d sledku toho ZRAN NÍ OSOB.

� P i ezání tenkých díl , nap íklad podlahových li�t
op ených o pravítko, v�dy pou�ijte vodorovnou
sv rku.

Dr�áky (volitelné p íslu�enství)
Fig.39
Dr�áky lze nainstalovat na libovoln  stran  jako vhodný
prost edek pro vodorovné p idr�ení zpracovávaných díl .
Zasu te ty e dr�áku do otvor  v základn  a upravte
jejich délku podle dílu, který se má uchytit. Poté dr�áky
pevn  dotáhn te �rouby.

POZOR:
� P esné ezání vy�aduje, aby byly dlouhé díly v�dy

podep eny v rovin  horního povrchu oto ného
stolu. Zabráníte tak nebezpe í spojenému se
ztrátou kontroly nad nástrojem.

PRÁCE

POZOR:
� P ed pou�itím nezapome te uvolnit dr�adlo ze

spu�t né polohy vyta�ením zará�kového epu.
� P ed aktivací spína e se p esv d te, �e se kotou

nedotýká zpracovávaného materiálu, apod.
� P i ezání nevyvíjejte na dr�adlo p íli� velkou sílu.

P íli� velký tlak m �e vést k p etí�ení motoru
a/nebo sní�ení ú innosti ezání. Dr�adlo tla te
dol  pouze takovou silou, jaká je nutná pro hladké
ezání bez podstatného sní�ení otá ek pilového

kotou e.
� P i ezání jemn  tla te dr�adlo dol . Budete-li

dr�adlo tla it dol  silou nebo vyvinete postranní
sílu, kotou  za ne vibrovat a zanechá na díle stopu.
Sou asn  dojde ke sní�ení p esnosti ezu.

� P i posuvném ezání jemn  tla te vozík sm rem k
vodicímu pravítku bez zastavení. Bude-li b hem
ezání p eru�en pohyb vozíku, z stane na dílu

stopa a dojde k naru�ení p esnosti provedeného
ezu.

1. Tlakové ezání ( ezání malých díl )
Fig.40

Díly o vý�ce do 68 mm a �í ce 160 mm lze ezat
následujícím zp sobem.
Po oto ení pá ky zará�ky doprava a posunutí
vozíku do po�adované polohy zatla te vozík a� na
konec k vodicímu pravítku, dotáhn te pojistný
�roub doprava a p itáhnutím blokovací pá ky k
sob  vozík zajist te. Upn te díl do sv rky. Zapn te
ná adí tak, aby se kotou  ni eho nedotýkal a p ed
spu�t ním dol  po kejte, a� dosáhne plných

otá ek. Potom pomalu spus te dr�adlo zcela dol
a prove te ez. Po dokon ení ezu ná adí vypn te
a p ed p esunutím kotou e zcela nahoru
PO KEJTE, DOKUD SE KOTOU  ÚPLN
NEZASTAVÍ.

POZOR:
� Sm rem doprava pevn  dotáhn te pojistný �roub

a blokovací pá ku p itáhn te k sob , aby se vozík
b hem operace nepohyboval. Nedostate né
uta�ení m �e vést k neo ekávanému zp tnému
rázu kotou e. V d sledku pak m �e dojít k
vá�nému ZRAN NÍ.

2. Posuvné (tla né) ezání ( ezání �irokých díl )
Fig.41

Povolte pojistný �roub doleva a zatla te dop edu
na blokovací pá ku, aby se mohl vozík voln
posouvat. ezaný díl upn te do sv rky.

Fig.42
P itáhn te vozík úpln  k sob . Zapn te ná adí tak,
aby se kotou  ni eho nedotýkal a po kejte, a�
dosáhne plných otá ek. Posu te dr�adlo dol  a
P ITLA TE VOZÍK SM REM K VODICÍMU
PRAVÍTKU P ES EZANÝ DÍL. Po dokon ení
ezu ná adí vypn te a p ed p esunutím kotou e

zcela nahoru PO KEJTE, DOKUD SE KOTOU
ÚPLN  NEZASTAVÍ.

