CZ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
XT106365
PŘÍMOČARÁ PILA M1Q-TD-65DF, 550W

Toto zařízení odpovídá následujícím normám:
2006/42/EC , 2004/108/EC, EN60745-1,EN 60745-2-11,EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3: 2008

Typové označení: M1Q-TD-65DF
Napětí: 230V, 50Hz
Příkon: 550W
Otáčky (bez zatížení): 800-2600 (min-1)
Kapacita řezání: dřevo 65mm, hliník 12mm, ocel 6mm
Hladina akustického výkonu LwA: 91,9dB
Hladina akustického tlaku LpA: 80,9dB
Vibrace: 13,7m/s2
Izolace: třída ochrany II
Hmotnost: 2,1kg

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.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani
nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a
pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání
prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

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 podmín-kami 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 zachy-ceny 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 vadymateriálu 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.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!

6) PŘÍPRAVA K PRÁCI A SPUŠTĚNÍ
• Před připojením nářadí k síti zkontrolujte, zda přívodní napětí odpovídá údajům uvedeným na štítku.
• Pokud provádíte výměnu a dotahování pilových plátků, vždy vyjměte přívodní kabel ze zásuvky. Nikdy to však
nedělejte zatažením za kabel. Úchyt pilových plátků je BOSCH
• Pokud používáte prodlužovací kabel, který je navinut na bubnu, je potřeba ho kompletně rozvinout. Průřez
jednotlivých vodičů prodlužovacího kabelu by měl být alespoň 1 mm2.
• Pilu připojujte k síťovému zdroji napětí vždy se spínačem v poloze “vypnuto”.
• Dále se přesvědčte, že pila nezasahuje ani se nedotýká žádného předmětu, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
• Řez provádějte rovnoměrným pohybem, zvýšíte tím životnost pily a pilového plátku.
• Při práci dbejte na to, aby přívodní kabel nesměřoval do prostoru řezu.
• Používejte pouze pilové plátky v bezvadném stavu. Ohnuté či prasklé plátky ihned vyměňte.
• Při práci nevyvíjejte na pilu nadměrný tlak – snížíte tím nebezpečí přetížení, o kterém obvykle svědčí výrazné
zahřívání těla nářadí. Teplota vnitřních dílů nesmí překročit 60°C.
• Toto elektrické nářadí není uzpůsobeno pro práci v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí se používat v blízkosti
vznětlivých, výbušných a žíravých látek.
• Vždy používejte ochranu zraku a sluchu. Měly by být používány také další osobní ochranné pomůcky jako např.
respirátor, rukavice, ochranná přilba a pracovní zástěra.
• Pracujete-li v prašném prostředí, kontrolujte, zda jsou ventilační otvory nářadí čisté. Je-li potřeba zbavit nářadí
prachu, nejprve jej odpojte od síťového napájení. Používejte nekovové předměty, aby jste zabránili poškození vnitřních
částí.
• Při práci s materiály, které produkují velké množství prachu je doporučeno vždy používat odsávání prachu za účelem
ochrany a prodloužení životnosti pily.
• Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem dbejte na to, abyste se při práci nedotýkali uzemněných kovových
předmětů (trubek, kotlů apod.)
• Pro uvedení pily do provozu stiskněte tlačítko vypínače (1). Při delší práci můžete použít aretaci vypínače (2).
1. Nasazení a odebrání listu pily
Pozn. Před montáží a nastavením vždy odpojte přívod el. energie nástroje.
Tento nástroj má systém k zajištění rychlé a snadné výměny pilového listu. (viz obr. 1)

obr.1
NASAZENÍ LISTU:
• Odklopte kryt pilového listu. Stlačte západku pilového listu.
• Vsuňte pilový list do držáku zavedením zadní části pilového listu do drážky vodícího válečku.
• Uvolněte západku listu. Tímto je list řádně instalován.
ODEBRÁNÍ LISTU:
• Uvolněte západku listu, západku naplno zasuňte a pilový list z držáku vytáhněte.
2. Nastavení předkmitu
Čtyři možnosti nastavení předkmitu ( kyvného pohybu ) umožňují optimální přizpůsobení řezné rychlosti, výkonu
řezaní a způsobu (šablony) řezání podle řezaného materiálu.

