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ESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

SP6000

Pr m r listu
Max. hloubka ezu

165 mm
pod úhlem 90°

56 mm

pod úhlem 45°

40 mm

pod úhlem 48°

38 mm

-1

Otá ky naprázdno (min )

2 000 - 5 200

Celková délka

341 mm

Hmotnost netto

4,4 kg

T ída bezpe nosti

/II

 Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
 Technické údaje se mohou pro r zné zem liit.
 Hmotnost podle EPTA  Procedure 01/2003
ENE067-1

ENG214-2

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en speciáln k provád ní zapichovacích
ez . Krom toho lze provád t podélné a p í né rovné
ezy a úhlové pokosové ezy v d ev p i pevném
kontaktu s dílem.
Pokud je ná adí vybaveno speciálním pilovým kotou em
na hliník, m ete jej pouít k ezání hliníku.

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:
Pracovní reim: ezání d evot ískových desek
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén
Nejistota (K): 1,5 m/s2
ENG901-1



ENF002-1

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



ENG102-2



Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-váená hladina hluku stanovená podle
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 91: dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 102 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Noste ochranu sluchu
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Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m e
být vyuita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn 
vyuít k p edb nému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací b hem skute ného pouívání
elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací liit v závislosti na zp sobu
pouití ná adí.
Na základ odhadu vystavení ú ink m vibrací v
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran obsluhy (vezm te v úvahu
vechny ásti pracovního cyklu, mezi n  pat í
krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

ENH101-12

Prohláení ES o shod

Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohlauje, e následující za ízení Makita:
popis za ízení:


3.

. modelu/ typ: SP6000
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009
Za ízení bylo rovn  vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u naeho
autorizovaného zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

4.

dotykem kotou e z dolní strany. Neodstra uje
od ezaný materiál, pokud se pohybuje kotou .
UPOZORN NÍ: Kotou e po vypnutí nástroje
dobíhají. P ed uchopením u ezaného materiálu
po kejte, dokud se kotou nezastaví.
Nastavte hloubku ezu na tlou ku dílu. Pod
dílem by m l být viditelný mén ne jeden celý
zub pilového kotou e.
Nikdy nedrte ezaný díl v rukou ani si jej
nepokládejte na nohy. Uchy te díl ke stabilní
podloce. Je d leité zajistit ádné upevn ní dílu,
aby se omezilo na minimum riziko ohroení t la,
zachycení kotou e nebo ztráty kontroly.
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Tomoyasu Kato
editel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

000157

5.

GEA010-1

Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí

UPOZORN NÍ
P e t te
si
vechna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodrení
upozorn ní a pokyn m e dojít k úrazu elektrickým
proudem, poáru nebo vánému zran ní.

Vechna upozorn ní a pokyny
uschovejte pro budoucí pot ebu.

6.

7.

si

GEB031-1

Zvlátní bezpe nostní zásady

8.

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího pouití)
vedl k zanedbání dodrování bezpe nostních
pravidel platných pro okruní pilu. Budete-li tento
nástroj pouívat nebezpe ným nebo nesprávným
zp sobem, m ete utrp t váné zran ní.
Nebezpe í:
1.
Udrujte ruce mimo oblast ezání a kotou e.
Druhou ruku drte na pomocném dradle nebo
krytu motoru. Budete-li pilu dret ob ma rukama,
nem ete si po ezat ruce.
2.
Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl nebo
základnu nástroje. Kryt vás nechrání p ed

9.
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P i provád ní operací, kdy se m e ezný
nástroj dotknout skrytého vedení nebo
vlastního napájecího kabelu, drte elektrický
nástroj za izolovaná místa. V p ípad styku s
vodi em pod nap tím se dostanou pod nap tí
také obnaené kovové díly elektrického nástroje a
tyto mohou zp sobit zran ní elektrickým
proudem.
P i roz ezávání vdy pouívejte podélné
pravítko nebo p ímé vodítko. Zlepuje se tak
p esnost ezu a sniuje riziko zachycení kotou e.
Vdy pouívejte kotou e správné velikosti a
tvaru (diamantové versus kruhové) otvoru.
Kotou e neodpovídající upínacímu systému pily
se budou pohybovat výst edn a zp sobí ztrátu
kontroly nad nástrojem.
Nikdy
nepouívejte
pokozené
nebo
nesprávné podloky nebo roub kotou e.
Podloky a roub kotou e jsou navreny
speciáln pro tuto pilu a zaji ují optimální funkci
a provozní bezpe nost.
P í iny a prevence zp tného rázu:
Zp tný ráz je náhlá reakce na sk ípnutý,
zachycený nebo nesprávn se ízený pilový
kotou , která zp sobuje nekontrolované
zvednutí pily z dílu a jeho vrení sm rem k
obsluze.
Je-li kotou sev en nebo pevn zachycen
uzav ením spáry, dojde k zastavení kotou e
a reakce motoru vrhne jednotku s velkou

