CZ
NÁVOD NA POUŽITÍ PILOVÉHO KOTOUČE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ:
-

-

Vždy používejte ochranu sluchu, ochranné brýle, ochrannou roušku proti prachu a rukavice (rukavice
používejte i při výměně kotouče).
Před výměnou kotouče, čistícími a seřizovacími pracemi vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku!
Rotující kotouč nebo náhlé spuštění stroje může zapříčinit vážná zranění.
Skladujte mimo dosah dětí a zamezte jejich přístupu na pracoviště.
Při práci nenoste volný oděv, šperky a jiné doplňky, které by se mohli zachytit do rotujícího kotouče.
Dbejte na dobíhání kotouče po vypnutí stroje. Výměnu kotouče nebo odložení stroje provádějte až po
úplném zastavení kotouče.
Používejte pouze dobře naostřené a nedeformované kotouče. Tupý pilový kotouč snižuje řezný výkon
a výkon stroje a může se přehřívat.
Udržujte čistý pracovní prostor bez povalujících se odřezků a třísek, ty by mohly být zachyceny
kotoučem a způsobit zranění.
Používejte správný rozměr kotouče pro daný stroj, uvedený na typovém štítku. Je-li průměr vřetene
menší, než upínací otvor kotouče, musí být na překlenutí rozdílu použit přiložený redukční kroužek.
Dbejte na doporučený počet otáček.
Při nasazování kotouče na vřeteno dodržujte směr otáčení kotouče naznačený šipkami!
Dodržujte elektrickou bezpečnost, dle návodu elektrického zařízení, do kterého kotouč upínáte.
Zabraňte nechtěnému spuštění stroje.

POUŽITÍ:
-

Zkontrolujte materiál před řezáním, zda v něm nejsou hřebíky a jiné kovové předměty, ty by způsobily
ulomení SK plátku.
Pro měkčí materiály (smrk, borovice), pro podélný řez a vlhké dřevo použijte kotouč s menším
počtem zubů.
Na tvrdý masív a zmrzlé dřevo je vhodný kotouč s větším počtem zubů.
Lamino, hliník, plast a dýhované dřevotřískové desky je nutno řezat kotoučem s trapézovými zuby a
větším počtem zubů.
Trapézový kotouč není nutné během používání brousit. Broušení kotouče s SK plátky ze slinutého
karbidu přenechte odborníkovi v servisu. Je třeba nabroušení na speciálním stroji (nestejně vysoké
zuby a nedodržení původního úhlu způsobí vlnění kotouče při jeho rotaci).

ÚDRŽBA:
Kotouč skladujte mimo dosah dětí na suchém místě. Očistěte kotouč vždy po skončení práce a lehce jej
namažte.

SK
NÁVOD NA POUŽITIE PÍLOVÉHO KOTÚČA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIE:
-

Vždy používajte ochranu sluchu, ochranné okuliare, ochrannú rúšku proti prachu a rukavice (rukavice
používajte aj pri výmene kotúča).
Pred výmenou kotúča, čistiacimi a nastavovacími prácami vždy najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku!
Rotujúci kotúč alebo náhle spustenie stroja môže zapríčiniť vážne zranenia.
Skladujte mimo dosahu detí a zabráňte ich prístupu na pracovisko.
Pri práci nenoste voľný odev, šperky a iné doplnky, ktoré by sa mohli zachytiť do rotujúceho kotúča.
Dbajte na dobiehanie kotúče po vypnutí stroja. Výmenu kotúča alebo odloženie stroja vykonávajte až
po úplnom zastavení kotúča.
Používajte len dobre naostrené a nedeformované kotúča. Tupý pílový kotúč znižuje rezný výkon a
výkon stroja a môže sa prehrievať.
Udržujte čistý pracovný priestor bez voľne ležiacich odrezkov a triesok, tie by mohli byť zachytené
kotúčom a spôsobiť zranenie.
Používajte správny rozmer kotúča pre daný stroj, uvedený na typovom štítku. Ak je priemer vretena
menší, než upínací otvor kotúča, musí byť na preklenutie rozdielu použitý priložený redukčný krúžok.
Dbajte na odporúčaný počet otáčok.
Pri nasadzovaní kotúča na vreteno dodržiavajte smer otáčania kotúča naznačeným šípkami!
Dodržiavajte elektrickú bezpečnosť, podľa návodu elektrického zariadenia, do ktorého kotúč upínate.
Zabráňte nechcenému spusteniu stroja.

POUŽITIE:
-

Skontrolujte materiál pred rezaním, či v ňom nie sú klince a iné kovové predmety, tie by spôsobili
ulomenie SK plátku.
Pre mäkšie materiály (smrek, borovica), pre pozdĺžny rez a vlhké drevo použite kotúč s menším
počtom zubov.
Na tvrdý masív a zmrznuté drevo je vhodný kotúč s väčším počtom zubov.
Lamino, hliník, plast a dyhované drevotrieskové dosky je nutné rezať kotúčom s trapézovými zubami a
väčším počtom zubov.
Trapézový kotúč nie je nutné počas používania brúsiť. Brúsenie kotúče s SK plátkami zo spekaného
karbidu prenechajte odborníkovi v servise. Treba nabrúsení na špeciálnom stroji (nerovnako vysoké
zuby a nedodržanie pôvodného uhla spôsobí vlnenie kotúča pri jeho rotácii).

ÚDRŽBA:
Kotúč skladujte mimo dosahu detí na suchom mieste. Očistite kotúč vždy po skončení práce a zľahka ho
namažte.

