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ýESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení
13-1. Kryt ĜetČzového kola
13-2. Páþka
14-1. Kryt ĜetČzového kola
14-2. Páþka
15-1. Povolit
15-2. Utáhnout
15-3. Regulaþní knoflík
15-4. Vodicí tyþ
15-5. Pilový ĜetČz
16-1. Kryt ĜetČzového kola
16-2. Páþka
18-1. Víþko olejové nádrže
18-2. PrĤzor pro kontrolu hladiny oleje
(k doplĖování nádrže olejem)
18-3. PrĤzor pro kontrolu hladiny oleje
20-1. Zubová opČrka
28-1. Oblast kácení
31-1. SmČr pádu

1-1. ýervený indikátor
1-2. Tlaþítko
1-3. Akumulátor
2-1. Znaþka hvČzdiþky
3-1. Kontrolka akumulátoru
4-1. OdjišĢovací tlaþítko
4-2. SpoušĢ
5-1. PĜední ochrana rukou
5-2. Zajistit
5-3. Odjistit
6-1. StavČcí šroub
8-1. Kryt ĜetČzového kola
8-2. Páþka
9-1. Regulaþní knoflík
10-1. ěetČzové kolo
11-1. Regulaþní þep
12-1. Otvor
12-2. Vodicí tyþ

31-2. Nebezpeþná zóna
31-3. Úniková cesta
32-1. Kryt vodicí lišty
32-2. Kryt akumulátoru
34-1. Délka Ĝezu
34-2. Vzdálenost mezi bĜitem a
omezovací patkou
34-3. Min. 3 mm
35-1. Úhel boþní hrany
40-1. Plochý šroubovák
41-1. ěetČzové kolo
41-2. Pojistný kroužek
42-1. Pojistný kroužek
42-2. ěetČzové kolo
43-1. Mezní znaþka
44-1. Víþko držáku uhlíku
44-2. Šroubovák

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Délka vodicí lišty
Standardní vodicí lišta

Standardní pilový ĜetČz

DUC252

DUC302

250 mm

300 mm

Délka Ĝezu

23 cm

24 cm

28 cm

Typ

Lišta s ĜetČzovým
kolem na konci

Carvingová lišta

Lišta s ĜetČzovým
kolem na konci

Typ

91PX

25AP

90PX

Rozteþ

9,5 mm (3/8")

6,35 mm (1/4")

9,5 mm (3/8")

ŠíĜka vodicí drážky

1,3 mm (0,05")

1,3 mm (0,05")

1,1 mm (0,043")

Poþet vodicích þlánkĤ

40

60

46

Poþet zubĤ

6

9

6

Rozteþ

9,5 mm (3/8")

6,35 mm (1/4")

9,5 mm (3/8")

ěetČzové kolo

Celková délka (bez meþe)

316 mm
*1

Hmotnost netto

4,1 kg

*2

4,6 kg

4,7 kg

Otáþky ĜetČzu na minutu

8,3 m/s (500 m/min)

Objem nádrže na ĜetČzový olej

85 cm

Jmenovité napČtí

3

36 V DC

36 V DC

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v rĤzných zemích lišit.
*1 Hmotnost s nejvČtším blokem akumulátoru, bez vodicí lišty a ĜetČzu, s prázdnou olejovou nádrží, dle EN ISO 11681-2.
*2 Hmotnost s blokem akumulátoru, vodicí lištou, ĜetČzem a naplnČnou olejovou nádrží dle EPTA – Procedure 01/2003.
VAROVÁNÍ: Použijte správnou kombinaci vodicí lišty a pilového ĜetČzu. V opaþném pĜípadČ mĤže dojít ke zranČním.
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END313-1

ENG900-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os)
urþená podle normy EN60745:

Symboly
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.
읭

Používejte ochranu zraku.

읭

Používejte ochranu sluchu.

읭

Používejte helmu, brýle a ochranu
sluchu.
Používejte vhodnou ochranu nohou a
rukou.
Tuto pilu smí obsluhovat pouze vhodnČ
vyškolení pracovníci.
Nevystavujte nástroj dešti.

