CZ
PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
KOTOUČOVÁ PILA XT106180 (AT3605)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Model: AT3605 M1Y-KA2-185
Průměr kotouče: 185mm
Napětí: 230V/50-60Hz
Výkon: 1350W
Volnoběžné otáčky: 500/min
Řezná kapacita: 90° 62mm, 45° 46mm
Hladina akustického výkonu LwA: 99dB
Hladina akustického tlaku LpA: 88,4dB
Vibrace: 4,1m/s2
Váha: 5,2kg

ČTĚTE TENTO NÁVOD POZORNĚ JEŠTĚ PŘE PRVNÍM POUŽITÍM!

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě
potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte,
nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.
UPOZORNĚNÍ!
Toto upozornění se používá pro pokyny, jejichž neuposlechnutí může vést k úrazu elektrickým proudem, ke
vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

VÝSTRAHA!
Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto
návodem, zapříčinit ztrátu záruky na výrobek. Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených
výstražných pokynech je myšleno jak elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, tak nářadí
napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu). Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny!

1. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou
nehod.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušováni, můžete
ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné
zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a
chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.

3) BEZPEČNOST OSOB
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a
střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané
v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být
příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který
ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe
ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a
rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková
zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená
vznikajícím prachem.

4) POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O EL. NÁŘADÍ
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné
elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí,
které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství
nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují
nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny
s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených
uživatelů nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na
praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, před dalším používá-ním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší
pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým
způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a
druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno,
může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS A ODPOVĚNOST ZA VADY
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma XT line s.r.o. v souladu s tímto zákonem
poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12
měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví
servis firmy XT line s.r.o. Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může
uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v
bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis
závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné
lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od
data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí
zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je
kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na
reklamaci zaniká, jestliže: - výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze - výrobek byl
používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných
nebo nekvalitních maziv apod. - škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických
vlivů - vady byli způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad
rámec přípustného zatížení.

6) PŘÍPRAVA K PRÁCI A SPUŠTĚNÍ

1. vypínač ON/OFF
2. Ochranný kryt
3. Základní deska
4. Spodní kryt kotouče
5. Zarážka krytu

1.

6. Pilový kotouč
7. Zámek úhlového nastavení
8. Tlačítko zámku
9. Tlačítko zámku vřetene
10. Nastavení hloubky řezu

11. Měřítko hloubky řezu
12. Vývod prachu
13. Vnitřní příruba
14. Šroub kotouče
15. Vnější příruba

16. Vřeteno
17. Úhloměr
18. Zářez vodítka
19. Vodítko

SPUŠTĚNÍ

Držte pilu vždy pevně oběma rukama při práci! (obr.1). Držení jednou rukou může vést ke zranění (špatné
držení obr. 2).

Obr.1
2.

obr.2

VÝMĚNA KOTOUČE

Stlačte zámek vřetene (9) a pomocí klíče povolte šroub kotouče (14) a vnější přírubu (16). Povolte spodní
kryt kotouče (4) podržte ho otevřený a zajistěte zarážkou (5) než vyměníte kotouč (6).
Ujistěte se, že kotouč sedí na vnitřní přírubě (13) a že směr otáčení kotouče je stejný, jako je naznačeno
šipkou na spodním krytu (4). Zkontrolujte, zda jsou příruby i kotouč čisté.

Znovu stlačte zámek vřetene (9) a našroubujte vnější přírubu (15) na vřeteno (16) a utáhněte. Zkontrolujte,
zda je kotouč správně nasazen.
VAROVÁNÍ!
Zuby kotouče jsou velice ostré, noste rukavice!
Pro nejlepší výkon používejte kotouče vhodné pro materiál, který budete řezat.
3.

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU

Uvolněte páku nastavení výšky řezu (10) a nastavte výšku zvednutím těla od základní desky (3). Pomocí
pravítka (11) nastavte přesnou hloubku a zajistěte páku (10). Obr. 3.1 a 3.2
Přidejte k hloubce vždy cca 3mm, aby kotouč mohl projít materiálem.

POVOLENO
ZVEDNOUT

UTAŽENO

SPUSTIT
Obr. 3.1

obr. 3.2

4. ZÁKLADNÍ DESKA
Základní deska musí být vždy pevně přitlačena k materiálu, aby se snížili vibrace a vyloučilo se odskočení
pily a poškození materiálu.
Nastavení úhlu řezání na základní desce umožní úhlové řezání (obr.4).