POZOR:
� P i ka�dém posuvném ezání NEJD ÍVE

POTÁHN TE VOZÍK ÚPLN  K SOB  a stiskn te
dr�adlo do polohy úpln  dole. Poté VOZÍK
TLA TE SM REM K VODICÍMU PRAVÍTKU.
NIKDY S EZEM NEZA ÍNEJTE, POKUD JSTE
VOZÍK NEPOTÁHLI ÚPLN  K SOB . Pokud ez
provedete bez úplného p ita�ení vozíku nebo
budete ezat sm rem k sob , m �e dojít k
neo ekávanému zp tnému rázu kotou e s
mo�ností vá�ného ZRAN NÍ.

� Nikdy neprovád jte posuvné ezání s dr�adlem
zablokovaným v dolní poloze stisknutím
zará�kového epu.

� Nikdy nepovolujte knoflík zaji� ující vozík, kdy� se
otá í pilový kotou . Mohlo by dojít k vá�nému
zran ní.

3. Pokosové ezání
Viz odstavec �Nastavení úhlu pokosu" vý�e.

4. �ikmý ez
Fig.43

Povolte pá ku a sklopením pilového kotou e
nastavte úhel úkosu (viz odstavec �Nastavení úhlu
úkosu" vý�e). Po nastavení po�adovaného úhlu
úkosu jej nezapome te zajistit pevným dota�ením
pá ky. Uchy te díl sv rákem. Dbejte, aby byl vozík
p esunut úpln  zp t k pracovníkovi. Zapn te
nástroj bez toho, aby byl list ve styku s materiálem
a po kejte, dokud list nedosáhne plné rychlosti.
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Poté pomalu spus te dr�adlo do polohy úpln  dole
a sou asn  vyvíjejte tlak rovnob �n  s kotou em a
TLA ENÍM VOZÍKU SM REM K VODICÍMU
PRAVÍTKU PROVE TE EZ. Po dokon ení ezu
nástroj vypn te a p ed p esunutím kotou e do
polohy úpln  naho e PO KEJTE, DOKUD SE
PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  NEZASTAVÍ.

POZOR:
� P i �ikmém ezání v�dy kontrolujte, zda se kotou

p esunul dol  ve sm ru úkosu. Udr�ujte ruce mimo
dráhu pilového kotou e.

� P i �ikmém ezání m �e dojít k tomu, �e se
od ezaný kus zap e oproti boku pilového kotou e.
Bude-li kotou  zvednut kdy� se stále otá í, m �e
být tento kousek kotou em zachycen a v d sledku
toho m �e dojít k vyst elení úlomk . Tato situace
m �e být nebezpe ná. Kotou  zvedn te a� PO
úplném zastavení.

� P i posunování dr�adla dol  vyvíjejte tlak
rovnob �n  s kotou em. Je-li síla vyvíjena kolmo k
oto nému stolu nebo b hem ezání dojde ke
zm n  sm ru tlaku, bude naru�ena p esnost ezu.

� Horní pravítko v�dy odsu te nebo sejm te, aby p i
úkosovém ezání nezasahovalo do �ádné ásti
vozíku.

5. Slo�ené ezání
Slo�ené ezání je proces, p i kterém se na dílu
provádí ez s úkosovým úhlem a sou asn  s
pokosovým úhlem. Slo�ené ezání lze provád t s
úhlem uvedeným v tabulce.
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P i slo�eném ezání pou�ijte informace uvedené v
odstavcích �Tlakové ezání", �Posuvné ezání",
�Pokosové ezání" a ��ikmý ez".

6. ezání vypouklých a vydutých li�t
Vypouklé a vyduté li�ty lze radiální pokosovou
pilou ezat s li�tami polo�enými naplocho na
oto ném stole.
Existují dva obvyklé typy vypouklých a jeden typ
vydutých li�t: 52/38° rohová vypouklá li�ta, 45°
rohová vypouklá li�ta a 45° rohová vydutá li�ta. Viz
obrázky.