Předkmit lze nastavit ve čtyřech krocích pomocí přestavné páčky. Přepínání je možno provádět za chodu
přístroje. (viz Obr. 2)
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obr.2
3. Nastavení úhlu zkosení
Nastavitelná základna umožňuje řezání levých a pravých zkosených úhlů v rozmezí 0-45°. Stupnice zkosení má předvolené
polohy 0°, 15°, 30°, 45°.(viz Obr. 3)
• Uvolněte základnu pomocí imbus klíče č.3
• Posuňte základnu směrem k listu.
• Základnu nakloňte a pomocí stupnice nastavte požadovaný úhel zkosení.
• Zaaretujte základnu v požadovaném úhlu.
• Dotáhněte šrouby

obr.3
4. Zapnutí/Vypnutí
Pozn.: Při zapojování zástrčky do přívodu el. energie se přesvědčte, že spínač je ve VYPNUTÉ poloze. Stiskem
spínače ZAP/VYP zapněte pilu.
• K zajištění nepřerušovaného chodu stiskněte a přidržte daný spínač, stiskněte blokovací tlačítko a spínač
uvol-něte.
• Uvolněním spínače přerušte chod pily.
• K přerušení trvalého chodu pily stiskněte krátce spínač a uvolněte jej. Nástroj vypínejte VŽDY po dokončení
práce a před vyjmutím zástrčky ze sítě. (viz Obr. 4)
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obr.4
5. Elektronické nastavení rychlosti řezání
Otočením regulátoru rychlosti na požadovanou výši (viz Obr. 5) předvolte rychlost řezání pilou. Čím vyšší číslo,
tím vyšší rychlost řezání. Žádané nastavení závisí na tloušťce a druhu materiálu.Vysoká rychlost slouží k řezání
měkkých materiálů jako je dřevo. K řezání kovů použijte nízké rychlosti.

regulátor rychlosti řezání

obr.5
6. Účinné a bezpečné řezaní
Pozn.: Pravidelně promazávejte vodící váleček.
• Dle potřeby si narýsujte řeznou přímku.
• Vyvrtejte otvor (průměr min 12 mm) a zaveďte do něj pilový list.
• Zapněte pilu.
• Řezejte podle narýsované přímky.
• Při kyvném řezání lehce pohybujte pilou.
6.1 ŘEZÁNÍ DO KOVU
• Nasaďte příslušný pilový list.
• Postupujte dle výše uvedeného návodu.
• Použijte chladící mazivo (řezný olej) k zamezení přehřá-tí listu či opracovávaného kusu.

6.4 ODSÁVÁNÍ PRACHU
Při pokojovém užití po delší časový úsek nutno použít vhodný odsávač
prachu v provedení dle předmětných nařízení ohledně emisí
prachu.Nástavec pro odsávací zařízení v kombinaci s prachovým
chráničem napomáhá odsávání prachu s povrchu opraco-vávaného kusu
při zapojení do příslušného systému na odsávání prachu. (viz Obr. 6)

obr.6
nástavec pro odsávací zařízení

SEZNAM DÍLŮ:
1 plastový kryt
2 čep
3 plastový obal
4 pružinka
5 upínací systém
6 čep
7 protiprachový kroužek
8 kluzný blok
9 pružina
10 ocelová pružina
11 průhledný kryt
12 vratná hřídel
13 tyč
14 mazání
15 ložiska
16 přívod mazání
17 paralelní čepy
18 segrový kroužek
19 podložka
20 převody
21 blok vyvážení
22 podpěrný blok
23 pojistný blok
24 jehlové ložisko
25 kryt
26 šroub
27 paralelní čepy
28 podložka
29 podložka
30 střední kryt
31 olejový kryt
32 ložiska
33 rotor
34 ložiska
35 stator
36 pružinka-vypínače
37 řídící konoflík