Obr.4
Povolte zámek (7) a otočte základní deskou (3) do požadovaného úhlu pomocí úhelníku (17). Poté zajistěte
opět zámek (7). Úhel vyznačení na úhelníku (17) je vhodný pro všeobecné použití. Pro přesné práce se
doporučuje provést zkušební řez na jiném materiálu a zkontrolovat úhel přeměřením.
5.

NASTAVENÍ PARALELNÍHO VODÍTKA

Vodítko se používá pro řezy rovnoběžné s hranou obrobku ve zvolené vzdálenosti. Může být použito na
obě strany základní desky. Na pření straně základní desky (3) je zářez (18) pro vložení paralelního vodítka
(19). Obr.5
Pro přímý řez nastavte vodítko na značku 0°, pro řez pod úhlem 45° nastavte vodítko na značku 45°.
Vždy proveďte zkušební řez.

Obr. 5

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ:
-

Pokud se pila příliš zahřívá, nechte běžet 2-3 minuty na prázdno. Vyhněte se dlouhém použití při velmi
nízkých otáčkách!
Používejte kotouč vhodný pro daný materiál a jeho tloušťku.
Kvalitu řezu ovlivní i počet zubů kotouče pro daný materiál.
Vždy se ujistěte, že je kotouč správně a pevně nasazen.
Upevněte řezaný materiál, pohyb při řezu může poškodit obrobek

6.

VYŘEZÁVÁNÍ (POUZE MĚKKÉ MATERIÁLY)

Tato operace vyžaduje velkou opatrnost a zkušenost s prací s pilou!
Varování!
Zuby pily jsou během této práce odhaleny, což vyžaduje velkou opatrnost.
Viditelně vyznačte místo řezu a nastavte hloubku řezu. Umístěte pilu nad tuto značku tak, že přední hranu
základní desky opřete o obrobek a kotouč přiložíte na vyznačený řez. Obr. 7.1

Obr. 7.1
Ujistěte se, že se kotouč nedotýká materiálu. Spodní kryt kotouče musí být otevřen a zajištěn zámkem (5).

Zapněte pilu a jemně tlačte dolů do řezaného materiálu směrem od opřené přední hrany dozadu, dokud
deska nepřilehne k materiálu. Obr. 7.2

Obr. 7.2
TECHNICKÝ NÁKRES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Šroub ST4,2x16-f 4x
Šroub ST4,2x25-f 2x
Levá rukojeť
Štítek
Platové tělo
Zemnění
Stator
Ventilátor
Vypínač
Kondenzátor
Pravá rukojeť
Ložiska
Prachové těsnění
Rotor
Ložiska
Gumový kroužek
Kabel a zástrčka
Kryt kabelu
Svorka kabelu
Šroub ST4,2x14-f 2x
Šroub ST4,8x65-f 2x
Plochá podložka 9x
Podložka 9x
Šroub M5*65 3x
Kroužek 2x
Držák uhlíků 2x
Uhlíky 2x
Kryt uhlíků 2x
Šroub M4*6 2x
Fixační blok
Matka M8
Páka nastavení hloubky řezu
Plochá podložka 8
Pružina
Pojistný kroužek

36. Velká podložka 22x5,2x1mm
37. Čep
38. Zámek vřetene
39. Převodovka 4x
40. Pevný kryt
41. Šroub M5x16 4x
42. Čep 6x40
43. Gumový blok
44. Plochá podložka 3x
45. Šroub M6x18
46. Ložisko
47. Pojistný kroužek
48. Převodové kolečko
49. Klíč 4x13
50. Vřeteno
51. Pojistný kroužek 2x
52. ložisko
53. Přední kryt
54. Šroub M5x14 2x
55. Matka M6x25
56. Úhlová deska
57. Křídlová matka
58. Pružina
59. Zámek úhlu 2x
60. Fixační sedlo
61. Nýt 2x
62. Podložka
63. Konzola krytu ostří
64. Matka M8x25
65. Šroub M5x10
66. Kryt ostří
67. Šroub M5x10 5x
68. Základní deska
69. Hloubkový doraz
70. Měřítko dorazu

71. Šroub M8x16
72. Vnější příruba
73. Kotouč
74. Vnitřní příruba
75. Pojistný kroužek
76. Fixační svorka
77. Rolovací vodítko
78. Spodní kryt kotouče
79. Štítek
80. Pružina
81. Paralelní doraz
82. Klíč 13mm

SK
PÓVODNÁ NÁVOD NA POUŽITIE
Kotúčová píla XT106180 (AT3605)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
Model: AT3605 M1Y-KA2-185
Priemer kotúča: 185mm
Napätie: 230V / 50-60Hz
Výkon: 1350W
Voľnobežné otáčky: 500 / min
Rezná kapacita: 90 ° 62mm, 45 ° 46mm
Hladina akustického výkonu LwA: 99dB
Hladina akustického tlaku LpA: 88,4dB
Vibrácie: 4,1m/s2
Váha: 5,2kg
ČÍTAJTE TENTO NÁVOD POZORNE EŠTE PRED PRVÝM POUŽITÍM!