Fig.44

Existují spoje vypouklých a vydutých li�t ve
�vnit ních" 90° koutech ((1) a (2) na obr. A) a na
�vn j�ích" 90° rozích ((3) a (4) na obr. A).
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Fig.45

M ení
Zm te délku st ny a ustavte ezaný díl na stole
tak, abyste mohli p i íznout na po�adovanou délku
hranu, je� bude v kontaktu se st nou. V�dy se
ujist te, zda je délka ezané li�ty na zadní stran
stejná jako délka st ny. Nastavte délku ezu pro
ezný úhel. V�dy prove te n kolik zku�ebních ez ,

abyste se o ezných úhlech ujistili.
P i ezání vypouklých a vydutých li�t nastavte úhel
úkosu a úhel pokosu tak, jak je nazna eno v
tabulce (A) a li�ty ustavte na horní plo�e stolu pily
tak, jak je uvedeno v tabulce (B).

V p ípad  levého úkosového ezu
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P íklad:
P i ezání vypouklé li�ty typu 52/38° pro
polohu (1) na obr. A:
� Prove te náklon a zajist te nastavení

úhlu úkosu na 33,9° VLEVO.
� Nastavte a zajist te úhel pokosu a na

31,6° VPRAVO.

1. Vnit ní kout
2. Vn j�í roh
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� Vypouklou li�tu polo�te �irokou zadní
plochou (je� bude skrytá) sm rem dol
na oto ný st l s HRANOU KONTAKTU
SE STROPEM naproti vodicímu
pravítku pily.

� Hotový kus ur ený k pou�ití bude po
provedení ezu v�dy po LEVÉ stran
kotou e.

V p ípad  pravého úkosového ezu
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P íklad:
P i ezání vypouklé li�ty typu 52/38° pro
polohu (1) na obr. A:
� Prove te náklon a zajist te nastavení

úhlu úkosu na 33,9° VPRAVO.
� Nastavte a zajist te úhel pokosu a na

31,6° VPRAVO.
� Vypouklou li�tu polo�te �irokou zadní

plochou (je� bude skrytá) sm rem dol
na oto ný st l s HRANOU KONTAKTU
SE ST NOU naproti vodicímu pravítku
pily.

� Hotový kus ur ený k pou�ití bude po
provedení ezu v�dy po PRAVÉ stran
kotou e.

Zará�ky pro vypouklé li�ty (volitelné p íslu�enství)
umo� ují snaz�í ezání vypouklých li�t bez
naklán ní pilového kotou e. Nainstalujte je na st l
tak, jak je znázorn no na obrázcích.

Fig.46
Fig.47

Obr. B: do pravého 45° úhlu pokosu
Obr. C: do levého 45° úhlu pokosu
Vypouklou li�tu umíst te HRANOU KONTAKTU
SE ST NOU proti vodicímu pravítku a HRANOU
KONTAKTU SE STROPEM proti zará�kám pro

vypouklé li�ty tak, jak je znázorn no na obrázku.
Zará�ky pro vypouklé li�ty se i te podle velikosti
vypouklé li�ty. Zará�ky pro vypouklé li�ty zajist te
na míst  dota�ením �roub . Viz tabulka (C) pro
úhel pokosu.

Fig.48
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7. ezání hliníkových výlisk
Fig.49

P i uchycování hliníkových výlisk  pou�ívejte jako
prevenci deformace hliníku distan ní bloky nebo
kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na
obrázku. P i ezání hliníkových výlisk  pou�ívejte
eznou kapalinu, aby se zabránilo nahromad ní

hliníku na kotou i.

POZOR:
� Nikdy se nepokou�ejte ezat silné nebo kruhové

hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tlou� ce
se mohou b hem provozu uvolnit. Pomocí tohoto
nástroje nelze ádn  upevnit kruhové hliníkové
výlisky.

