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Elektrická ĜetČzová pila
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ýESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení
10-1. ZávČs kabelu
10-2. Kabel nástroje
10-3. Prodlužovací kabel
10-4. Zástrþka a zásuvka (tvar se mĤže
v rĤzných zemích lišit)
11-1. OdjišĢovací tlaþítko
11-2. SpoušĢ
14-1. Víþko plnicího otvoru oleje
14-2. Pásek
15-1. Povolit
15-2. Utáhnout
15-3. Regulaþní knoflík
15-4. Vodicí tyþ
15-5. Pilový ĜetČz
16-1. PĜední ochrana rukou
16-2. Zajistit
16-3. Odjistit
17-1. PĜední ochrana rukou

1-1. Páþka
1-2. Kryt ĜetČzového kola
2-1. Regulaþní knoflík
3-1. ěetČzové kolo
4-1. Vodicí tyþ
4-2. Otvor
5-1. Hák
5-2. Otvor
5-3. Kolík
7-1. Páþka
7-2. Kryt ĜetČzového kola
8-1. Povolit
8-2. Utáhnout
8-3. Regulaþní knoflík
8-4. Vodicí tyþ
8-5. Pilový ĜetČz
9-1. Páþka
9-2. Kryt ĜetČzového kola

17-2. Zajistit
17-3. Odjistit
18-1. Kontrolní prĤzor hladiny oleje
20-1. Zubová opČrka
24-1. Oblast kácení
27-1. SmČr pádu
27-2. Nebezpeþná zóna
27-3. Úniková cesta
29-1. Délka bĜitu
29-2. Vzdálenost mezi bĜitem a
omezovací patkou
29-3. Min. 3 mm
30-1. Úhel boþní hrany
35-1. Vodicí drážka oleje
35-2. PĜívodní otvor oleje
36-1. ěetČzové kolo

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

UC3041A

UC3541A

Max. rychlost ĜetČzu
Standardní vodicí lišta

UC4041A

14,5 m/s (870 m/min)
Délka lišty

300 mm

350 mm

400 mm

Délka Ĝezu

265 mm

325 mm

360 mm

Lišta s ĜetČzovým kolem na konci

Typ vodicí lišty
Typ
Standardní pilový ĜetČz

90PX

91PX

Rozteþ

90PX

91PX

90PX

91PX

3/8"

Poþet vodicích þlánkĤ

46

52

Doporuþená délka vodicí lišty

300 - 400 mm

Celková délka (bez meþe)

455 mm

Hmotnost netto

4,6 kg

Prodlužovací kabel (volitelný)

4,7 kg

56

4,7 kg

DIN 57282/HO 7RN -F L=30 m max., 3x1,5 mm

2

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

읭

END218-7

Symbol

Používejte ochranu sluchu.

읭

DVOJITÁ IZOLACE

읭

ChraĖte pĜed deštČm a vlhkostí!

읭
읭

Používejte pĜilbu, brýle a ochranu
sluchu!
Noste ochranné rukavice!

읭

Odpojte síĢovou zástrþku!

읭

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se mĤžete pĜi
použití nástroje setkat. Je dĤležité, abyste dĜíve, než s
ním zaþnete pracovat, pochopili jejich význam.
읭 PĜeþtČte si návod k obsluze a
respektujte upozornČní i bezpeþnostní
pokyny.
읭 Používejte ochranu zraku.
읭

읭

UpozornČní: Požaduje se zvýšená
pozornost a opatrnost!
UpozornČní: V pĜípadČ poškození
napájecího kabelu okamžitČ odpojte
síĢovou zástrþku!
UpozornČní: Nebezpeþí zpČtného rázu!
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읭

První pomoc

읭

Maximální povolená délka Ĝezu

읭

SmČr pohybu ĜetČzu

읭

ěetČzový olej

읭

UvolnČná brzda ĜetČzu

읭

Aktivovaná brzda ĜetČzu

읭

Zakázáno!

읭

Jen pro státy EU
Elektrická
zaĜízení
nelikvidujte
souþasnČ s domovním odpadem!
Vzhledem k dodržování evropské
smČrnice o odpadních elektrických a
elektronických zaĜízeních vþetnČ její
implementace v souladu snárodními
zákony musí být elektrické zaĜízení po
skonþení
životnosti
shromáždČno
oddČlenČ a pĜedáno do ekologického
recyklaþního zaĜízení.

ENG900-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os)
urþená podle normy EN60745:
Pracovní režim: Ĝezání dĜeva
Vibraþní emise (ah): 4,7 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•

•

•

•

ENE085-1

Urþení nástroje
Nástroj je urþen k Ĝezání dĜíví a kmenĤ.

Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a
mĤže být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž
využít k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí
kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).
ENH021-8

ENF002-2

Pouze pro zemČ Evropy

Napájení
ZaĜízení je tĜeba pĜipojit pouze k napájení se stejným
napČtím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a mĤže být
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu
se stĜídavým napČtím. NáĜadí je vybaveno dvojitou
izolací a mĤže být tedy pĜipojeno i k zásuvkám bez
zemnicího vodiþe.

Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita prohlašuje, že následující
zaĜízení:
Popis zaĜízení:
ěetČzová pila
ý. Modelu/typ: UC3041A, UC3541A, UC4041A
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ
ÚDAJE".
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2000/14/ES, 2006/42/ES
ZaĜízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

ENF100-1

VeĜejné nízkonapČĢové rozvodné systémy s napČtím
mezi 220 V a 250 V.
PĜi spínání elektrických pĜístrojĤ mĤže dojít ke kolísání
napČtí. Provozování tohoto zaĜízení za nepĜíznivého
stavu elektrické sítČ mĤže mít negativní vliv na provoz
ostatních zaĜízení. Je-li impedance sítČ menší nebo
rovna 0,29 Ohm, lze pĜedpokládat, že nevzniknou
žádné negativní úþinky. SíĢová zásuvka použitá pro toto
zaĜízení musí být chránČna pojistkou nebo ochranným
jistiþem s pomalou vypínací charakteristikou.
ENG905-1

Postup posuzování shody vyžadovaný smČrnicí
2000/14/ES byl v souladu s pĜílohou V.
NamČĜená hladina akustického výkonu: 102,2 dB (A)
Zaruþená hladina akustického výkonu: 104 dB (A)

Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 90,3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 101,3 dB (A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
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8.

000331

Yasushi Fukaya
ěeditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

9.

GEA010-1

Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému
náĜadí
10.

UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

si

11.

GEB037-8

Bezpeþnostní upozornČní k
ĜetČzové pile
1.

2.

3.

4.

5.

6.

12.