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Tento "Návod na použitie" udržujte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri výrobku,
aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek
požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.
UPOZORNENIE!
Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
ku vzniku požiaru a / alebo k vážnemu zraneniu osôb.
VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k
úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a / alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie,
ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. Výrazom "elektrické náradie"
vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené ako elektrické náradie napájané
(pohyblivým prívodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu). Zapamätajte
si a uschovajte tieto pokyny!!
1. PRACOVNÉ PROSTREDIE
a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú
príčinou nehôd.
b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
c) Pri používaní elektrického náradia zamedzte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaní,
môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.
2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke.
Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou,
nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami,
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia,
sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so
zemou.
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte,
sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže
viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané
v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť
príčinou nehôd.
d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo
kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia
osôb.
e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak
lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev
a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby
takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť
nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O EL. NÁRADIE
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu.
Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické
náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou
príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli
oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie
je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie
pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie
okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším
používa-ním zaistite jeho opravu. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou
pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a
takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky
práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre
aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
5) SERVIS A ODPOVĚNOST ZA VADY
Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Zb. Firma XT line s.r.o. v súlade s týmto
zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov
(u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie)
a uznávané bezplatne opraví servis firmy XT line sro Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca,
u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú
na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu
prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný
výrobok, predajné dokumenty podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón).
Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu možno po vzájomnej dohode
predĺžiť). Po prejavení skryté vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť,
bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym
používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť
sám možno po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká,
ak: - výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu - výrobok bol používaný v iných
podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných
mazív a pod. - Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - vady
boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom - výrobok bol použitý nad rámec
prípustného zaťaženia.

6) PRÍPRAVA NA PRÁCU A SPUSTENIE
1. vypínač ON / OFF
6. Pílový kotúč
2. Ochranný kryt
7. Zámok uhlového nastavenia
3. Základná doska
8. Tlačidlo zámku
4. Spodný kryt kotúča 9. Tlačidlo zámku vretena
5. Zarážka krytu
10. Nastavenie hĺbky rezu

11. Mierka hĺbky rezu
12. Vývod prachu
13. Vnútorná príruba
14. Skrutka kotúča
15. Vonkajšia príruba

16. Vreteno
17. Uhlomer
18. Zárez vodítka
19. Vodidlo

1. SPUSTENIE
Držte pílu vždy pevne oboma rukami pri práci! (obr.1).
Držanie jednou rukou môže viesť ku zraneniu (zlé držanie obr. 2).

Obr.1

obr.2

2. VÝMENA KOTÚČE
Stlačte zámok vretena (9) a pomocou kľúča povoľte skrutku kotúča (14) a vonkajšiu prírubu (16).
Povoľte spodný kryt kotúča (4) podržte ho otvorený a zaistite zarážkou (5) ako vymeníte kotúč (6).
Uistite sa, že kotúč sedí na vnútornej prírube (13) a že smer otáčania kotúča je rovnaký, ako je
naznačené šípkou na spodnom kryte (4). Skontrolujte, či sú príruby aj kotúč čisté.
Znovu stlačte zámok vretena (9) a naskrutkujte vonkajšiu prírubu (15) na vreteno (16) a utiahnite.
Skontrolujte, či je kotúč správne nasadený.
VAROVANIE! Zuby kotúča sú veľmi ostré, noste rukavice!
Pre najlepší výkon používajte kotúče vhodné pre materiál, ktorý budete rezať.
3. nastavenie hĺbky rezu
Uvoľnite páku nastavenie výšky rezu (10) a nastavte výšku zdvihnutím tela od základnej dosky (3).
Pomocou pravítka (11) nastavte presnú hĺbku a zaistite páku (10). Obr. 3.1 a 3.2
Pridajte k hĺbke vždy cca 3mm, aby kotúč mohol prejsť materiálom.

POVOLENO
ZVEDNOUT

UTAŽENO

SPUSTIT
Obr. 3.1

obr. 3.2

4. ZÁKLADNÉ DOSKA
Základná doska musí byť vždy pevne pritláčaná k materiálu, aby sa znížili vibrácie a vylúčilo sa
odskočenie píly a poškodenie materiálu.
Nastavenie uhla rezania na základnej doske umožní uhlové rezanie (obr.4).