8. ezání drá�ek
Fig.50

ez drá�kového typu lze provést následujícím
zp sobem:
Pomocí stav cího �roubu a ramena zará�ky
upravte dolní koncovou polohu kotou e tak, aby
byla omezena ezná hloubka kotou e. Dal�í
informace naleznete v odstavci �Rameno zará�ky"
vý�e.
Po se ízení dolní koncové polohy kotou e vy e�te
rovnob �né drá�ky po celé �í ce dílu pomocí
posuvného ezání (tla ení), jak je ilustrováno na
obrázku. Poté pomocí dláta odstra te materiál dílu
z prostoru mezi drá�kami. Nepokou�ejte se
provád t tento typ ezání pomocí �irokých
(tlustých) kotou  nebo drá�kovacího kotou e.
Mohlo by dojít ke ztrát  kontroly a zran ní.

POZOR:
� P i provád ní jiného ezání, ne� je ezání drá�ek,

nezapome te vrátit rameno zará�ky do p vodní
polohy.
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P ená�ení nástroje
Fig.51
Ujist te se, zda je ná adí odpojeno od zdroje napájení.
Zajist te kotou  v úhlu úkosu 0° a oto ný st l p esu te
zcela k pravému úhlu pokosu. Zajist te kluzné ty e tak,
aby byla dolní kluzná ty  zaji�t na v poloze vozíku zcela
p ita�eného k obsluze a horní ty e zaji�t ny v poloze
vozíku zcela zatla eného vp ed k vodicímu pravítku (viz
ást s názvem �Nastavení  blokování posouvání".)

Spus te dr�adlo zcela dol  a v této poloze jej zajist te
stla ením zará�kového epu.
Nástroj p ená�ejte uchopením za ob  strany základny
nástroje, jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze
p ená�et snadn ji, pokud demontujete dr�áky, vak na
prach, atd.
Fig.52

POZOR:
� P ed p ená�ením nástroje v�dy zajist te v�echny

pohyblivé díly.
� Zará�kový ep slou�í pouze pro ú ely p ená�ení a

skladování. Není ur en pro �ádné innosti spojené
s ezáním.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

VAROVÁNÍ:
� K zaji�t ní nejefektivn j�ího a nejbezpe n j�ího

provozu dbejte, aby byl kotou  v�dy ostrý a istý.
POZOR:

� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo,
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.

Nastavení úhlu ezání
Nástroj byl pe liv  se ízen a nastaven u výrobce. Hrubé
zacházení v�ak m �e se ízení naru�it. Není-li nástroj
ádn  se ízen, prove te následující kroky:
1. Úhel pokosu

Posu te vozík sm rem k vodicímu pravítku,
sm rem doprava dotáhn te pojistný �roub a
p itáhnutím blokovací pá ky k sob  zajist te vozík.
Oto te rukoje  zaji� ující oto ný st l sm rem
doleva. Oto ný st l p esu te tak, aby byl ukazatel
na stupnici pokosu v poloze 0°. Potom oto ný st l
nato te mírn  doprava a doleva, aby se usadil v
zá ezu pokosu 0°. (Není-li ukazatel nasm rován
na 0°, nechte jej tak.) Nástr ným klí em povolte
�rouby s vnit ním �estihranem zaji� ující vodicí
pravítko.
Spus te dr�adlo zcela dol  a v této poloze jej
zajist te stla ením zará�kového epu. Srovnejte
bok kotou e s plochou vodicího pravítka pomocí

trojúhelníkového pravítka, p ílo�ného úhelníku,
apod. Potom na vodicím pravítku postupn  pevn
dotáhn te �rouby s vnit ním �estihranem po ínaje
od pravé strany.

Fig.53

P esv d te se, zda ukazatel sm uje na 0° na
stupnici pokosu. Pokud ukazatel nesm uje na 0°,
povolte �roub uchycující ukazatel a upravte
ukazatel tak, aby byl zam en na 0°.