Je-li ĜetČz pily v pohybu, udržujte všechny
konþetiny mimo dosah ĜetČzu. PĜed zapnutím
ĜetČzové pily se ujistČte, že se ĜetČz niþeho
nedotýká. Budete-li pĜi používání ĜetČzové pily
jen chvíli nepozorní, mĤže dojít ke kontaktu
ĜetČzu s vaším obleþením nebo tČlem.
ěetČzovou pilu držte vždy pravou rukou za
zadní rukojeĢ a levou rukou za pĜední rukojeĢ.
Budete-li ĜetČzovou pilu držet obrácenČ, bude
hrozit vČtší nebezpeþí úrazu, proto se tomu
vyhnČte.
NáĜadí držte pouze za izolované þásti držadel,
neboĢ pilový ĜetČz mĤže pĜijít do kontaktu se
skrytým vodiþem nebo s vlastním kabelem.
Pilové ĜetČzy mohou pĜi kontaktu s vodiþem pod
napČtím pĜenést proud do nechránČných þástí
náĜadí a obsluha mĤže utrpČt úraz elektrickým
proudem.
Používejte
ochranu
zraku
a
sluchu.
Doporuþuje se také dodateþná ochrana hlavy,
rukou a nohou. Adekvátní obleþení zamezí
zranČní odlétávajícími tĜískami a nechtČnému
kontaktu s ĜetČzem pily.
Nepoužívejte ĜetČzovou pilu na stromČ. PĜi
použití ĜetČzové pily na stromČ mĤže dojít ke
zranČní.
Udržujte správný postoj a používejte
ĜetČzovou pilu jen tehdy, stojíte-li na stabilním,
jistém a rovném povrchu. Kluzký nebo
nestabilní povrch, napĜíklad žebĜík, mĤže
zpĤsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad pilou.
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13.

PĜi Ĝezání napnuté vČtve dávejte pozor na
zpČtný ráz. Když se napČtí ve dĜevČ uvolní,
napnutá vČtev mĤže zasáhnout obsluhu nebo
zpĤsobit ztrátu kontroly nad pilou.
PĜi Ĝezání keĜĤ a malých stromĤ dbejte
mimoĜádné pozornosti. Pružný materiál mĤže
pilu zachytit a vymrštit se nebo zpĤsobit, že
ztratíte rovnováhu.
PĜi pĜenášení držte ĜetČzovou pilu za pĜední
rukojeĢ, nechte ji vypnutou a držte ji tak, aby
míĜila smČrem od vašeho tČla. PĜi pĜepravČ
nebo skladování vždy nasaćte kryt vodicí lišty.
Správnou manipulací s ĜetČzovou pilou lze snížit
riziko nechtČného kontaktu s pohybujícím se
ĜetČzem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
ĜetČzu a výmČny pĜíslušenství. NesprávnČ
napnutý nebo namazaný ĜetČz se mĤže
pĜetrhnout
nebo
zvýšit
pravdČpodobnost
zpČtného rázu.
Udržujte rukojeti suché, þisté a chraĖte je
pĜed olejem a mazivem. Mastné rukojeti jsou
kluzké a mohou zpĤsobit ztrátu kontroly nad
nástrojem.
ěezejte pouze dĜevo. Nepoužívejte ĜetČzovou
pilu k úþelĤm, pro které není urþena. PĜíklad:
nepoužívejte ĜetČzovou pilu k Ĝezání plastu,
zdiva nebo nedĜevČných stavebních materiálĤ.
Použití ĜetČzové pily k úþelu, ke kterému není
urþena, mĤže mít nebezpeþné následky.
PĜíþiny a prevence zpČtného rázu:
Když se špiþka vodicí lišty dotkne pĜedmČtu nebo
když dĜevo sevĜe ĜetČz pily v Ĝezu, mĤže dojít k
zpČtnému rázu.
PĜi kontaktu špiþky mĤže dojít k náhlé zpČtné
reakci, kdy se vodicí lišta zvedne nahoru a
smČrem k uživateli.
PĜi sevĜení ĜetČzu pily v horní þásti vodicí lišty
mĤže dojít k rychlému pohybu vodicí lišty smČrem
k uživateli.
V tČchto situacích mĤžete ztratit kontrolu nad pilou,
což mĤže mít za následek vážné zranČní.
Nespoléhejte se jen na bezpeþnostní zaĜízení,
která jsou souþástí pily. Jako uživatelé ĜetČzové
pily byste mČli podniknout veškerá opatĜení, která
jsou nutná k zamezení nehody nebo zranČní.
ZpČtný ráz je dĤsledkem špatného použití a/nebo
nesprávných pracovních postupĤ þi podmínek.
Lze se mu vyhnout pĜijetím odpovídajících
opatĜení, která jsou uvedena níže:
í
ěetČzovou pilu stále držte pevnČ a palci i
prsty obemknČte její držadla. ZaujmČte
takový postoj tČla a pozici rukou, abyste
odolali
silám
zpČtných
rázĤ.
Za
pĜedpokladu pĜijetí správných preventivních
opatĜení mĤže obsluha síly zpČtných rázĤ
zvládnout. ěetČzovou pilu nepouštČjte z
rukou.

Osobní ochranné prostĜedky
1.
2.

014316

í

í

í

Nezacházejte pĜíliš daleko a neĜežte nad
výškou ramen. PomĤžete tak pĜedejít
nechtČnému kontaktu špiþky a umožníte
lepší ovládání ĜetČzové pily v nenadálých
situacích.
Používejte pouze náhradní lišty a ĜetČzy
urþené výrobcem. Nesprávné náhradní lišty
a ĜetČzy mohou vést k pĜetržení ĜetČzu a
zpČtnému vrhu.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se
broušení a údržby ĜetČzu pily. Zmenšení
výšky hloubkového dorazu mĤže mít za
následek vČtší zpČtný ráz.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
읭

DOPLĕKOVÁ BEZPEýNOSTNÍ
PRAVIDLA
1.
2.

3.

4.

5.

PĜeþtČte si návod k obsluze, abyste se seznámili
s provozem ĜetČzové pily.
PĜed prvním použitím ĜetČzové pily absolvujte
školení v používání pily. Pokud takové školení
není možné, pĜed zahájením práce si minimálnČ
vyzkoušejte Ĝezání kulatiny na kozlíku.
ěetČzovou pilu nesmí používat dČti a osoby
mladší 18 let. Mladiství starší 16 let mohou být
tohoto omezení zproštČni, pokud pod dohledem
odborníka absolvují školení.
Práce s ĜetČzovou pilou vyžaduje vysokou
koncentraci. Nepracujte s pilou, pokud se necítíte
v poĜádku. Veškerou práci provádČjte s rozvahou
a klidnČ.
Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, drog nebo
lékĤ.

1.

2.

3.

4.
5.

ěetČzovou pilu není povoleno používat
za vlhkého poþasí nebo ve vlhkém
prostĜedí, protože elektromotor pily
není odolný proti vodČ.
Pilu zapojujte pouze do testovaných elektrických
obvodĤ. OvČĜte, zda síĢové napČtí odpovídá
napČtí uvedenému na výkonovém štítku. UjistČte
se, zda je nainstalována síĢová pojistka 16 A. Pily
používané ve venkovním prostĜedí musí být
pĜipojeny k proudovému chrániþi s vybavovacím
proudem nepĜekraþujícím 30 mA.
읭 Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
okamžitČ vytáhnČte síĢovou zástrþku.