rychlostí sm rem k obsluze.
Pokud se kotou v ezu zkroutí nebo vychýlí,
mohou se zuby na zadním okraji kotou e
za ezat do horního povrchu d eva, ím
dojde ke zvednutí kotou e ze spáry a vrhnutí
nástroje sm rem o obsluze.
Zp tný ráz je d sledkem patného pouití pily
a/nebo nesprávných pracovních postup
i
podmínek. Lze se mu vyhnout p ijetím
odpovídajících opat ení, která jsou uvedena níe.

Pilu drte pevn ob ma rukama. Pae
umíst te tak, abyste byli schopni odolat
silám vznikajícím p i zp tném rázu. T lo
udrujte na stran od nástroje. Nest jte
p ímo za kotou em. Zp tný ráz by mohl
zp sobit vrhnutí pily zp t. Pokud pracovník
p ijme odpovídající opat ení, je schopen
kontrolovat síly vznikající p i zp tném rázu.

Pokud kotou vázne nebo z jakéhokoliv
d vodu chcete p eruit ezání, uvoln te
spou a drte pilu bez pohybu v materiálu,
dokud se kotou úpln nezastaví. Nikdy
pilu nevytahujte z materiálu ani jej
netahejte sm rem zp t, je-li v pohybu
kotou . V opa ném p ípad m e dojít ke
zp tnému rázu. Zjist te p í inu váznutí
kotou e a p ijm te odpovídající nápravná
opat ení.

Spoutíte-li pilu opakovan v dílu, umíst te
pilový kotou
do st edu dráky a
zkontrolujte, zda zuby kotou e nejsou
zakousnuty do materiálu. Pokud pilový
kotou vázne, m e se p i opakovaném
sput ní pily zvednout nebo vyst elit z dílu.

Velké desky podep ete, abyste omezili na
minimum riziko sk ípnutí kotou e a
zp tného rázu. Velké desky mají tendenci
prov ovat se svojí vlastní váhou. Podp ry je
nutno umístit pod panel na obou stranách v
blízkosti ryzky ezu a okraje desky.
Omezení rizika sk ípnutí kotou e a zp tného rázu.
Pokud ezání vyaduje vedení pily po povrchu dílu,
m la by se pila nacházet na v tí ásti dílu a
nikoliv na mení odpadající ásti dílu.