Fig.54

2. Úhel úkosu
Zatla te pá ku západky zcela dop edu a uvoln te pevné
dorazy.

(1) Úhel úkosu 0°
Fig.55

Posu te vozík sm rem k vodicímu pravítku,
sm rem doprava dotáhn te pojistný �roub a
p itáhnutím blokovací pá ky k sob  zajist te
vozík. Spus te dr�adlo zcela dol  a v této
poloze jej zajist te stla ením zará�kového
epu. Uvoln te pá ku na zadní stran  ná adí.

Oto te �roubem s vnit ním �estihranem na
pravé stran  dr�áku ramena o dv i t i
otá ky doleva, aby se kotou  sklopil doprava.

Fig.56

Otá ením �roubu s vnit ním �estihranem na
pravé stran  dr�áku ramena sm rem
doprava opatrn  vyrovnejte bok kotou e s
horní plochu oto ného stolu - pou�ijte
trojúhelníkové pravítko, p ílo�ný úhelník apod.
Potom pá ku pevn  utáhn te.

Fig.57

Ujist te se, zda ukazatele na dr�áku ramena
odpovídají poloze 0° na stupnici úkosu
ramena. Pokud ukazatele do pozice 0°
nemí í, povolte �rouby zaji� ující ukazatele a
upravte je tak, aby mí ily na 0°.

Fig.58

 (2) Úhel úkosu 45°
Fig.59

Úhel úkosu 45° nastavte a� po provedení
se ízení úhlu úkosu 0°. Chcete-li se ídit úhel
úkosu 45°, povolte pá ku a sklopte kotou
úpln  doleva. Ujist te se, zda ukazatel na
dr�áku ramena odpovídá 45° na stupnici
úkosu ramena. Pokud ukazatel neukazuje na
45°, otá ejte levým stav cím �roubem úhlu
úkosu 45° na boku ramena, a� se ukazatel
nasm ruje na 45°.
Chcete-li nastavit pravý úhel úkosu 45°,
prove te stejný postup, jaký je popsán vý�e.
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Se ízení polohy laserové rysky
Pouze model LS1016L
Fig.60
Fig.61

VAROVÁNÍ:
� Vzhledem k tomu, �e p i se izování polohy

laserové rysky je nástroj p ipojený ke zdroji
napájení, v nujte innosti plnou pozornost,
zejména p i zapínání. Náhodným stisknutím
spou�t  se nástroj uvede do chodu a zp sobí
zran ní.

POZOR:
� Nikdy se nedívejte p ímo do laserového paprsku.

P ímý pohled do laserového paprsku zp sobuje
po�kození zraku.

� LASEROVÉ ZÁ ENÍ
Nedívejte se do paprsku.

� Nikdy na nástroj nenará�ejte ani s ním neházejte.
Rány nebo nárazy zp sobují nesprávné umíst ní
laserové rysky, po�kození vysílací ásti laserového
paprsku, p ípad  zkracují provozní �ivotnost
nástroje.

P i se izování se laserová ryska objevuje nalevo od
pilového kotou e.

1

2

3

4 5
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P i se izování se laserová ryska objevuje napravo
od pilového kotou e.

1 2 3
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P i obou se ízeních postupujte následovn .
1. P esv d te se, zda je nástroj odpojen od zdroje

napájení.
2. Vyzna te na dílu rysku pro ezání a umíst te díl

na oto ný st l. V této chvíli neuchycujte díl
sv rákem ani jiným podobným za ízením.

3. Sni�te kotou  spu�t ním rukojeti a zkontrolujte, v
jaké poloze se nachází ryska ezání a pilový
kotou . (Rozhodn te se, kterou pozici chcete
ezat na rysce.)

4. Po stanovení místa ezání vra te dr�adlo do
p vodní polohy. Upn te díl svislým sv rákem bez
posunutí dílu z p edem zkontrolované polohy.