읭
읭
읭

Model DUC252
Pracovní režim: Ĝezání dĜeva
Vibraþní emise (ah): 4,7 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
Model DUC302
Pracovní režim: Ĝezání dĜeva
Vibraþní emise (ah): 6,3 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•

•

Cd
Ni-MH
Li-ion

읭

Maximální pĜípustná délka Ĝezu

읭

SmČr pohybu ĜetČzu

읭

SeĜízení mazání ĜetČzu pily olejem

읭

Jen pro státy EU
Elektrická zaĜízení ani akumulátory
nelikvidujte souþasnČ s domovním
odpadem!
Vzhledem k dodržování evropských
smČrnic o odpadních elektrických a
elektronických zaĜízeních a smČrnice o
bateriích, akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech s jejich
implementací v souladu s národními
zákony musí být elektrická zaĜízení,
baterie a bloky akumulátorĤ po
skonþení
životnosti
oddČlenČ
shromáždČny a pĜedány do ekologicky
kompatibilního recyklaþního zaĜízení.

•

•

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).
ENH030-4

Pouze pro zemČ Evropy

Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
Popis zaĜízení:
Akumulátorová ĜetČzová pila
ý. Modelu/typ: DUC252, DUC302
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE".
vychází ze sériové výroby
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2000/14/ES, 2006/42/ES
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN ISO 11682-2
ES certifikát pĜezkoušení typu þ.4813008.13004
ES pĜezkoušení typu dle 2006/42/ES provedla
spoleþnost:
DEKRA Testing and Certification GmbH
Enderstraße 92b
01277 Dresden
NČmecko
Identifikaþní þ. 2140

ENE090-1

Úþel použití
NáĜadí je urþeno k oĜezávání vČtví a proĜezávání
stromĤ. Hodí se též k Ĝezání kmenĤ.
ENG905-1

Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 84,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 95,4 dB (A)
Nejistota (K): 2,5 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
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4.

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.
5.
Vždy zaujmČte pevný postoj. Kluzké þi
nestabilní plochy mohou vést ke ztrátČ rovnováhy
þi kontroly nad ĜetČzovou pilou.
6.
PĜi Ĝezání napružených vČtví dejte pozor na
odmrštČní. Po uvolnČní napČtí vláken dĜeva
mĤže napružená vČtev udeĜit obsluhující osobu,
jež by mohla ztratit nad ĜetČzovou pilou kontrolu.
7.
PĜi Ĝezání keĜĤ a malých stromĤ dbejte
mimoĜádné pozornosti. Pružný materiál mĤže
pilu zachytit a vymrštit se nebo zpĤsobit, že
ztratíte rovnováhu.
8.
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.
9.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
ĜetČzu a výmČny pĜíslušenství. NesprávnČ
napnutý nebo namazaný ĜetČz se mĤže
pĜetrhnout
nebo
zvýšit
pravdČpodobnost
zpČtného rázu.
10. Udržujte rukojeti suché, þisté a chraĖte je
pĜed olejem a mazivem. Mastné rukojeti jsou
kluzké a mohou zpĤsobit ztrátu kontroly nad
nástrojem.
11. 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.
12. 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:

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
Postup posuzování shody vyžadovaný smČrnicí
2000/14/ES byl v souladu s pĜílohou V.
NamČĜená hladina akustického výkonu: 95,4 dB (A)
Zaruþená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)
20.12.2013

000230

Tomoyasu Kato
ěeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
GEA010-1

Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému
náĜadí
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

GEB118-1

Bezpeþnostní upozornČní k
akumulátorové ĜetČzové pile:
1.

2.

3.