000156









000154

000194

64

Nepouívejte
tupé
nebo
pokozené
kotou e.Nenaost ené
nebo
nesprávn
nastavené kotou e eou úzkou dráku, ím
dochází k nadm rnému t ení, váznutí kotou e
a zp tnému rázu. Udrujte kotou ostrý a istý.
Pry a prysky ice zatvrdnutá na kotou i pilu
zpomaluje a zvyuje potenciální riziko
zp tného rázu. P i it ní z pily nejd íve
demontujte kotou
a poté jej vy ist te
prost edkem na odstra ování prye a
prysky ice, horkou vodou nebo petrolejem.
Nikdy nepouívejte benzín.
P ed zahájením ezání musí být dotaeny a
zajit ny pojistné pá ky nastavení hloubky
a úkosu. Dojde-li b hem ezání ke zm n
nastavení kotou e, kotou m e váznout a
m e vzniknout zp tný ráz.
P i provád ní zapichovacího ezu" do
stávajících st n nebo jiných uzav ených
míst zachovávejte zvýenou opatrnost.
Vy nívající kotou se m e za ezat do
p edm t , které mohou zp sobit zp tný ráz.
Nástroj VDY drte pevn ob ma rukama.
NIKDY neumis ujte ruce, nohy nebo
jakoukoliv jinou ást t la pod základnu
nástroje nebo za pilu, zejména p i p í ném
ezání. Dojde-li ke zp tnému rázu, m e pila
snadno odsko it sm rem zp t p es vae ruce
a zp sobit vám tak váné poran ní.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Nikdy na pilu nevyvíjejte p íli velkou sílu.
P íli velký tlak na pilu m e zp sobit
nerovné ezy, sníení p esnosti a moný
zp tný ráz. Pilu tla te dop edu takovou
rychlostí, aby kotou ezal bez zpomalení.
P ed kadým pouitím zkontrolujte ádné
uzav ení krytu. Neprovozujte pilu, pokud se
kryt nepohybuje voln a okamit neuzav e
kotou . Nikdy neupínejte ani neuchycujte kryt
tak, aby z stal kotou nechrán ný. Pokud pilu
náhodn
upustíte, m e se kryt ohnout.
Zkontrolujte, zda se kryt voln pohybuje a zda se
ve vech úhlech a hloubkách ezu nedotýká
kotou e ani ádné jiné sou ásti.
Zkontrolujte funkci a stav vratné pruiny krytu.
Pokud kryt a pruina nepracují správn , musí
být p ed zahájením provozu opraveny. Kryt se
m e pohyboval pomalu z d vodu pokozených
díl , lepkavých usazenin nebo nahromad ní
odpadního materiálu.
Zajist te, aby se vodicí lita pily p i provád ní
zapichovacího ezu, kdy není úhel sklonu
kotou e nastaven na 90°, neposunula.
Postranní posunutí kotou e zp sobí ohnutí a
pravd podobn i zp tný ráz.
P ed poloením pily na pracovní st l nebo
podlahu se vdy p esv d te, zda kryt zakrývá
kotou . Nechrán ný dobíhající kotou zp sobí
pohyb nástroje sm rem zp t, p i kterém pila
po ee vechny p edm ty v cest . Nezapome te,
e zastavení kotou e po uvoln ní spína e trvá
ur itou dobu.
Pi
ezání
vlhkého
d eva,
tlakov
impregnovaného
d eva
nebo
d eva
obsahujícího suky postupujte se zvýenou
opatrností. Rychlost ezání upravte tak, aby byl
zajit n plynulý pohyb nástroje bez sníení otá ek
kotou e.
Ne ete h ebíky. P ed zahájením
ezání
zkontrolujte a odstra te z d eva vechny
p ípadné h ebíky.
irí stranu základny pily polote na tu ást
dílu, která je pevn podep ena a nikoliv na
ást, která po provedení ezu odpadne. P íklad
na obrázku 1 ilustruje SPRÁVNÝ zp sob
od ezání konce desky a obrázek 2
NESPRÁVNÝ zp sob. Pokud je díl krátký nebo
malý, upn te jej. NIKDY NEDRTE KRÁTKÉ
DÍLY RUKOU!

000147
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17.

Nikdy se nepokouejte ezat okruní pilou
uchycenou vzh ru nohama ve sv ráku. Tento
postup je mimo ádn nebezpe ný a m e
zp sobit váné nehody.

000029

18.

19.
20.
21.
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N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
Nezastavujte
pilové
kotou e
vyvinutím
postranního tlaku.
Vdy pouívejte kotou e doporu ené v této
p íru ce. Nepouívejte ádné brusné kotou e.
P i pouívání nástroje noste protiprachovou
masku a ochranu sluchu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

ikmé ezání

Fig.4
Sklopení doprava
Fig.5
Oto te pozitivní zaráku tak, aby ipka na zaráce
sm ovala do jedné ze dvou poloh (svisle pro 22,5°,
vodorovn pro 45°). Povolte upínací rouby vep edu a
vzadu. Poté skláp jte základnu nástroje, dokud se
nezastaví a zajist te základnu upínacími rouby.
Chcete-li nastavit úhel úkosu 48°, p esu te pá ku do
polohy 48° co nejdále to p jde. Oto te pozitivní zaráku
tak, aby ipka na zaráce byla ve vodorovné poloze.
Poté skláp jte základnu nástroje, dokud se nezastaví a
zajist te základnu upínacími rouby.

VAROVÁNÍ:

NESPRÁVNÉ POUÍVÁNÍ nebo nedodrování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m e vést k vánému zran ní.

POPIS FUNKCE


POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vdy p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Nastavení hloubky ezu

Fig.6
Sklopení doleva
Fig.7
Nástroj lze sklopit na levý úhel úkosu 1°. Chcete-li
nastavit levý úhel úkosu 1°, povolte upínací rouby
vep edu a vzadu, sklopte dradlo nástroje mírn
doprava a sou asn posu te dv posuvné pá ky úhlu
úkosu ve sm ru ipky, která je ozna ena symbolem -1.
Drte tyto dv pá ky sou asn stisknuté a sklopte
dradlo nástroje doleva. Zajist te základnu upínacími
rouby.