Bezpeþné pracovní postupy
1.

PĜed zahájením práce zkontrolujte, zda je
ĜetČzová pila v Ĝádném provozním stavu a zda
odpovídá požadavkĤm bezpeþnostních smČrnic.
KonkrétnČ zkontrolujte:
•
Správnou funkci brzdy ĜetČzu;
•
Správnou funkci dobČhové brzdy;
•
Správné upevnČní meþe a krytu ĜetČzového
kola;
•
NaostĜení a napnutí ĜetČzu v souladu se
smČrnicemi;
•
Dobrý stav napájecího kabelu a síĢové
zástrþky;
Viz odstavec „KONTROLY".
2.
Zejména vždy dbejte, aby mČl prodlužovací kabel
odpovídající prĤĜez (viz „TECHNICKÉ ÚDAJE").
PĜi použití kabelového bubnu kabel úplnČ odviĖte.
Používáte-li pilu ve venkovním prostĜedí, dbejte,
aby byl použitý napájecí kabel vhodný k použití
ve venkovním prostĜedí, a aby byl správnČ
dimenzovaný.

Správné použití
1.

OdČv musí být tČsnČ pĜilehající, nesmí však
omezovat pohyblivost.
PĜi práci používejte následující ochranné
prostĜedky:
•
Testovanou ochrannou pĜilbu, pokud existuje
riziko padání vČtví nebo podobné nebezpeþí;
•
Obliþejový štít nebo brýle;
•
Vhodnou ochranu sluchu (klapky na uši,
upravené nebo tvarovatelné ucpávky do uší);
Analýza oktávového pásma je k dispozici na
požadavek.
•
Pevnou koženou ochrannou obuv;
•
Dlouhé kalhoty vyrobené z odolné látky;
•
Ochrannou kombinézu z látky odolné proti
proĜezání;
•
Ochrannou
obuv
nebo
holínky
s
prostiskluzovou podrážkou, ocelovou špiþkou
a podšívkou z látky odolné proti proĜezání;
•
Dýchací masku pĜi provádČní práce, pĜi které
vzniká prach (napĜ. pĜi Ĝezání suchého dĜeva).

ěetČzová pila je urþena výhradnČ k Ĝezání dĜeva.
Nepoužívejte ji napĜíklad k Ĝezání plastĤ nebo
porézního betonu.
ěetČzovou pilu používejte pouze k þinnostem
popsaným v tomto návodu k obsluze. Pilu
napĜíklad nepoužívejte k seĜezávání živých plotĤ
nebo k podobným úþelĤm.
ěetČzovou pilu není povoleno používat pro
lesnické práce, tj. pro kácení a odvČtvování
stojících stromĤ. Kabel ĜetČzové pily nenabízí
pracovníkovi možnost pohybu a bezpeþnost,
které jsou pro takovou práci nutné.
ěetČzová pila není urþena pro komerþní použití.
NepĜetČžujte ĜetČzovou pilu.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kabel položte do místa mimo oblast Ĝezání a
uložte jej tak, aby pĜi Ĝezání nedošlo k jeho
zachycení vČtvemi atp.
Neprovozujte ĜetČzovou pilu v blízkosti hoĜlavého
prachu nebo plynĤ. Motor vytváĜí jiskry a
pĜedstavuje riziko výbuchu.
Pracujte pouze na pevném povrchu a zaujmČte
dobrý postoj. Zvýšenou pozornost vČnujte
pĜekážkám (napĜ. kabelu) na pracovišti.
Zvýšenou pozornost vČnujte místĤm, kde vlhkost,
sníh, þerstvČ uĜezané dĜevo nebo kĤra mĤže
zpĤsobit kluzkost. PĜi práci s pilou nestĤjte na
žebĜíku ani na stromČ.
Zvýšené opatrnosti dbejte pĜi práci na svahu;
kutálející se kmeny a vČtve pĜedstavují
potenciální riziko.
Nikdy neĜežte nad úrovní ramen.
PĜi zapnutí a používání držte ĜetČzovou pilu
obČma rukama. Držte zadní držadlo pravou
rukou a pĜední držadlo levou rukou. Uchopte
držadla pevnČ obČma palci. PĜi zapnutí pily se
meþ a ĜetČz nesmí dotýkat žádného pĜedmČtu.

006909

17.

18.

Pokud se mezi jednotlivými Ĝezy pohybujete,
aktivujte brzdu ĜetČzu, aby nedošlo k nechtČnému
spuštČní pilového ĜetČzu. PĜi pĜenášení uchopte
ĜetČzovou pilu za pĜední držadlo a nedržte prst na
spínaþi.
BČhem pĜestávky nebo pokud ĜetČzovou pilu
ponecháváte bez dozoru ji odpojte od elektrické
sítČ. Položte ĜetČzovou pilu tak, aby nemohla
pĜedstavovat riziko.

ZpČtný ráz
1.

BČhem práce s ĜetČzovou pilou mĤže dojít k
nebezpeþnému zpČtnému rázu. ZpČtný ráz
vzniká, pokud se špiþka meþe (zejména horní
þtvrtina) dostane do styku s dĜevem nebo jiným
pevným pĜedmČtem. NáslednČ dochází k
vychýlení ĜetČzové pily ve smČru obsluhy.

014316

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

OþistČte oblast Ĝezání od cizích pĜedmČtĤ, jako je
napĜíklad písek, kameny, hĜebíky, dráty, apod.
Tyto mohou poškodit meþ a ĜetČz a zpĤsobit
nebezpeþný zpČtný ráz.
Zvýšenou opatrnost zachovávejte pĜi Ĝezání v
blízkosti drátČných plotĤ. NeĜežte do plotu. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít ke zpČtnému rázu
pily.
NeĜežte do zemČ.
DĜevo Ĝežte po jednotlivých kusech a nikoliv ve
svazcích.
Pilou neĜežte tenké vČtve a koĜeny, protože by
mohlo dojít k jejich zamotání do pilového ĜetČzu.
Ztráta rovnováhy pĜedstavuje riziko.
PĜi zpracovávání Ĝeziva používejte bezpeþnou
podpČru (kozlík).
ěetČzovou pilu nepoužívejte k páþení ani
odmetání kusĤ dĜeva nebo jiných pĜedmČtĤ.
ěetČzovou pilu većte tak, aby se do prodloužené
dráhy ĜetČzové pily nedostala žádná þást vašeho
tČla (viz obrázek).

006919

2.

Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo ke
zpČtnému rázu:
•
Nikdy nezaþínejte Ĝez špiþkou meþe.
•
Nikdy pĜi Ĝezání nepoužívejte špiþku meþe.
Zvláštní
opatrnost
zachovávejte
pĜi
pokraþování v Ĝezech, které jste již zaþali.
•
ěez zahajte pĜi bČžícím ĜetČzu.
•
ěetČz vždy ostĜete správným zpĤsobem.
Dbejte zvláštČ na správné nastavení výšky
omezovací patky.
•
Nikdy souþasnČ neĜežte nČkolik vČtví.
•
PĜi odvČtvování dávejte pozor, aby se meþ
nedostal do kontaktu s dalšími vČtvemi.
•
PĜi druhování se držte mimo sousední kmeny.
Vždy pozorujte špiþku meþe.
•
Použijte kozlík.