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.
PĜi úchopu obČma rukama držte ĜetČzovou
pilu vždy pravou rukou za zadní držadlo a
levou rukou za pĜední držadlo.Obrácený úchop
ĜetČzové pily zvyšuje nebezpeþí zranČní – pilu
nikdy nedržte obrácenČ.
Elektrické náĜadí držte pouze za izolované
þásti držadel, neboĢ pĜi práci s ĜetČzovou
pilou mĤžete narazit na skryté elektrické
vedení. PĜi kontaktu ĜetČzové pily s vodiþem pod
napČtím se mĤže proud pĜenést do nechránČných
kovových þástí náĜadí a obsluha mĤže utrpČt úraz
elektrickým proudem.
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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.

techniky jsou mimoĜádnČ nebezpeþné a vyžadují
zvláštní výcvik. Obsluha musí být vyškolena ke
znalostem používání bezpeþnostního vybavení a
technik šplhání. PĜi práci na stromech vždy
používejte vhodné opasky, lana a karabiny. Vždy
používejte zajišĢovací vybavení pro obsluhu i pilu.
2.
PĜed uložením provećte v souladu s návodem k
obsluze vyþištČní a údržbu.
3.
PĜi pĜepravČ automobilem zajistČte ĜetČzovou pilu
v bezpeþné poloze, aby nedošlo k úniku paliva þi
ĜetČzového oleje, poškození náĜadí þi ke zranČní.
4.
PravidelnČ kontrolujte funkci brzdy ĜetČzu.
5.
ěetČzový olej nedoplĖujte v blízkosti ohnČ. PĜi
doplĖování ĜetČzového oleje nikdy nekuĜte.
6.
Používání ĜetČzové pily mĤže být omezeno
národními pĜedpisy.
7.
Jestliže zaĜízení utrpí prudký náraz nebo pokud
upadne, zkontrolujte pĜed obnovením práce jeho
stav. Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše
ovládacích prvkĤ a bezpeþnostních zaĜízení. V
pĜípadČ zjištČní poškození þi v pochybnostech
požádejte o prohlídku a opravu naše
autorizované servisní stĜedisko.
8.
PĜed startováním ĜetČzové pily vždy aktivujte
brzdu ĜetČzu.
9.
Pilu pevnČ pĜidržujte na místČ, abyste pĜi
zahájení Ĝezu zamezili klouzání (smýkavému
pohybu) nebo odskakování pily.
10. Na konci Ĝezu pila „poklesne“ – bućte pĜipraveni a
neztraĢte rovnováhu.
11. VezmČte v úvahu smČr a rychlost vČtru.
Vyhýbejte
se
pilinám
a
rozprášenému
ĜetČzovému oleji.
Ochranné pomĤcky
1.
PĜi práci s ĜetČzovou pilou je nutné používat
následující ochranné pomĤcky zamezující
zranČní hlavy, oþí, rukou, nohou a pomĤcky k
ochranČ sluchu:
í
Používejte vhodný pĜiléhavý pracovní odČv
neomezující pohyblivost. Nenoste šperky ani
odČv, který by se mohl zachytit o houští þi
kĜoviny. Máte-li delší vlasy, použijte vždy
síĢku!
í
PĜi práci s ĜetČzovou pilou je vždy nutné
používat ochrannou pĜilbu. Ochrannou
pĜilbu pravidelnČ kontrolujte, zda není
poškozena. PĜilbu je tĜeba nejpozdČji po 5
letech vymČnit. Používejte pouze schválené
ochranné pĜilby.
í
Obliþejový štít ochranné pĜilby (nebo brýle)
chrání pĜed pilinami a odštČpky dĜeva. PĜi
provozování ĜetČzové pily vždy používejte
ochranné brýle nebo obliþejový štít, aby
nedošlo k poranČní oþí.
í
Používejte
vhodné
chrániþe
sluchu
(ochranná sluchátka, ucpávky do uší, apod.).
í
Ochranná bunda je tvoĜena 22 vrstvami
nylonu a chrání obsluhu pĜed poĜezáním.

014673

í

Nezacházejte pĜíliš daleko a neĜežte nad
výškou ramen. PomĤžete tak pĜedejít
nechtČnému kontaktu špiþky a umožníte
lepší ovládání ĜetČzové pily v nenadálých
situacích.
í
Používejte pouze náhradní lišty a ĜetČzy
urþené výrobcem. Nesprávné náhradní lišty
a ĜetČzy mohou vést k pĜetržení ĜetČzu a
zpČtnému vrhu.
í
Dodržujte pokyny výrobce týkající se
broušení a údržby ĜetČzu pily. Zmenšení
výšky hloubkového dorazu mĤže mít za
následek vČtší zpČtný ráz.
13. 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;
14. ěetČzovou pilu nespouštČjte s nasazeným
krytem ĜetČzu. SpuštČní ĜetČzové pily s
nasazeným krytem ĜetČzu mĤže zpĤsobit
odmrštČní krytu vpĜed s následným zranČním þi
poškozením objektĤ v okolí obsluhy.