Fig.1

POZOR:

Po nastavení hloubky ezu vdy pevn dotáhn te
upínací roub.
Uvoln te upínací roub na vodítku pro nastavení
hloubky a p esu te dolní koncovou zaráku kotou e na
poadovanou hloubku na m icí desce. Na poadované
hloubce ezu dotáhn te pevn upínací roub.
Chcete-li dosáhnout istích a bezpe n jích ez ,
nastavte hloubku ezu tak, aby pod ezaný díl nevy níval
více ne jeden zub listu. Pouití správných hloubek ezu
pomáhá omezovat nebezpe í ZP TNÝCH RÁZ , které
mohou zp sobit zran ní.

POZNÁMKA:

P i návratu kotou e na pravý úhel se pá ka
p esune sama do polohy 0°.

POZNÁMKA:

Nastavením dolní koncové zaráky kotou e na
poadovanou hloubku na m icí desce se
nastavuje hrubá hloubka ezu. P esnou hloubku
ezu lze nastavit na základ m ení skute ného
vy nívání pilového kotou e pod základnu nástroje.

Zam ování

Fig.8
Pouití nástroje bez vodicí kolejnice (p ísluenství)
Poadujete-li p ímé ezy, vyrovnejte polohu A na p ední
stran základny s ryskou ezání. Pokud chcete provád t
ikmé ezy 45°, vyrovnejte s ryskou ezání polohu B.
Pouití nástroje s vodicí kolejnicí (p ísluenství)
Poadujete-li jak p ímé tak ikmé 45° ezy, vdy
vyrovnejte polohu A na p ední stran základny s ryskou
ezání.

Tla ítko rychlého zastavení pro hloubku ezu
2 a 3 mm p i pouití vodicí kolejnice
(p ísluenství)

Fig.2
Tento nástroj je vybaven tla ítkem rychlého zastavení
pro hloubku ezu 2 a 3 mm p i pouití vodicí kolejnice.
Tla ítko je umíst no na sk íni p evodovky vedle zadního
dradla. Pouívá se jako prevence rozt epení hran ezu
v dílu. Nejd íve prove te 2 a 3 mm hluboký výchozí ez
a p i dalím pr chodu ete s obvyklou hloubkou.
Chcete-li provést ez o hloubce 2 a 3 mm, p esu te
tla ítko sm rem k pilovému kotou i. Tento postup je
výhodný jako prevence rozt epení hran ezu v dílu.
Chcete-li z této hloubky ezu p ejít na volnou hloubku
ezu, sta í tla ítko p esunout zp t.

Zapínání
Fig.9

POZOR:

P ed p ipojením nástroje do zásuvky vdy
zkontrolujte, zda spou funguje správn a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.
Jako prevence náhodného stisknutí spout je k
dispozici odji ovací tla ítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamá kn te odji ovací tla ítko a stiskn te
spou . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou .

Oto ný voli rychlosti

Fig.3

Fig.10
Otá ky nástroje lze otá ením regula ního knoflíku
plynule se izovat mezi 2 000 a 5 200 otá kami za
minutu. Vyí rychlosti se dosahuje, pokud voli em
otá íte ve sm ru íslice 6; nií rychlost dosáhnete,
66

Demontá a instalace pilového kotou e

otá íte-li ve sm ru íslice 1.
Odpovídající rychlost pro ezaný díl zvolte pomocí
tabulky. Rychlost se vak m e liit podle typu nebo
tlou ky zpracovávaného materiálu. Obecn platí, e
vyí rychlosti umo ují rychlejí ezání díl , ale
sou asn dochází ke zkrácení ivotnosti listu.

POZOR:
Nepouívejte pilové kotou e nespl ující technické
parametry uvedené v této p íru ce.

Pouívejte pouze pilové kotou e, které jsou ur eny
pro minimální otá ky 5 200 min-1.

Dbejte, aby byl list nainstalován tak, aby na p ední
stran nástroje sm ovaly zuby nahoru.

P i instalaci a demontái listu pouívejte pouze klí
Makita.
Chcete-li
demontovat
kotou ,
zamá knutím
odji ovacího tla ítka odblokujte horní koncovou
zaráku.
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Fig.12
Oto te pojistnou pá ku tak, aby byla hlava pily
zablokována v poloze pro vým nu kotou e.