Bezpeþnostní zaĜízení
1.
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PĜed zahájením práce vždy zkontrolujte, zda jsou
bezpeþnostní zaĜízení ve funkþním stavu. Jestliže
bezpeþnostní
zaĜízení
nefungují
správnČ,
ĜetČzovou pilu nepoužívejte.

í

Brzda ĜetČzu:
ěetČzová pila je vybavena brzdou ĜetČzu, která
zajišĢuje zastavení pilového ĜetČzu ve zlomku
sekundy. Brzda se aktivuje pĜi posunutí chrániþe
ruky smČrem dopĜedu. Poté se pilový ĜetČz zastaví
do 0,15 s a souþasnČ se pĜeruší pĜívod elektrické
energie do motoru.

2

1

6.

7.

8.

1. Aktivní brzda
ĜetČzu
2. UvolnČná brzda
ĜetČzu

9.

Za žádných okolností neprovádČjte na ĜetČzové
pile žádné úpravy. Mohlo by dojít k ohrožení vaší
bezpeþnosti.
NeprovádČjte žádnou údržbu ani opravy, jež
nejsou popsány v tomto návodu k obsluze.
Veškeré jiné práce musí být provedeny v
autorizovaných servisních stĜediscích.
Používejte pouze originální náhradní díly a
pĜíslušenství urþené pro váš model pily. PĜi
použití jiných dílĤ se zvyšuje nebezpeþí úrazu.
NepĜijímáme žádnou odpovČdnost za úrazy þi
škody zpĤsobené použitím neschválených lišt,
pilových ĜetČzĤ þi jiných náhradních dílĤ a
pĜíslušenství.

První pomoc
읭

014317

í

í

í
í

DobČhová brzda:
ěetČzová pila je vybavena dobČhovou brzdou,
která zajišĢuje okamžité zastavení pilového ĜetČzu
pĜi uvolnČní spouštČcího spínaþe (ON/OFF).
ZabraĖuje se tak pokraþujícímu otáþení pilového
ĜetČzu pĜi vypnutí pily a potenciálním zranČním.
PĜední a zadní chrániþ ruky chrání uživatele
pĜed zranČním odštČpky dĜeva, jež mohou být
vyvrhovány dozadu, a pĜed pĜetrženým pilovým
ĜetČzem.
Zámek spouštČ zabraĖuje nechtČnému spuštČní
ĜetČzové pily.
Zachycovaþ ĜetČzu chrání uživatele pĜed
zranČním, ke kterému by mohlo dojít pĜi uvolnČní
nebo pĜetržení ĜetČzu.

1.
2.

POZNÁMKA:
Osoby se špatným obČhem vystavené pĤsobení pĜíliš
velkých vibrací mohou utrpČt zranČní cév nebo
nervového systému.
Vibrace mohou na prstech, rukou nebo zápČstích
zpĤsobit následující pĜíznaky: pocit necitlivosti,
mravenþení, bolest, pocit bodavé bolesti, zmČnu barvy
pokožky nebo stavu pokožky.
Trpíte-li jakýmkoliv z tČchto pĜíznakĤ, vyhledejte
lékaĜe!

PĜeprava a skladování
읭

1.
2.

Pokud ĜetČzovou pilu nepoužíváte nebo
bČhem pĜepravy odpojte síĢovou
zástrþku a nasaćte dodaný kryt vodicí
lišty. Pilu nikdy nepĜenášejte ani
nepĜepravujte se spuštČným pilovým
ĜetČzem.
ěetČzovou pilu pĜenášejte pouze za pĜední
držadlo a meþ mČjte otoþen smČrem dozadu.
ěetČzovou pilu vždy ukládejte v bezpeþné, suché
a uzamþené místnosti mimo dosah dČtí.
ěetČzovou pilu neskladujte ve venkovních
prostorách.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.

ÚDRŽBA
1.
2.
3.
4.
5.

Nepracujte sami. PĜi práci mČjte vždy
ve vzdálenosti, do které mĤžete
dokĜiknout, další osobu.
MČjte vždy po ruce lékárniþku. Použitý obsah
lékárniþky je nutno okamžitČ nahradit.
Budete-li v pĜípadČ nehody žádat o pomoc, sdČlte
následující informace:
•
Kde došlo k nehodČ?
•
Co se stalo?
•
Kolik osob je zranČno?
•
Jaká zranČní se stala?
•
Kdo nehodu hlásí?

PĜed provádČním jakýchkoliv nastavení nebo
údržby odpojte ze síĢové zásuvky zástrþku.
PravidelnČ kontrolujte, zda nedošlo k poškození
izolace napájecího kabelu.
ěetČzovou pilu pravidelnČ þistČte.
PĜípadné poškození plastové skĜínČ nechejte
ĜádnČ a okamžitČ opravit.
Pilu nepoužívejte, jestliže nepracuje správnČ
spoušĢ. SpoušĢ nechte náležitČ opravit.
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1

Zadní držadlo

7

Pilový řetěz

13

Zubová opěrka

2

Spoušť

8

Páčka

14

Odjišťovací tlačítko

3

Víčko plnicího otvoru oleje

9

Kryt řetězového kola

15

Zachycovač řetězu

4

Přední držadlo

10

Regulační knoflík

16

Kryt vodicí lišty

5

Přední ochrana rukou

11

Zadní ochrana rukou

17

Závěs kabelu

6

Vodicí tyč

12

Kontrolní průzor hladiny oleje

18

Seřizovací šroub olejového čerpadla
(v dolní části)
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Fig.7
2.
MírnČ zvednČte konec vodicí lišty.

MONTÁŽ
•

Fig.8
3.
Otáþením seĜizovacího knoflíku seĜićte napnutí
pilového ĜetČzu. Pilový ĜetČz napnČte, až dolní
strana pilového ĜetČzu dosedne do vedení vodicí
lišty (viz oblast oznaþená kroužkem).
4.
Vodicí lištu stále zlehka pĜidržujte a po seĜízení
napnutí ĜetČzu dotáhnČte kryt ĜetČzového kola.
UjistČte se, zda se pilový ĜetČz na spodní stranČ
neuvolnil.
5.
Páþku stisknČte a vraĢte ji do pĤvodní polohy.

POZOR:
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv práce,
vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.

Sejmutí a instalace pilového ĜetČzu
POZOR:
PĜi instalaci a demontáži pilového ĜetČzu vždy
používejte ochranné rukavice.
PĜi demontáži pilového ĜetČzu postupujte podle
následujících krokĤ:
1.
StisknČte a zcela otevĜete páþku až na doraz.
•

Fig.9
ZajistČte, aby pilový ĜetČz tČsnČ dosedl do spodní strany lišty.