Specifická bezpeþnostní upozornČní k
hornímu držadlu ĜetČzové pily
1.

Tato ĜetČzová pila byla zkonstruována speciálnČ
pro údržbu a proĜezávání stromĤ. ěetČzová pila
je urþena k používání pouze náležitČ vyškolenými
osobami. Dodržujte veškeré pokyny, postupy a
doporuþení pĜíslušných profesních organizací. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít ke smrtelným
nehodám. PĜi Ĝezání v korunách stromĤ
doporuþujeme vždy použít vhodné zaĜízení
(vysokozdvižnou þi pracovní plošinu). SlaĖovací
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í

Noste ji vždy pĜi práci na vyvýšených
plošinách (vysokozdvižné þi pracovní
plošiny), pĜi práci na plošinách montovaných
na žebĜících a pĜi šplhání pomocí lan.
Ochranné výztuže a pracovní kalhoty jsou
vyrobeny z 22vrstvé nylonové tkaniny a
chrání pĜed poĜezáním. Jejich používání
dĤraznČ doporuþujeme.
Ochranné rukavice vyrobené ze silné kĤže
tvoĜí souþást pĜedepsaného vybavení a pĜi
práci s ĜetČzovou pilou je musíte vždy
používat.
PĜi práci s ĜetČzovou pilou je rovnČž nutné
vždy používat ochrannou obuv nebo
bezpeþnostní vysoké boty s protiskluzovou
podrážkou, ocelovými špiþkami a ochranou
nohy.
Bezpeþnostní
obuv
vybavená
ochrannou vrstvou chrání pĜed poĜezáním a
umožĖuje bezpeþný postoj. PĜi práci na
stromech musí být bezpeþnostní vysoké boty
vhodné pro šplhací techniky.

Vibrace
1.
Osoby se slabším krevním obČhem vystavené
pĜílišným vibracím mohou utrpČt zranČní cévního
þi nervového systému. Vibrace mohou na prstech,
rukou þi zápČstích vyvolat následující pĜíznaky:
„Ochablost“ (necitlivost), mravenþení, bolest,
bodavá bolest, zmČna barvy þi stavu pokožky.
Trpíte-li jakýmkoli
z
tČchto pĜíznakĤ,
vyhledejte
lékaĜe!
K
zamezení
vzniku
obČhových problémĤ (Reynaudovy choroby)
udržujte ruce pĜi práci v teple a zajistČte dobrou
údržbu zaĜízení I pĜíslušenství.

opaþném pĜípadČ existuje riziko pĜehĜívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše oþi zasaženy elektrolytem,
vypláchnČte je þistou vodou a okamžitČ
vyhledejte lékaĜskou pomoc. MĤže dojít ke
ztrátČ zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádobČ s jinými
kovovými pĜedmČty, jako jsou hĜebíky,
mince, apod.
(3) Akumulátor nevystavujte vodČ ani dešti.
Zkrat akumulátoru mĤže zpĤsobit velký prĤtok
proudu, pĜehĜátí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde mĤže teplota pĜekroþit 50 잧 C (122 잧 F).
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážnČ
poškozen nebo úplnČ opotĜeben. Akumulátor
mĤže v ohni vybuchnout.
8.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s
ní nenaráželi.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. PĜi likvidaci akumulátoru postupujte podle
místních pĜedpisĤ.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajištČní maximální životnosti
akumulátoru
1.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
2.

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.
ENC007-8

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.

2.
3.

PĜed použitím akumulátoru si pĜeþtČte
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíjeþce, (2) baterii a (3) výrobku
využívajícím baterii.
Akumulátor nedemontujte.
Pokud se pĜíliš zkrátí provozní doba
akumulátoru, pĜerušte okamžitČ provoz. V
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3.