38 vypínač
39 elektronická deska
40 levé pouzdro
41 čep
42 knoflík
43 pružina knoflíku
44 kulička
45 O-kroužek
46 zadní kryt
47 deska
48 pružina uhlíků
49 držák uhlíků
50 šroub
51 pružina tlačítka držáku uhlíků
52 uhlíky
53 tlačítko držáku uhlíků
54 paralelní vodítko
55 lokační deska
56 základní deska
57 zvedací deska
58 čep zvedací desky
59 čep
60 kladka
61 segrový kroužek
62 šroub
63 pravé pouzdro
64 šroub
65 tlačná deska
66 odsávání prachu
67 induktor
68 ochrana přívodního kabele
69 přívodní kabel
70 klíč
71 paralelní vodítko
72 šroub
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PÓVODNÁ NÁVOD NA POUŽITIE
XT106365
PRIAMOČIARA PÍLA M1Q-TD-65DF, 550W

Typové označenie: M1Q-TD-65DF
Napetie: 230V, 50Hz
Príkon: 550W
Otáčky (bez zatíženie): 800-2600 (min-1)
Kapacita rezanie: drevo 65mm, hliník 12mm, ocel 6mm
Hladina akustického výkonu LwA: 91,9dB
Hladina akustického tlaku LpA: 80,9dB
Vibrácie: 13,7m/s2
Izolacia: trieda ochrany II

Všeobecné Bezpečnostné pokyny
Tento "Návod na použitie" udržujte v dobrom stave nechávajte 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 o sebe používa pre pokyny, ktorých neuposlúchnutie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku
vzniku požiaru a / alebo k vážnemu zraneniu osôb.
Výstraha!
Prečítajte si vsetky 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" som všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené
ako elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo stránok, Tak náradie napájané z batérií (bez pohyblivého
prívodu). Zapamätajte SI poslať uschovajte pálená Tieto pokyny

1) PRACOVNÉ PROSTREDIE
a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Poriadok je tmavá mista na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
b) nepoužívajte Elektrické náradie v Prostredie 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 prístupov Jedno 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 sebe KRAJINE, nikdy nepoužívajte zadne zásuvkové
adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sebe dotyku Tela s uzemnenými predmetmi, žako napr potrubie, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom JE Väčšieho, JE ak Vase telo spojené so zemnou.
c) Nevystavujte Elektrické náradie dažďu, vlhku Alebo mokrú. Ak vnikne vykonať elektrického náradia voda, zvyšuje
seba nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) nepoužívajte Pohyblivý PRÍVOD na iné účely. Nikdy nenoste neťahajte Elektrické náradie ZA PRÍVOD Ani
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom ZA PRÍVOD. Chráňte šnúru pred teplom, mastnotou, ostrými hranami
pohybujúcimi časťami seba. Poškodené Alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
e) JE ak Elektrické náradie používané Vonku, používajte predlžovací PRÍVOD vhodný pre vonkajšie použitie.
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ osôb
Přeložit z: čeština
a) pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť Tomu, čo práve robia, sústreďte sa triezvo
uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, Vypísať ak unavení Alebo Vypísať ak pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vzdy používajte ochranu oci. Ochranné pomôcky žako napr. respirátor, Bezpečnostná
obuv s protišmykovou úpravou, Tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce,
znižujú výskyt zranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, ČI JE spínač pri zapájaní vidlice robiť zásuvky vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia sa zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
d) pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje Alebo Kľúče. Nastavovacie nastroj Alebo Kľúč, ktory
ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa seba casti elektrického náradia, môže byť príčinou Poranenie osôb.
e) Pracujte Len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vzdy udržiavajte stabilný postoj rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať
Elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte seba seba vhodným spôsobom. Nepoužívajte Voľné odevy Ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, Odev rukavice
boli dostatočne Ďaleko od pohybujúcich sa casti. Voľné odevy, šperky Dlhé vlasy môžu byt zachy-Ceny pohybujúcimi
časťami seba.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky od pripojenia zariadenia k Odsávanie zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli
pripojené a používané správne. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vzniknuté prítomnos prachom.