Fig.1
2.
Otáþením páþky vlevo povolte kryt ĜetČzového
kola a kryt sejmČte.
3.
Otáþením seĜizovacího knoflíku ve smČru
symbolu „–“ uvolnČte napnutí pilového ĜetČzu.

•

Fig.2
4.
Demontujte kryt ĜetČzového kola.
5.
Demontujte pilový ĜetČz a meþ z ĜetČzové pily.
PĜi montáži pilového ĜetČzu postupujte podle
následujících krokĤ:
6.
ZajistČte správné nasmČrování ĜetČzu. Správný
smČr je na ĜetČzu vyznaþen znaþkou šipky.

•

•

POZOR:
Pilový ĜetČz nenapínejte pĜíliš. PĜíliš silné napnutí
pilového ĜetČzu mĤže zpĤsobit pĜetržení pilového
ĜetČzu, opotĜebení vodicí lišty a poškození
seĜizovacího knoflíku.
PĜíliš povolený ĜetČz mĤže vyskoþit z lišty, což
znamená nebezpeþí nehody.
Postup montáže þi sejmutí pilového ĜetČzu
provádČjte v þistém prostĜedí bez výskytu pilin a
jiných neþistot.

Používání prodlužovacího kabelu

Fig.3
7.
Jeden konec pilového ĜetČzu nasaćte na horní
stranu vodicí lišty a druhý konec većte kolem
ĜetČzového kola.
8.
Nainstalujte meþ na pĜíslušné místo na ĜetČzové
pile.
9.
Vyrovnejte posuvný napínák s otvorem ve vodicí
lištČ.

•

POZOR:
Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel odpojen od
zásuvky.

Fig.10
PĜi
používání
prodlužovacího
kabelu
spojte
prodlužovací kabel s kabelem ĜetČzové pily pĜíchytkou.
PĜíchytku pĜipojte pĜibližnČ 100 až 200 mm od
konektoru prodlužovacího kabelu. Zamezíte tak
nechtČnému rozpojení.

Fig.4
10. PĜidržte vodicí lištu a otáþením seĜizovacího
knoflíku ve smČru symbolu „+“ seĜićte napnutí
pilového ĜetČzu.
11. Nasaćte kryt ĜetČzového kola tak, aby háþky
dosedly podél otvorĤ a þep dosedl do protikusu v
krytu ĜetČzového kola.

PRÁCE
Zapínání
Fig.11

Fig.5
12. Otáþením páþky vpravo zajistČte kryt ĜetČzového
kola.

•

•

Fig.6
13. Páþku stisknČte a vraĢte ji do pĤvodní polohy.

Úprava napnutí pilového ĜetČzu

POZOR:
PĜed kontrolováním funkce spouštČ se vždy
ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a odpojené od
síĢového napájení.
PĜed pĜipojením nástroje do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda spoušĢ funguje správnČ a po
uvolnČní se vrací do vypnuté polohy.

Fig.12

Po mnoha hodinách provozování se mĤže pilový ĜetČz
povolit. ýas od þasu pĜed zahájením používání
zkontrolujte napnutí pilového ĜetČzu.
1.
StisknČte a zcela otevĜete páþku, až zacvakne na
místČ. Lehkým pootoþením vlevo mírnČ uvolnČte
kryt ĜetČzového kola.

POZNÁMKA:
•
NáĜadí pĜíliš þasto v krátkém intervalu (do pČti
sekund) nezapínejte a nevypínejte. VnitĜní teplota
náĜadí tak vzroste a mĤže dojít k jeho poškození.
Uvedený þasový údaj se mĤže lišit v závislosti na
teplotČ prostĜedí a dalších podmínkách.
112

Kontrola napnutí ĜetČzu

Jako prevence náhodného stisknutí spouštČ je k
dispozici odjišĢovací tlaþítko.
Chcete-li náĜadí spustit, stisknČte odjišĢovací tlaþítko a
potom spoušĢ. Vypnutí provedete uvolnČním spouštČ.

•

Mazání

•

POZOR:
PĜed mazáním pilového ĜetČzu se vždy pĜesvČdþte,
zda je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické
sítČ.

Fig.13
Pilový ĜetČz a lištu promazávejte biologicky
odbouratelným olejem na pilové ĜetČzy s adhezní
pĜísadou. Adhezní pĜísada v oleji na pilové ĜetČzy
zamezí pĜíliš rychlému odstĜikování oleje z pily.
Minerální oleje se nesmí používat, neboĢ, jsou škodlivé
pro životní prostĜedí.

•

•

•

POZOR:
ZabraĖte styku oleje s pokožkou a oþima. Kontakt
s oþima zpĤsobuje podráždČní. PĜi zasažení oþí je
ihned vypláchnČte þistou vodou a okamžitČ
vyhledejte lékaĜskou pomoc.
Nikdy nepoužívejte odpadní olej. Použitý olej
obsahuje karcinogenní látky. ZneþišĢující látky
obsažené v použitém oleji urychlují opotĜebení
olejového þerpadla, meþe a ĜetČzu. Použitý olej je
nebezpeþný životnímu prostĜedí.
PĜi prvním plnČní ĜetČzové pily ĜetČzovým olejem
nebo doplĖování nádrže po úplném vyprázdnČní
nalévejte olej až k dolnímu okraji plnicího hrdla. V
opaþném pĜípadČ mohou vzniknout problémy s
pĜívodem oleje.

VAROVÁNÍ:
PĜed kontrolou napnutí ĜetČzu vždy nástroj odpojte
od elektrické sítČ. Používejte ochranné rukavice.

Fig.15
ZajistČte, aby pilový ĜetČz tČsnČ dosedl do spodní strany
lišty (viz oblast oznaþená kroužkem).
Napnutí ĜetČzu þasto kontrolujte – nové ĜetČzy se
prodlužují.
PĜíliš silné napnutí pilového ĜetČzu mĤže zpĤsobit
pĜetržení pilového ĜetČzu, opotĜebení vodicí lišty a
poškození seĜizovacího knoflíku.
PĜíliš povolený ĜetČz mĤže vyskoþit z lišty, což znamená
nebezpeþí nehody.
Pokud je ĜetČz pĜíliš volný: NahlédnČte do þásti „Úprava
napnutí pilového ĜetČzu“ a provećte opČtovné napnutí
pilového ĜetČzu.
Kontrola funkce spínaþe
POZOR:
PĜed pĜipojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte,
zda spoušĢ funguje správnČ a po uvolnČní se vrací do
vypnuté polohy.
Jako prevence náhodného stisknutí spouštČ je k
dispozici odjišĢovací tlaþítko.
Chcete-li náĜadí spustit, stisknČte odjišĢovací tlaþítko a
potom spoušĢ. Vypnutí provedete uvolnČním spouštČ.
Nemaþkejte spoušĢ silou bez stisknutí odjišĢovacího
tlaþítka. Mohlo by dojít k poškození spínaþe.
Kontrola brzdy ĜetČzu
POZNÁMKA:
•
Pokud se ĜetČzová pila nespustí, zkontrolujte, zda
je uvolnČná brzda ĜetČzu. UvolnČní brzdy ĜetČzu
provedete pĜesunutím chrániþe ruky pevnČ
dozadu, až se zajistí na místČ.