POZOR:
Oto ným voli em rychlosti lze otá et pouze do
polohy 6 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte
silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k porue
funkce regulace otá ek.

Oto ný voli otá ek není ur en pro nízkootá kové
pilové kotou e, ale k dosaení rychlosti, která je
vhodná pro zpracovávaný materiál. Pouívejte
pouze pilové kotou e, které jsou ur eny pro
minimální otá ky 5 200 min-1.
Následující funkce a vlastnosti elektronických nástroj
umo ují jejich snadné provozování.
Ochrana proti p etíení
Je-li nástroj p etíen a hodnota proudu p ekro í ur itou
úrove , nástroj se automaticky vypne, aby se chránil
motor.
Nastavení konstantní rychlosti
Elektronický regulátor rychlosti pro dosaení konstantní
rychlosti. Pomocí této funkce lze získat hladký povrch,
protoe se rychlost otá ení udruje na konstantní
hodnot i p i zatíení.
Funkce m kkého sput ní
M kké sput ní potla ením po áte ního rázu.


Fig.13
Stiskn te a p idrte odji ovací tla ítko, oto te pojistnou
pá ku a spus te dradlo dol tak, aby pojistný ep
zapadl do dráky vytvo ené pojistnou pá kou a
vodítkem pro nastavení hloubky s m icí deskou. Dbejte,
aby pojistný ep zapadl do dráky.
Stiskn te úpln zámek h ídele tak, aby se kotou
neotá el, a poté pomocí klí e povolte roub s
estihrannou hlavou proti sm ru hodinových ru i ek.
Následn demontujte roub s estihrannou hlavou,
vn jí p írubu a kotou .
Fig.14
P i instalaci listu pouijte opa ný postup demontáe.
DBEJTE NA
ÁDNÉ DOTAENÍ ROUBU S
ESTIHRANNOU HLAVOU VE SM RU HODINOVÝCH
RU I EK.
Fig.15

P ipojení odsava e prachu

Fig.16
K zajit ní istoty b hem ezání p ipojte k nástroji
odsava prachu Makita. P ipojte k prachovému otvoru
hadici odsava e prachu, jak je ilustrováno na obrázku.

MONTÁ


PRÁCE

POZOR:
Ne za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vdy se p edtím p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

ezání úseku (b né ezání)

POZOR:
Nástroj zlehka posunujte dop edu po p ímé rysce.
Pokud na nástroj budete tla it nebo jej zkroutíte,
dojde k p eh átí motoru a nebezpe nému
zp tnému rázu s rizikem t kého zran ní.

P i ezání a zejména p i zahajování ezu nikdy
nevkládejte ádnou ást svého t la pod základnu
nástroje. V opa ném p ípad se m ete ván
poranit. Kotou je pod základnou nástroje nekrytý.
Uchopte pevn nástroj. Nástroj je vybaven p ední
rukojetí a zadním dradlem. Pouijte obojí k pevnému
uchopení nástroje. Budete-li pilu dret ob ma rukama,


Uloení imbusového klí e

Fig.11
Imbusový klí se ukládá na nástroji. Chcete-li imbusový
klí pouít, sta í jej vytáhnout.
Chcete-li uloit imbusový klí , polote jej na rukoje a
zasu te co nejdále dovnit .
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Zapichování (vy ezávání)

nem ete si ruce po ezat kotou em. Ustavte p ední
stranu základny na ezaný díl bez toho, aby dolo ke
kontaktu s kotou em. Poté zamá kn te odji ovací
tla ítko, nástroj zapn te a po kejte, dokud kotou
nedosáhne plných otá ek. Nyní pomalu tla te dol hlavu
pily na p ednastavenou hloubku ezu a jednodue
posunujte nástroj dop edu po povrchu dílu. Udrujte jej
rovn a pomalu posunujte a do ukon ení ezu.
Chcete-li dosáhnout istých ez , udrujte p ímou dráhu
ezu a rovnom rnou rychlost posunu. Pokud ez
nesleduje
p esn
dráhu
zamýleného
ezu,
nepokouejte se o oto ení nebo násilné p esunutí
nástroje zp t na rysku ezu. V opa ném p ípad by
mohlo dojít k ohnutí kotou e, nebezpe nému zp tnému
rázu a potenciálnímu vánému poran ní. Uvoln te
spína , po kejte na zastavení kotou e a poté nástroj
vytáhn te. Ustavte nástroj na novou dráhu ezu a
zahajte ez znovu. Pokuste se vyvarovat takového
umíst ní nástroje, p i kterém je obsluha vystavena
odletujícímu materiálu.