4) POUŽÍVANIE STAROSTLIVOSŤ O EL. NÁRADIE
a) Nepreťažujte Elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne
elektrické náradie bude lepšie bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
b) nepoužívajte Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť Vypnúť spínačom. Akékoľvek Elektrické náradie, ktoré nie je
možné ovládať spínačom, JE Nebezpečné Musi byt opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo zásuvky Sieťové PRED akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva
alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia elektrického náradia.
d) Nepoužívané Elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí 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 casti ich pohyblivosť, sústreďte sebe na
praskliny, zlomené súčasti akékoľvek ďalšie V okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. JE-LI
náradie poškodené, PRED ďalším používa-Nim zaistite jeho opravu. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou
náradia.
f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré ČISTÉ. Správne udržiavané naostrené rezacie nástroje sa s menšou
pravdepodobnosťou zachytia ZA materiál Alebo sa sa zablokujú práce s Nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, Príslušenstvo, Pracovný NÁSTROJE atď. používajte v súlade s týmito pokynmi takým spôsobom,
jaky was predpísaný pre konkrétne Elektrické náradie, aby s ohľadom na dané podmienky práce druh vykonávanej
práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k
nebezpečným situáciám.

5) SERVIS A ZODPOVĚNOSŤ ZA VADY
DŇA 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 89/2012 Z. z. Firma Xt linka s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na
Vami zakúpený výrobok zodpovednosti za vady po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie
budú posúdené Nasim reklamačným oddelením (pozri nizsie) uznané bezplatne opraví servis firmy XT linka sro Miestom
pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byt
vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa sa predávajúci s
kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci moze uplatniť reklamáciou osobné Alebo zaslaním tovaru k reklamácií
prepravnou službou na Vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musi obsahovať reklamovaný výrobok, predajné
Dokumenty, Podrobný popis závady Kontaktné udaje (spiatočná adresa, telefón). Vady, ktoré možno odstrániť, budú
opravené v zákonnej lehote 30 DNU (dobu možno po Vzájomné dohode predĺžiť). Po prejavení Skryté Vady
materiálu do 6 mesiacov OD dát predaja, ktora nemožno odstrániť, Bude výrobok vymenený ZA NOVÝ (Vady, ktoré
existovali pri prevzatí tovaru, Nie vzniknuté nesprávnym používaním Alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné
Chyby na Vady, ktoré SI JE kupujúci schopný opraviť sam možno poten Vzájomné dohode uplatniť primeranú zľavu
z kúpnej ceny. Narok na reklamácií zaniká, ak: - výrobok nebol používaný udržiavaný podľa návodu na obsluhu výrobok was používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený Alebo používaním nevhodných
Alebo nekvalitných mazív POD. - Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických
vplyvov - Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom - výrobok was použitý nad rámec
prípustného zaťaženia
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO !
6) PRÍPRAVA NA PRÁCU A SPUSTENIE