Fig.14
PĜi doplĖování oleje postupujte podle následujících
krokĤ:
1.
OþistČte dĤkladnČ oblast kolem víþka plnicího
otvoru oleje, aby do olejové nádrže nevnikly
žádné neþistoty.
2.
Odšroubujte víþko plnicího otvoru oleje a
nalévejte olej až k dolnímu okraji plnicího hrdla.
3.
Našroubujte víþko plnicího otvoru oleje pevnČ
zpČt na místo.
4.
PeþlivČ otĜete jakýkoliv uniklý olej.

Fig.16
Fig.17
Kontrolu brzdy ĜetČzu provećte následujícím zpĤsobem:
1.
PĜi zapínání držte ĜetČzovou pilu obČma rukama.
Zadní držadlo držte pravou rukou a pĜední
držadlo levou rukou. UjistČte se, zda se lišta ani
ĜetČz nedotýkají žádného pĜedmČtu.
2.
NejdĜíve stisknČte odjišĢovací tlaþítko a poté
spoušĢ. ěetČzová pila se okamžitČ spustí.
3.
HĜbetem ruky zatlaþte na pĜední chrániþ ruky
smČrem vpĜed. UjistČte se, zda pilový ĜetČz
okamžitČ zcela zastaví.

POZNÁMKA:
•
PĜi prvním uvedení ĜetČzové pily do chodu mĤže
trvat až dvČ minuty, než zaþne ĜetČzový olej ĜádnČ
mazat mechanismus pily. Pilu nechejte spuštČnou
bez zatížení, dokud nebude dosaženo správného
mazání (viz „KONTROLY").

•

KONTROLY
PĜed zahájením práce provećte následující kontroly:
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POZOR:
Jestliže se pilový ĜetČz okamžitČ nezastaví, pilu za
žádných okolností nepoužívejte. ObraĢte se na
autorizované servisní stĜedisko Makita.

Kontrola dobČhové brzdy
Uvećte ĜetČzovou pilu do chodu.
UvolnČte zcela spoušĢ. UjistČte se, zda pilový ĜetČz
bČhem sekundy zcela zastaví.

•

POZOR:
•
Jestliže se pilový ĜetČz okamžitČ nezastaví, pilu za
žádných okolností nepoužívejte. ObraĢte se na
autorizované servisní stĜedisko Makita.
Kontrola maznice ĜetČzu
PĜed zahájením práce zkontrolujte hladinu oleje v nádrži
a pĜívod oleje.
Hladinu
oleje
mĤžete
sledovat
olejoznakem
znázornČným na obrázku.

Fig.21
NejdĜíve Ĝežte dĜevo pod napČtím na tlakové stranČ (A).
Poté provećte koneþný Ĝez na stranČ napČtí (B).
Zabráníte tak zachycení meþe.
Fig.22
OdvČtvování
POZOR:
OdvČtvování smí provádČt pouze vyškolení
pracovníci. Možnost zpČtného rázu s sebou
pĜináší nebezpeþí zranČní.
PĜi odvČtvování opĜete pokud možno ĜetČzovou pilu o
kmen. NeĜežte špiþkou meþe; vyhnete se tak riziku
zpČtného rázu.
Zvláštní pozornost vČnujte vČtvím pod napČtím.
NepodepĜené vČtve neĜežte zespodu.
PĜi odvČtvování nestĤjte na pokáceném kmenu.
Zapichování a Ĝezy rovnobČžné s vlákny

Fig.18
PĜívod oleje zkontrolujte následovnČ:
SpusĢte ĜetČzovou pilu.
SpusĢte pilu a pĜidržte pilový ĜetČz pĜibližnČ 15 cm nad
paĜezem stromu nebo nad zemí. Pokud je mazání
dostateþné, vytvoĜí rozprašovaný olej lehkou olejovou
stopu.
Sledujte smČr vČtru a rozstĜikovanému oleji se zbyteþnČ
nevystavujte.

•

POZOR:
Pokud se pĜi Ĝezání používá horní hrana meþe,
mĤže pĜi zablokování ĜetČzu dojít k vychýlení
ĜetČzové pily ve vašem smČru. Z tohoto dĤvodu
provádČjte Ĝezání dolní hranou tak, aby byla v
takových pĜípadech pila odchýlena od vašeho tČla.

•

POZOR:
Pokud není vidČt stopa oleje, nepoužívejte pilu. V
opaþném pĜípadČ dojde ke zkrácení životnosti
ĜetČzu. Zkontrolujte hladinu oleje. VyþistČte
pĜívodní drážku oleje a pĜívodní otvor oleje v meþi
(viz odstavec „ÚDRŽBA").

•

SeĜízení mazání ĜetČzu

POZOR:
Zapichování a Ĝezy rovnobČžné s vlákny smí
provádČt pouze osoby se zvláštním školením.
Možnost zpČtného rázu s sebou pĜináší nebezpeþí
zranČní.

Fig.19
Výkon olejového þerpadla lze seĜídit seĜizovacím
šroubem.

Fig.23
ěezy rovnobČžné s vlákny provádČjte pod co
nejmenším úhlem. ěez provádČjte co nejopatrnČji,
neboĢ v této situaci nelze použít zubovou opČrku.
Kácení

POZOR:
Vždy používejte pĜední držadlo i zadní držadlo a
pĜi práci tímto zpĤsobem náĜadí pevnČ držte.
ěezaný materiál vždy zajistČte, aby vám
odĜezávané þásti neuzpĤsobily zranČní.

POZOR:
Kácení smí provádČt pouze vyškolení pracovníci.
Práce s sebou nese riziko.
PĜi kácení stromĤ dodržujte místní smČrnice.

•

•

•

PRÁCE S ěETċZOVOU PILOU

Fig.24
í PĜed zahájením kácení se pĜesvČdþte o
následujícím:
(1) V místČ kácení smí být pĜítomny pouze
povolané osoby.
(2) Osoby podílející se na kácení musí mít k
dispozici otevĜenou únikovou trasu v rozmezí
pĜibližnČ 45° na obou stranách osy kácení.
PĜi kácení v blízkosti elektrických vedení
vezmČte v úvahu dodateþná rizika.
(3) Dolní þást kmene nesmí obsahovat cizí
pĜedmČty, koĜeny a vČtve.
(4) Ve vzdálenosti 2,5násobku délky kmene ve
smČru pádu stromu se nesmí nacházet
žádné osoby ani objekty.