Fig.21

VAROVÁNÍ:
Má-li být zamezeno zp tným ráz m, dodrujte
následující pokyny.
Pouití nástroje bez vodicí kolejnice
Umíst te nástroj na díl tak, e se zadní hrana základny
nástroje nachází proti pevné zaráce nebo ekvivalentu
stanovenému operátorem.
Pouití nástroje s vodicí kolejnicí
Umíst te nástroj na vodicí kolejnici tak, e se zadní
hrana základny nástroje nachází proti pevné zaráce
nebo ekvivalentu uchycenému na vodicí kolejnici.


Drte nástroj pevn jednou rukou za p ední rukoje a
druhou rukou za dradlo nástroje. Poté zamá kn te
odji ovací tla ítko, nástroj zapn te a po kejte, dokud
kotou nedosáhne plných otá ek. Nyní pomalu tla te
dol hlavu pily na p ednastavenou hloubku ezu a
jednodue posunujte nástroj dop edu do poadované
polohy zapichování.

Fig.17

Pouití nástroje s vodicí kolejnicí
(p ísluenství)

POZNÁMKA:

Zna ky na boku krytu kotou e ozna ují absolutní
p ední a absolutní zadní body ezání pilového
kotou e (A pro pr m r 160 mm a B pro pr m r 165
mm) p i maximální hloubce ezu a pouití vodicí
kolejnice.

Fig.18
Umíst te nástroj na zadní konec vodicí kolejnice. Oto te
dva stav cí rouby na základn nástroje tak, aby se
nástroj posunoval hladce bez klepání. Uchopte pevn
nástroj. Nástroj je vybaven p ední rukojetí a zadním
dradlem. Pouijte obojí k pevnému uchopení nástroje.
Spus te nástroj, zatla te jej na p ednastavenou hloubku
ezu a prove te ez podle chráni e proti rozt epení po
celé délce. Okraj chráni e proti rozt epení odpovídá
hran ezu.
P i ikmém ezání pomocí vodicí kolejnice p esu te
posuvnou pá ku na základn nástroje tak, aby nástroj
nepadal na bok.

Fig.22

Vodicí za ízení (p ísluenství)

M idlo pokosu (p ísluenství) umo uje provád ní
p esných pokosových ez
s daným úhlem a
dokon ovacích prací.
Pomocí svorky (p ísluenství) se zaji uje pevné
uchycení dílu na pracovním stole.

Fig.19
P esu te posuvnou pá ku na základn nástroje ve
sm ru ipky tak, aby se zajistila v dráce vodicí
kolejnice.

ÚDRBA

Podélné pravítko (vodicí pravítko)
(p ísluenství)



Fig.20
Praktické podélné pravítko umo uje provád ní vysoce
p esných p ímých ez . Jednodue posu te podélné
pravítko t sn k boku dílu a zajist te jej v této poloze
pomocí roub na p ední a zadní stran základny.
Pravítko také umo uje opakované provád ní ez se
stejnou í kou.
P i p evrácení podélného pravítka (vodicího pravítka)
toto slouí také jako pomocná základna nástroje.

POZOR:
Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Nastavení p esnosti pro 90° a 45° ez (svislý
ez a 45° ez)

Toto se ízení bylo provedeno u výrobce. Pokud vak
není se ízení správné, otá ejte pomocí imbusového
klí e stav cími rouby a kontrolujte úhel kotou e (90°
nebo
45°)
vzhledem
k
základn
pomocí
trojúhelníkového pravítka, p íloného úhelníku, apod.
Fig.23
Fig.24
POZNÁMKA:

Nastavení p esnosti pro ez 22,5°, 48° a -1° nelze
provést.
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Vým na uhlík
Fig.25

Fig.26

P ÍSLUENSTVÍ
POZOR:
Pro vá nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme pouívat toto p ísluenství a
nástavce. P i pouití jiného p ísluenství i
nástavc m e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P ísluenství a nástavce lze pouívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li blií informace ohledn
tohoto
p ísluenství, obra te se na vae místní servisní
st edisko firmy Makita.

Pilové kotou e

Vodicí kolejnice

Podélné pravítko (Vodicí pravítko)

M idlo pokosu

Svorka

Imbusový klí

Sestava desek pro vodicí kolejnici

Sestava pryových desek pro vodicí kolejnici

Sestava polohových desek pro vodicí kolejnici
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