• Pred pripojením náradia k sieti skontrolujte, či prívodné napätie zodpovedá údajom uvedeným na štítku.
• Ak vykonávate výmenu a doťahovanie pílových plátkov, vždy vyberte prívodný kábel zo zásuvky. Nikdy to však
nerobte ťahaním za kábel. Úchyt pílových plátkov je BOSCH
• Ak používate predlžovací kábel, ktorý je navinutý na bubne, je potrebné ho kompletne rozvinúť. prierez
jednotlivých vodičov predlžovacieho kábla by mal byť aspoň 1 mm2.
• Pílu pripájajte k sieťovému zdroju napätia vždy so spínačom v polohe "vypnuté".
• Ďalej sa presvedčte, že píla nezasahuje ani sa nedotýka žiadneho predmetu, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu.
• Rez vykonávajte rovnomerným pohybom, zvýšite tým životnosť píly a pílového plátku.
• Pri práci dbajte na to, aby prívodný kábel nesmeroval do priestoru rezu.
• Používajte iba pílové plátky v bezchybnom stave. Ohnuté či prasknuté plátky ihneď vymeňte.
• Pri práci nevyvíjajte na pílu nadmerný tlak - znížite tým nebezpečenstvo preťaženia, o ktorom obvykle svedčí výrazné
zahrievanie tela náradia. Teplota vnútorných dielov nesmie prekročiť 60 ° C.

• Toto elektrické náradie nie je prispôsobené pre prácu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a nesmie sa používať v
blízkosti zápalných, výbušných a žieravých látok.
• Vždy používajte ochranu zraku a sluchu. Mali by byť používané tiež ďalšie osobné ochranné pomôcky ako napr
respirátor, rukavice, ochranná prilba a pracovná zástera.
• Ak pracujete v prašnom prostredí, kontrolujte, či sú ventilačné otvory náradia čisté. Je-li potreba zbaviť náradie
prachu, najprv ho odpojte od sieťového napájania. Používajte nekovové predmety, aby ste zabránili poškodeniu
vnútorných častí.
• Pri práci s materiálmi, ktoré produkujú veľké množstvo prachu sa odporúča vždy používať odsávanie prachu za
účelom ochrany a predĺženia životnosti píly.
• Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom dbajte na to, aby ste sa pri práci nedotýkali uzemnených kovových
predmetov (rúrok, kotlov a pod)
• Pre uvedenie píly do prevádzky stlačte tlačidlo vypínača (1). Pri dlhšej práci môžete použiť aretáciu vypínača (2).
1. Nasadenie a odobratie listu píly
Pozn Pred montážou a nastavením vždy odpojte prívod el. energie nástroje.
Tento nástroj má systém na zabezpečenie rýchlej a ľahkej výmeny pílového listu. (pozri obr 1)

obr.1

NASADENIE LISTU:
• Oklopte kryt pilového listu a stlačte západku
• Vsuňte pílový list do držiaka zavedením zadnej časti pílového listu do drážky vodiaceho valčeka.
• Uvoľnite západku listu. Týmto je list riadne inštalovaný.
Odebiranie listu:
• Uvoľnite západku listu, západku naplno zasuňte a pilo-vý list z držiaka vytiahnite.
2. Nastavenie predkmitu
Štyri možnosti nastavenia predkmitu (výkyvného pohybu) umožňujú optimálne prispôsobenie rezné rýchlosti,
výkonu rezania a spôsobu (šablóny) rezanie podľa rezaného materiálu.
Predkmit možno nastaviť v štyroch krokoch pomocou prestavné páky. Prepínanie je možné vykonávať za chodu
prístroja. (pozri Obr. 2)
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SPÔSOB

velký predkmit

3. Nastavenie uhla skosenia
Nastaviteľná základňa umožňuje rezanie ľavých a pravých skosených uhlov v rozmedzí 0-45 °. Stupnica skosenie má
predvolenej polohy 0 °, 15 °, 30 °, 45 °. (Pozri Obr. 3)
• Uvoľnite základňu pomocou imbus klúče č.3
• Posuňte základňu smerom k listu.
• Základňu nakloňte a pomocou stupnice nastavte požadovaný uhol skosenia.
• Zaaretujte zákadnu a dotiahnete skrutky.