4.

Akumulátor nabijte pĜed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud si povšimnete sníženého výkonu
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte
akumulátor.
Nikdy nenabíjejte úplnČ nabitý akumulátor.
PĜebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
Akumulátor nabíjejte pĜi pokojové teplotČ v
rozmezí od 10 잧 C do 40 잧 C (50 잧 F - 104 잧 F).
PĜed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
Nebudete-li náĜadí delší dobu používat,
nabijte jednou za šest mČsícĤ blok
akumulátoru.

POPIS ýÁSTÍ
2

3
4

6

5
8

12
7

9
1

13

10

11
15

16
14

1

Páčka

2

Přední ochrana rukou

3

Horní držadlo

4

Akumulátor

5

Karabina
(místo k upevnění provazu)

6

Vodicí tyč

7

Pilový řetěz

8

Kryt řetězového kola

9

Regulační knoflík

10

Zachycovač řetězu

11

Kryt vodicí lišty

12

Odjišťovací tlačítko

13

Spoušť

14

Přední držadlo

15

Zubová opěrka

16

Seřizovací šroub olejového
čerpadla (na spodní straně)

-

-

-
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POPIS FUNKCE
•

POZNÁMKA:
Ochrana proti pĜehĜátí akumulátoru funguje pouze pĜi
použití bloku akumulátoru oznaþeného hvČzdiþkou.

POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Fig.2
Ochrana proti pĜílišnému vybití
Fig.3
PĜi nízké zbývající kapacitČ akumulátoru se na pĜíslušné
stranČ akumulátoru rozbliká kontrolka. PĜi dalším
používání se náĜadí vypne a kontrolka akumulátoru se
asi na 10 sekund rozsvítí. V takovém pĜípadČ dobijte
blok akumulátoru.

Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
POZOR:
•
PĜed nasazením þi sejmutím bloku akumulátoru
náĜadí vždy vypnČte.
•
PĜi nasazování þi snímání bloku akumulátoru
pevnČ držte náĜadí i akumulátor. V opaþném
pĜípadČ vám mohou náĜadí nebo akumulátor
vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich
poškození þi ke zranČní.
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysuĖte jej se
souþasným pĜesunutím tlaþítka na pĜední stranČ
akumulátoru.
PĜi instalaci akumulátoru vyrovnejte jazýþek na bloku
akumulátoru s drážkou v krytu a zasuĖte akumulátor na
místo. Akumulátor zasuĖte na doraz, až zacvakne na
místo. Není-li tlaþítko zcela zajištČno, uvidíte na jeho
horní stranČ þervený indikátor.

•

•

Zapínání

•

Fig.4
Jako prevence náhodného stisknutí spouštČ je k
dispozici odjišĢovací tlaþítko.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, stisknČte odjišĢovací
tlaþítko a poté spoušĢ. Chcete-li nástroj vypnout,
uvolnČte spoušĢ.

Kontrola brzdy ĜetČzu

POZOR:
Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl
þervený indikátor vidČt. Jinak by mohl akumulátor
ze zaĜízení vypadnout a zpĤsobit zranČní obsluze
þi pĜihlížejícím osobám.
Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správnČ.

POZNÁMKA:
•
NáĜadí jen s jedním
akumulátoru nepracuje.

nasazeným

POZOR:
PĜed instalací bloku akumulátoru do zaĜízení vždy
zkontrolujte správnou funkci spouštČ a zda se
spoušĢ po uvolnČní vrací do polohy „VYP“.

POZNÁMKA:
•
Pokud se ĜetČzová pila nespustí, je nutné uvolnit
brzdu ĜetČzu. PotáhnČte pĜední chrániþ ruky pevnČ
dozadu, až ucítíte aretaci.
PĜi spouštČní držte ĜetČzovou pilu obČma rukama. Horní
držadlo držte pravou rukou a pĜední držadlo levou rukou.
Lišta ani ĜetČz nesmČjí být v kontaktu s žádným
pĜedmČtem.
NejdĜíve stisknČte odjišĢovací tlaþítko a poté spoušĢ.
ěetČzová pila se okamžitČ spustí.

blokem

Systém ochrany náĜadí a akumulátoru

Fig.5
HĜbetem ruky zatlaþte na pĜední chrániþ ruky smČrem
vpĜed. Pilový ĜetČz se musí okamžitČ zastavit.