Obr.4

Povoľte zámok (7) a otočte základnou doskou (3) do požadovaného uhla pomocou uholníka (17).
Potom zaistite opäť zámok (7). Uhol vyznačenie na uholníka (17) je vhodný pre všeobecné použitie.
Pre presné práce sa odporúča vykonať skúšobný rez na inom materiáli a skontrolovať uhol premeraním.
5. NASTAVENIE paralelného vodidla
Vodítko sa používa pre rezy rovnobežné s hranou obrobku vo zvolenej vzdialenosti. Môže byť použité
na obe strany základnej dosky. Na prednej strane základnej dosky (3) je zárez (18) pre vloženie
paralelného vodítka (19). obr.5
Pre priamy rez nastavte vodidlo na značku 0 °, pre rez pod uhlom 45 ° nastavte vodidlo na značku 45 °.
Vždy vykonajte skúšobný rez.

Obr. 5

RADY PRE POUŽÍVANIE:
- Ak sa píla príliš zahrieva, nechajte bežať 2-3 minúty na prázdno. Vyhnite sa dlhom použitie pri
veľmi nízkych otáčkach!
- Používajte kotúč vhodný pre daný materiál a jeho hrúbku.
- Kvalitu rezu ovplyvní aj počet zubov kotúča pre daný materiál.
- Vždy sa uistite, že je kotúč správne a pevne nasadený.
- Upevnite rezaný materiál, pohyb pri reze môže poškodiť obrobok
6. vyrezávanie (IBA mäkký materiál)
Táto operácia vyžaduje veľkú opatrnosť a skúsenosť s prácou s pílou!
Varovanie!
Zuby píly sú počas tejto práce odhalené, čo vyžaduje veľkú opatrnosť.
Viditeľne vyznačte miesto rezu a nastavte hĺbku rezu. Umiestnite pílu nad túto značku tak, že prednú
hranu základnej dosky oprite o polotovar a kotúč priložíte na vyznačený rez. Obr. 7.1

Obr. 7.1

Uistite sa, že sa kotúč nedotýka materiálu. Spodný kryt kotúča musí byť otvorený a zaistený
zámkom (5).
Zapnite pílu a jemne tlačte dole do rezaného materiálu smerom od opreté prednej hrany dozadu,
kým doska nepřilehne k materiálu. Obr. 7.2

Obr. 7.2

TECHNICKÝ NÁKRES:
1. Skrutka ST4,2x16-f 4x
2. Skrutka ST4,2x25-f 2x
3. Ľavá rukoväť
4. Štítok
5. Platové telo
6. Uzemnenie
7. Stator
8. Ventilátor
9. Vypínač
10. Kondenzátor
11. Pravá rukoväť
12. Ložiská
13. Prachové tesnenie
14. Rotor
15. Ložiská
16. Gumový krúžok
17. Kábel a zástrčka
18. Kryt kábla
19. Svorka kábla
20. Skrutka ST4,2x14-f 2x
21. Skrutka ST4,8x65-f 2x
22. Plochá podložka 9x
23. Podložka 9x
24. Skrutka M5 * 65 3x
25. Krúžok 2x
26. Držiak uhlíkov 2x
27. Uhlíky 2x
28. Kryt uhlíkov 2x
29. Skrutka M4 * 6 2x
30. Fixačné blok
31. Matka M8
32. Páka nastavenia hĺbky rezu
33. Plochá podložka 8
34. Pružina
35. Poistný krúžok

36. Veľká podložka 22x5,2x1mm
37. Čep
38. Zámok vretena
39. Prevodovka 4x
40. Pevný kryt
41. Skrutka M5x16 4x
42. Čep 6x40
43. Gumový blok
44. Plochá podložka 3x
45. Skrutka M6x18
46. Ložisko
47. Poistný krúžok
48. Prevodové koliesko
49. Kľúč 4x13
50. Vreteno
51. Poistný krúžok 2x
52. ložisko
53. Predný kryt
54. Skrutka M5x14 2x
55. Matka M6x25
56. Uhlová doska
57. Krídlová matka
58. Pružina
59. Zámok uhla 2x
60. Fixačné sedlo
61. Nit 2x
62. Podložka
63. Konzola krytu ostria
64. Matka M8x25
65. Skrutka M5x10
66. Kryt ostria
67. Skrutka M5x10 5x
68. Základná doska
69. Hĺbkový doraz
70. Mierka dorazu

71. Skrutka M8x16
72. Vonkajšia príruba
73. Kotúč
74. Vnútorná príruba
75. Poistný krúžok
76. Fixačné svorka
77. Rolovacie vodítko
78. Spodný kryt kotúča
79. Štítok
80. Pružina
81. Paralelný doraz
82. Kľúč 13mm