Druhování
Fig.20
PĜi rozĜezávání opĜete zubovou opČrku znázornČnou na
obrázku o Ĝezané dĜevo.
SpuštČnou ĜetČzovou pilu zaĜíznČte do dĜeva, zadním
držadlem pilu zvedejte a pĜedním držadlem većte. Jako
opČrný bod použijte zubovou opČrku.
Pokraþujte v Ĝezu mírným tlakem na pĜední držadlo a
pilu mírnČ posunujte zpČt. Zubovou opČrku pĜesuĖte v
Ĝezivu níže a opČt zvednČte pĜední držadlo.
PĜi provádČní nČkolika ĜezĤ je tĜeba mezi jednotlivými
Ĝezy pilu vypnout.
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í

Údržbu popisovanou níže provádČjte v pravidelných
intervalech. Záruþní reklamace budou uznány pouze v
pĜípadČ, že tyto þinnosti byly provádČny pravidelnČ a
ĜádnČ.
Uživatelé smí provádČt pouze údržbu popisovanou v
tomto návodu k obsluze. Veškeré jiné práce musí být
provedeny v autorizovaných servisních stĜediscích
MAKITA.

U každého stromu vezmČte v úvahu následující:
SmČr náklonu;
•
UvolnČné nebo suché vČtve;
•
Výška stromu;
•
PĜirozený pĜevis;
•
Zda je þi není strom shnilý.
VezmČte v úvahu rychlost a smČr vČtru.
NeprovádČjte kácení pĜi silném nárazovém vČtru.
OĜezávání koĜenových nábČhĤ: ZaþnČte s
nejvČtšími koĜenovými nábČhy. Provećte nejdĜíve
svislý a až poté vodorovný Ĝez.
•

í
í

ýištČní ĜetČzové pily
Pilu pravidelnČ þistČte þistým hadrem. Zejména držadla
nesmí být zneþištČna olejem.

Fig.25
í Provećte smČrový zásek. SmČrový zásek urþuje
smČr, ve kterém strom spadne a pĜi pádu jej vede.
Provádí se na stranČ, v jejímž smČru má strom
spadnout. SmČrový zásek provećte co nejblíže
zemi. NejdĜíve provećte vodorovný Ĝez o hloubce
1/5 až 1/3 prĤmČru kmene. SmČrový zásek nesmí
být pĜíliš velký. Poté provećte diagonální Ĝez.
í Provećte potĜebné úpravy po celé délce
smČrového záseku.

Kontrola plastové skĜínČ
ProvádČjte pravidelnou vizuální kontrolu všech þástí
pláštČ. Zjistíte-li poškození jakýchkoli dílĤ, nechte je
okamžitČ a ĜádnČ opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku MAKITA.

OstĜení pilového ĜetČzu
•

Fig.26
í Provećte hlavní Ĝez o nČco výše než základní Ĝez
smČrového záseku. Hlavní Ĝez musí být dokonale
vodorovný. Ponechejte mezi hlavním Ĝezem a
smČrovým zásekem pĜibližnČ 1/10 prĤmČru kmene.
DĜevní vlákna v neodĜezané þásti kmene pĤsobí
jako závČs. Za žádných okolností neĜežte pĜímo
pĜes vlákna, jinak by strom padl nekontrolovanČ.
Do hlavního Ĝezu vþas vložte klíny.
í K udržení hlavního Ĝezu v otevĜeném stavu je
dovoleno použít pouze plastové nebo hliníkové
klíny. Používání železných klínĤ je zakázáno.
í Postavte se na stranu od padajícího stromu.
Prostor za stromem udržujte volný v rozmezí 45°
na obČ strany od osy padajícího stromu (viz
obrázek „oblast pádu"). Dávejte pozor na padající
vČtve.
í V pĜípadČ nutnosti je pĜed Ĝezáním potĜeba
naplánovat a vyklidit únikovou cestu. Únikovou
cestu je tĜeba nasmČrovat dozadu, šikmo k zadní
linii oþekávaného pádu stromu, jak je znázornČno
na obrázku.
Fig.27

ÚDRŽBA
•

•

•

POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
PĜi provádČní kontrol a údržby vždy používejte
ochranné rukavice.
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
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POZOR:
PĜed provádČním prací na pilovém ĜetČzu vždy
odpojte síĢovou zástrþku a používejte ochranné
rukavice.

Fig.28
Pilový ĜetČz je nutno naostĜit v následujících
pĜípadech:
í PĜi Ĝezání vlhkého dĜeva vznikají mouþné piliny.
í ěetČz proniká obtížnČ do dĜeva, a to i pĜi vyvinutí
silného tlaku.
í ěezná hrana je viditelnČ poškozena.
í Pila v dĜevČ táhne doleva nebo doprava. PĜíþinou
tohoto chování je nerovnomČrné naostĜení
pilového ĜetČzu nebo jednostranné poškození.
Pilový ĜetČz ostĜete þasto, ale pĜi každém ostĜení
odstraĖujte pouze malé množství materiálu.
K bČžnému naostĜení obvykle postaþují dva nebo tĜi
tahy pilníkem. Po nČkolika naostĜeních pilového ĜetČzu
nechte ĜetČz naostĜit v autorizovaném servisním
stĜedisku MAKITA.
Kritéria ostĜení:
í Všechny délky bĜitu musí být stejné. BĜity
rozdílných délek znemožĖují plynulý bČh ĜetČzu a
mohou zpĤsobit jeho pĜetržení.
í ěetČz již neostĜete, jakmile bylo dosaženo
minimální délky Ĝezných nástrojĤ 3 mm. V
takovém pĜípadČ je nutno nainstalovat nový ĜetČz.
í TloušĢka tĜísky je dána vzdáleností mezi
omezovací patkou (oblým nosem) a bĜitem.
í Nejlepších výsledkĤ Ĝezání dosáhnete nastavením
následující vzdálenosti mezi bĜitem a omezovací
patkou.
Pilový ĜetČz 90PX: 0,5 mm
Pilový ĜetČz 91PX: 0,65 mm

Fig.34
PravidelnČ kontrolujte poškození provozních povrchĤ
meþe. Vhodným nástrojem provećte þištČní a v pĜípadČ
potĜeby odstraĖte otĜepy.
Je-li ĜetČzová pila používána þasto, promazávejte
ložisko vratného ĜetČzového kola nejménČ jednou týdnČ.
PĜed aplikací þerstvého tuku peþlivČ vyþistČte 2 mm
otvor na špiþce meþe a poté do otvoru vtlaþte malé
množství víceúþelového tuku (volitelné pĜíslušenství).

Fig.29
VAROVÁNÍ:
•
PĜíliš velká vzdálenost zvyšuje riziko zpČtného
rázu.
í 30° úhel ostĜení musí být u všech bĜitĤ shodný.
Rozdíly v úhlech mohou vést k hrubému a
nerovnomČrnému
pohybu
ĜetČzu,
urychlují
opotĜebení a zpĤsobují pĜetržení ĜetČzu.
í Úhel boþní hrany bĜitu je dán hloubkou prĤniku
kruhového
pilníku.
PĜi
Ĝádném
použití
stanoveného pilníku se správný úhel boþní hrany
vytvoĜí automaticky.
í Úhly boþní hrany pro jednotlivé pilové ĜetČzy jsou
následující:
Pilový ĜetČz 90PX: 75°
Pilový ĜetČz 91PX: 80°

ýištČní vodítka oleje
Fig.35
í V pravidelných intervalech þistČte vodicí drážku
oleje a pĜívodní otvor oleje.