NáĜadí je vybaveno systémem ochrany náĜadí a
akumulátoru. Tento systém automaticky pĜeruší napájení
motoru, aby se prodloužila životnost náĜadí a akumulátoru.
Budou-li náĜadí nebo akumulátor vystaveny nČkteré z níže
uvedených podmínek, náĜadí se bČhem provozu automaticky
vypne: Za urþitých podmínek se rozsvítí kontrolky.
Ochrana proti pĜetížení
Pokud se s náĜadím pracuje zpĤsobem vyvolávajícím
mimoĜádnČ vysoký odbČr proudu, náĜadí se automaticky
a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci náĜadí
vypnČte a ukonþete þinnost, pĜi níž došlo k pĜetížení
náĜadí. Potom náĜadí zapnČte a obnovte þinnost.
Ochrana proti pĜehĜátí akumulátoru þi náĜadí
PĜi pĜehĜátí akumulátoru þi náĜadí se náĜadí automaticky
a bez jakékoli signalizace vypne. NáĜadí pak nelze
spustit ani maþkáním spouštČ. V takovém pĜípadČ
nechte akumulátor þi náĜadí pĜed opČtovným zapnutím
vychladnout.

POZOR:
Pokud se pĜi provádČní této zkoušky pilový ĜetČz
okamžitČ nezastaví, nesmí být ĜetČzová pila za
žádných okolností dále používána. Kontaktujte
specializovanou opravnu spoleþnosti MAKITA.
Kontrola dobČhové brzdy
Uvećte ĜetČzovou pilu do chodu.
UvolnČte úplnČ spoušĢ. Pilový ĜetČz se musí do jedné
sekundy zastavit.
•

•
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POZOR:
Pokud se pĜi provádČní této zkoušky pilový ĜetČz
nezastaví do jedné sekundy, nesmí být ĜetČzová
pila dále používána. Kontaktujte specializovanou
opravnu spoleþnosti MAKITA.

SeĜízení mazání ĜetČzu

12.

Fig.6
Výkon olejového þerpadla lze seĜídit regulaþním
šroubem. Množství pĜivádČného oleje lze upravit
univerzálním klíþem.

13.

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

Karabina (místo k upevnČní provazu)

Úprava napnutí pilového ĜetČzu

Fig.7
Karabina (místo k upevnČní provazu) slouží k zavČšení
náĜadí. PĜed použitím karabinu vytáhnČte a navažte na
ni provaz.

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.

MONTÁŽ
•

Otáþením seĜizovacího knoflíku nastavte napnutí
ĜetČzu.
Otáþením páþky vpravo zajistČte kryt ĜetČzového
kola.

Fig.14
2.
MírnČ zvednČte konec vodicí lišty.

POZOR:
PĜed provádČním libovolných prací na nástroji se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Fig.15
3.
Otáþením seĜizovacího knoflíku seĜićte napnutí
pilového ĜetČzu. Pilový ĜetČz napnČte, až dolní
strana pilového ĜetČzu dosedne do vedení vodicí
lišty (viz oblast oznaþená na obrázku 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.

Sejmutí a instalace pilového ĜetČzu
POZOR:
PĜi instalaci a demontáži pilového ĜetČzu vždy
používejte ochranné rukavice.
•
Pilový ĜetČz a vodicí lišta jsou ihned po skonþení
práce stale horké. PĜed provádČním jakékoli práce
na náĜadí je nechte dostateþnČ vychladnout.
PĜi demontáži pilového ĜetČzu postupujte podle
následujících krokĤ:
1.
StisknČte a zcela otevĜete páþku až na doraz.
•

Fig.16
ZajistČte, aby pilový ĜetČz tČsnČ dosedl do spodní strany
lišty.

Fig.8
2.
Otáþením seĜizovacího knoflíku ve smČru
symbolu „–“ uvolnČte napnutí pilového ĜetČzu.