obr.3
4. Zapnutie / Vypnutie
Pozn: Pri zapájaní zástrčky do prívodu el. energia sa presvedčte, že spínač je vo vypnutej polohe. Stlačením spínača
ZAP / VYP zapnite pílu.
• Na zabezpečenie neprerušovaného chodu stlačte a pridržte daný spínač, stlačte blokovacie tlačidlo a spínač
uvoľnite.
• Uvoľnením spínača prerušte chod píly.
• K prerušeniu trvalého chodu píly stlačte krátko spínač a uvoľnite ho. Nástroj vypínajte VŽDY po dokončení práce
a pred vybratím zástrčky zo siete. (pozri Obr. 4)
aretacia
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5. Elektronické nastavenie rýchlosti rezania
Otočením regulátora rýchlosti na požadovanú výšku (pozri Obr. 5) predvoľte rýchlosť rezania pílou. Čím
vyššie číslo, tým vyššia rýchlosť rezania. Žiadané nastavenie závisí na hrúbke a druhu materiálu.Vysoká
rýchlosť slúži na rezanie mäkkých materiálov ako je drevo. Na rezanie kovov použite nízkej rýchlosti.

regulátor rychlosti řezání
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6. Účinné a bezpečné rezanie
Pozn: Pravidelne premazávať vodiaci valček.
• Podľa potreby si narysujte reznú priamku.
• Vyvŕtajte otvor (priemer min 12 mm) a zaveďte do neho pílový list.
• Zapnite pílu.
• Režte podľa narysované priamky.
• Pri kyvnom rezaní zľahka pohybujte pílou.
6.1 REZANIE DO KOVU
• Nasaďte príslušný pílový list.
• Postupujte podľa vyššie uvedeného návodu.
• Použite chladiace mazivo (rezný olej) na zamedzenie prehriatiu listu či opracovávaného kusu

6.4 ODSÁVANIE PRACHU
Pri izbovom použití po dlhší časový úsek nutné použiť vhodný odsávač prachu
v prevedení podľa predmetných nariadení ohľadom emisií prachu.Nástavec
pre odsávacie zariadenia v kombinácii s prachovým chráničom napomáha
odsávanie prachu s povrchu na spra-vávaného kusu pri zapojení do
príslušného systému na odsávanie prachu. (pozri Obr. 6)

obr. 6
nástavec

Zoznam dielu:

1 plastový kryt
2 čap
3 plastový obal
4 pružina
5 upínací systém
6 čap
7 protiprachový krúžok
8 klzný blok
9 pružina
10 oceľová pružina
11 priehľadný kryt
12 vratná hriadeľ
13 tyč
14 mazanie
15 ložiská
16 prívod mazanie
17 paralelné čapy
18 segrový krúžok
19 podložka
20 prevody
21 blok vyváženie
22 podperný blok
23 poistný blok
24 ihlové ložisko
25 kryt
26 skrutka
27 paralelné čapy
28 podložka
29 podložka
30 stredný kryt
31 olejový kryt
32 ložiská
33 rotor
34 ložiská
35 stator
36 pružinka-vypínača
37 riadiaci konoflík

38 vypínač
39 elektronická doska
40 ľavej puzdro
41 čap
42 gombík
43 pružina gombíka
44 gulička
45 O-krúžok
46 zadný kryt
47 doska
48 pružina uhlíkov
49 držiak uhlíkov
50 skrutka
51 pružina tlačidla držiaka uhlíkov
52 uhlíky
53 tlačidlo držiaka uhlíkov
54 paralelné vodidlo
55 lokačné doska
56 základná doska
57 zdvíhacie doska
58 čap zdvíhacie dosky
59 čap
60 kladka
61 segrový krúžok
62 skrutka
63 pravé puzdro
64 skrutka
65 tlačná doska
66 odsávanie prachu
67 induktor
68 ochrana prívodného kábla
69 prívodný kábel
70 kľúč
71 paralelné vodidlo
72 skrutka