Nové pilové ĜetČzy
Používejte stĜídavČ dva nebo tĜi pilové ĜetČzy, aby se
pilový ĜetČz, ĜetČzové kolo a provozní povrchy meþe
opotĜebovávaly rovnomČrnČ.
PĜi výmČnČ ĜetČzu meþ otoþte, aby se rovnomČrnČ
opotĜebovávala drážka meþe.

Fig.30

Pilník a vedení pilníku
í K ostĜení ĜetČzu používejte speciální kruhový
pilník (volitelné pĜíslušenství) na pilové ĜetČzy.
BČžné kruhové pilníky nejsou vhodné.
í PrĤmČry kruhových pilníkĤ pro jednotlivé pilové
ĜetČzy jsou následující:
Pilový ĜetČz 90PX: 4,5 mm
Pilový ĜetČz 91PX: 4,0 mm
í Pilníkem odebírejte materiál bĜitu pouze pĜi
pohybu vpĜed. PĜi zpČtném pohybu pilník od bĜitu
oddalte.
í Nejprve naostĜete nejkratší bĜit. Délka nejkratšího
bĜitu se pak stane vzorem pro všechny ostatní
bĜity pilového ĜetČzu.

•

Fig.36
PĜed nasazením nového pilového ĜetČzu zkontrolujte
stav ĜetČzového kola.
POZOR:
•
OpotĜebené ĜetČzové kolo zpĤsobí poškození
nového pilového ĜetČzu. V takovém pĜípadČ
nechejte ĜetČzové kolo vymČnit.
PĜi výmČnČ ĜetČzového kola vždy použijte nový pojistný
prstenec.

Fig.31
í Pilník većte tak, jak je ilustrováno na obrázku.
í Pilník lze vést snadnČji pĜi použití držáku pilníku
(volitelné pĜíslušenství). Držák pilníku je opatĜen
znaþkami pro správný úhel ostĜení 30° (znaþky
umístČte rovnobČžnČ s pilovým ĜetČzem) a
omezuje hloubku prĤniku (na 4/5 prĤmČru pilníku).

Údržba ĜetČzu a dobČhové brzdy
Brzdové
systémy
pĜedstavují
velmi
dĤležitý
bezpeþnostní prvek. StejnČ jako ostatní komponenty
ĜetČzové pily však i ony podléhají urþitému opotĜebení.
Proto musí být pravidelnČ kontrolovány v autorizovaném
servisním stĜedisku MAKITA. Toto opatĜení slouží k
zajištČní vaší bezpeþnosti.

Fig.32
í Po
naostĜení
ĜetČzu
zkontrolujte
výšku
hloubkového dorazu pomocí ĜetČzové mČrky
(volitelné pĜíslušenství).

Uložení nástroje

Fig.33
í Speciálním
plochým
pilníkem
(volitelné
pĜíslušenství) odstraĖte pĜípadný pĜebyteþný
materiál.
í OpČt zaoblete pĜední stranu hloubkového dorazu.

ýištČní meþe a mazání vratného ĜetČzového
kola

•

POZOR:
Používejte pouze ĜetČzy a lišty schválené pro daný
model pily (viz „TECHNICKÉ ÚDAJE“).

POZOR:
PĜi této þinnosti vždy používejte ochranné rukavice.
OtĜepy pĜedstavují riziko poranČní.
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Biologicky odbouratelný ĜetČzový olej lze skladovat
pouze po omezenou dobu. Po uplynutí dvou let od data
výroby zaþínají biologicky odbouratelné oleje ztrácet
adhezní vlastnosti a zpĤsobují poškození olejového
þerpadla a souþástí systému mazání.
í PĜed delším obdobím, kdy pila nebude používána,
vyprázdnČte olejovou nádrž a naplĖte ji malým
množstvím motorového oleje (SAE 30).
í Na krátkou dobu spusĢte ĜetČzovou pilu, aby došlo
k
vypláchnutí
všech
zbytkĤ
biologicky
odbouratelného oleje z nádrže, systému mazání a
mechanismu pily.

veškerá další údržba þi seĜizování provádČny
autorizovanými servisními stĜedisky firmy Makita a s
použitím náhradních dílĤ Makita.

POZNÁMKA:
•
PĜi pĜerušení provozu ĜetČzové pily z ní mĤže
následnČ urþitou dobu unikat menší množství
ĜetČzového oleje. Jedná se o normální stav a nikoli
o známku poruchy.
ěetČzovou pilu uložte na vhodném povrchu.
PĜed dalším uvedením ĜetČzové pily do provozu ji
naplĖte þerstvým ĜetČzovým olejem BIOTOP.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a výmČna uhlíkĤ a

Stav poruchy

Řetězovou pilu nelze
spustit.

ODSTRAĕOVÁNÍ PROBLÉMģ
PĜed žádostí o opravu provećte nejprve prohlídku sami.
Narazíte-li na problém, jenž v této pĜíruþce není
vysvČtlen, nepouštČjte se do demontáže zaĜízení.
ObraĢte se radČji na autorizované servisní stĜedisko
Makita.

Možná příčina

Náprava

Chybí zdroj napájení.

Proveďte připojení ke zdroji napájení.
Zkontrolujte zdroj napájení.

Vadný kabel.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Porucha nářadí.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Řetěz se nepohybuje.

Je aktivována brzda řetězu. Uvolněte brzdu řetězu.

Nedostatečný výkon.

Jsou opotřebené uhlíkové
kartáčky.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Olejová nádrž je prázdná.

Naplňte olejovou nádrž.

Znečištěná mazací drážka.

Vyčistěte drážku.

Na řetězu není olej.

Nesprávné nastavení seřizovacího
Seřiďte výkon olejového čerpadla.
šroubu olejového čerpadla.
Řetěz se nezastaví ani
při aktivaci brzdy řetězu.

Nářadí nezvykle vibruje.

Opotřebený brzdový pás.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Povolená vodicí lišta nebo
pilový řetěz.

Seřiďte vodicí lištu a napnutí pilového řetězu.

Porucha nářadí.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

014314
•

VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ

•
•

POZOR:
•
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Pilový ĜetČz
•
Kryt vodicí lišty
•
Vodicí lišta
•
ěetČzová mČrka

•
•
•
•
•
•

Kruhový pilník 4,0 mm
Kruhový pilník 4,5 mm
Plochý pilník
Držák pilníku s pilníkem 4,0 mm
Držák pilníku s pilníkem 4,5 mm
Držák pilníku
Olej na mazání pilového ĜetČzu
Víceúþelový tuk
Mazací lis

POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.
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Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
885254-971

www.makita.com
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