•

Fig.9
3.
Otáþením páþky vlevo povolte kryt ĜetČzového
kola a kryt sejmČte.
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.

Zubová opČrka (volitelné pĜíslušenství)
Fig.17
PĜi instalaci zubové opČrky postupujte podle
následujících krokĤ:
1.
Podle popisu v tomto návodu k obsluze sejmČte
kryt ĜetČzového kola, pilový ĜetČz a vodicí lištu.
2.
Otvory zubové opČrky vyrovnejte s otvory
ĜetČzové pily.
3.
Díly pevnČ stáhnČte šrouby.

Fig.10
7.
Jeden konec pilového ĜetČzu nasaćte na horní
stranu vodicí lišty a druhý konec većte kolem
ĜetČzového kola.
Nainstalujte meþ na pĜíslušné místo na ĜetČzové pile.
8.
9.
Otoþte seĜizovacím knoflíkem ve smČru „–“ a
pĜesuĖte regulaþní þep ve smČru šipky.
Fig.11
10. Na pilový ĜetČz nasaćte kryt tak, aby byl
regulaþní þep umístČn v malém otvoru vodicí lišty.
Fig.12
11. Otoþte páþkou zcela vpravo a vraĢte se o þtvrt
otáþky zpČt, aby bylo možné seĜídit napnutí
povoleného ĜetČzu.
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ProĜezávání stromĤ

PRÁCE

Fig.20
POZOR:
Nezakrývejte ventilaþní otvory, jinak mĤže dojít k
pĜehĜátí a poškození náĜadí.

POZOR:
Je-li motor ĜetČzové pily v provozu, udržujte
všechny konþetiny mimo dosah ĜetČzu.
•
Je-li motor ĜetČzové pily v provozu, držte
ĜetČzovou pilu pevnČ obČma rukama.
•
Nezacházejte pĜíliš daleko. Neustále udržujte
Ĝádné postavení nohou a rovnováhu.
PĜed zapnutím pily pĜiložte k Ĝezané vČtvi zubovou opČrku.
ěezání bez kontaktu zubové opČrky s vČtví mĤže zpĤsobit
rozkolísání vodicí lišty a následné zranČní obsluhy.
•

Mazání
Fig.18
Pilový ĜetČz je bČhem provozu nástroje automaticky
promazáván.
Zkontrolujte zbývající množství oleje v nádrži pomocí
kontrolního prĤzoru.
Jestliže chcete nádrž doplnit, sejmČte víþko z otvoru
olejové nádrže.
Po doplnČní nádrže vždy našroubujte na ĜetČzovou pilu
dodané víþko olejové nádrže.

•

•

•

•

•

•

Fig.21
PĜi Ĝezání silných vČtví nejdĜíve provećte mČlký Ĝez
zespodu a poté Ĝez dokonþete shora.
Fig.22
Budete-li Ĝezat silné vČtve zespodu, mĤže se Ĝez ve
vČtvi zavĜít a skĜípnout pilový ĜetČz.
Pokud budete Ĝezat silné vČtve shora bez mČlkého Ĝezu
zespodu, mĤže se vČtev rozštípnout.

POZOR:
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.
Pro mazání pilového ĜetČzu používejte výluþnČ
olej urþený pro ĜetČzové pily Makita nebo oleje
bČžnČ dostupné na trhu.
Nikdy nepoužívejte olej, který obsahuje prach a
þástice neþistot ani tČkavý olej.
PĜi proĜezávání stromĤ používejte rostlinný olej.
Minerální olej mĤže stromy ohrozit.
PĜi proĜezávání stromĤ nikdy netlaþte na
ĜetČzovou pilu silou.
PĜed zahájením Ĝezání se pĜesvČdþte, zda bylo na
své místo našroubováno víþko olejové nádrže.

Fig.23
Celý kmen nelze pĜeĜezat najednou:
VyviĖte na držadlo mírný tlak, pokraþujte v Ĝezání a poté
ĜetČzovou pilu mírnČ vytáhnČte; poté pĜiložte hrot o
trochu níže a dokonþete Ĝez zvednutím držadla.
Druhování
Fig.24
PĜi rozĜezávání opĜete zubovou opČrku znázornČnou na
obrázku o Ĝezané dĜevo.
SpuštČný pilový ĜetČz većte do dĜeva, pĜiþemž horním
držadlem pilu zvedejte a pĜedním držadlem ji 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.