5. P ipojte nástroj ke zdroji napájení a zapn te
spína  laseru.

6. Následujícím zp sobem se i te polohu laserové
rysky.

Polohu laserové rysky lze zm nit. Rozsah pohybu
stav cího �roubu pro laser se m ní otá ením dvou
�roub  pomocí imbusového klí e. (Rozsah nastavení
laserové rysky je u výrobce nastaven do 1 mm od
bo ního povrchu kotou e.)
Chcete-li p esunout rozsah pohybu laserové rysky dále
od bo ního povrchu kotou e, povolte stav cí �roub a
otá ejte dv ma �rouby proti sm ru hodinových ru i ek.
Povolte stav cí �roub a otá ením t chto dvou �roub  ve
sm ru hodinových ru i ek ji posu te blí�e k bo nímu
povrchu kotou e.
Pomocí informací uvedených v odstavci �Pou�ití
laserové rysky" se i te stav cí �roub tak, aby byla ezná
ryska na dílu vyrovnána s laserovou ryskou.

POZNÁMKA:
� Pravideln  kontrolujte p esnost polohy laserové

rysky.
� Pokud na laserové jednotce vznikne jakákoliv

porucha, sv te opravu nástroje autorizovanému
servisnímu st edisku spole nosti Makita.

i�t ní o ky laseru
Pouze model LS1016L
Fig.62
V p ípad  zne i�t ní o ky laseru nebo pokud k ní
p ilnuly piliny tak, �e ji� dále není snadno vid t laserovou
rysku, odpojte pilu od zdroje napájení a pe liv o ku
laseru vy ist te m kkou navlh enou tkaninou. P i i�t ní
o ky laseru nepou�ívejte rozpou�t dla ani ropné isticí

prost edky.
Fig.63

Chcete-li demontovat o ku laseru, odstra te nejd íve
pilový kotou  podle pokyn  uvedených v odstavci
�Instalace a demontá� pilového kotou e".
�roubovákem povolte, ale úpln  neodstra ujte, �roub
uchycující o ku.
Vytáhn te o ku jak je ilustrováno na obrázku.

1. Stav cí �roub
2. Pilový list
3. Laserová ryska

1. �roub umo� ující zm nu rozsahu pohybu stav cího
�roubu

2. Stav cí �roub
3. Imbusový klí
4. Laserová ryska
5. Pilový list
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POZNÁMKA:
� Pokud se o ka nevysune, uvoln te �roub je�t

více a op t se pokuste o ku vytáhnout. �roub
v�ak neodstra ujte úpln .

Vým na uhlík
Fig.64
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Fig.65
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.
Po vým n  uhlík  zapojte nástroj do sít  a spu�t ním
nástroje asi na deset minut bez zatí�ení nechte uhlíky
zab hnout. Potom zkontrolujte nástroj za chodu a po
uvoln ní spou�t  ov te funkci elektromagnetické brzdy.
Nepracuje-li elektromagnetická brzda správn , p edejte
nástroj k oprav  místnímu servisnímu st edisku firmy
Makita.

innosti po ukon ení práce
� Po pou�ití ot ete hadrem nebo podobným

materiálem t ísky a piliny nahromad né na nástroji.
Udr�ujte kryt kotou e v istot  podle pokyn
uvedených v odstavci �Kryt kotou e" vý�e.
Proma�te kluzné díly strojním olejem, aby
nekorodovaly.

� P i skladování nástroje p esu te vozík úpln
sm rem k sob  tak, aby se sjí�d cí ty  zasunula
do oto ného stolu.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Pilové kotou e s ocelovým a karbidovým ost ím

 


 


 




006526

� Sestava sv ráku (vodorovný sv rák)
� Svislý sv rák
� Nástr ný klí  13
� Dr�ák
� Vak na prach
� Sada zará�ek pro vypouklé li�ty
� Trojúhelníkové pravítko
� Prachová nádoba
� Imbusový klí  (pro LS1016L)
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