Fig.19
Držte ĜetČzovou pilu mimo dosah stromu. Uvećte pilu
do chodu a poþkejte, dokud nebude dosaženo
dostateþného promazání pilového ĜetČzu.
PĜed zapnutím pily pĜiložte k Ĝezané vČtvi zubovou
opČrku. Jinak mĤže dojít k rozkolísání vodicí lišty a
následnému zranČní obsluhy.
ěežte dĜevo pohybem pily dolĤ.

Fig.25
•

PRÁCE S ěETċZOVOU PILOU
•

•

•

POZOR:
PĜi prvním použití pily by si mČl uživatel procviþit
alespoĖ Ĝezání kulatiny na koze nebo na korýtkové
podpČĜe.
PĜi Ĝezání pĜedĜezaného dĜeva používejte
bezpeþnou
podpČru
(kozu).
ěezaný
díl
nepĜidržujte nohou, nenechávejte na nČm nikoho
stát ani si jej nenechte pĜidržovat jinou osobu.
Kulatinu zajistČte proti otáþení.

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.

Fig.26
DĜevo Ĝezejte nejdĜíve tak, aby tah pĤsobil na stranČ (A)
namáhané tlakem. Poté provećte koneþný Ĝez na stranČ
(B) namáhané tahem. Tím se zabrání uvíznutí listu pily.
OdvČtvování

•
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POZOR:
OdvČtvování smí provádČt pouze vyškolení
pracovníci. Možnost zpČtného rázu s sebou
pĜináší nebezpeþí zranČní.

í

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

•

Provećte potĜebné
smČrového záseku.

úpravy

po

celé

délce

Fig.30
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.

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

Fig.27
ěezy rovnobČžné s vlákny provádČjte pod co
nejmenším úhlem. ěez provádČjte co nejopatrnČji,
neboĢ v této situaci nelze použít zubovou opČrku.
Kácení
POZOR:
Kácení smí provádČt pouze vyškolení pracovníci.
Práce s sebou nese riziko.
PĜi kácení stromĤ dodržujte místní smČrnice.
•

Fig.28
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.
í U každého stromu vezmČte v úvahu následující:
•
SmČr náklonu;
•
UvolnČné nebo suché vČtve;
•
Výška stromu;
•
PĜirozený pĜevis;
•
Zda je þi není strom shnilý.
í VezmČte v úvahu rychlost a smČr vČtru.
NeprovádČjte kácení pĜi silném nárazovém vČtru.
í OĜezávání koĜenových nábČhĤ: ZaþnČte s
nejvČtšími koĜenovými nábČhy. Provećte nejdĜíve
svislý a až poté vodorovný Ĝez.

Fig.31

PĜenášení nástroje
Fig.32
PĜed pĜenášením z náĜadí vždy vyjmČte akumulátor a
na vodicí lištu nasaćte kryt vodicí lišty. Nasaćte rovnČž
kryt akumulátoru na akumulátor.

ÚDRŽBA
•

•

•

POZOR:
PĜed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
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.

OstĜení pilového ĜetČzu
•

Fig.29
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.

POZOR:
PĜed provádČním prací na pilovém ĜetČzu vždy
vyjmČte akumulátor a používejte ochranné
rukavice.

Fig.33
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.
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í

í

Pila v dĜevČ táhne doleva nebo doprava. DĤvodem
tohoto chování je nerovnomČrné naostĜení
pilového ĜetČzu nebo jednostranné poškození.
Pilový ĜetČz ostĜete þasto, ale pĜi každém ostĜení
odstraĖujte pouze malé množství materiálu.
PĜi bČžném pĜeostĜování obvykle dostaþují dvČ nebo tĜi
pĜetažení pilníkem. Po nČkolika pĜeostĜeních pilového
ĜetČzu jej nechejte naostĜit ve specializované opravnČ
spoleþnosti 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
Pilový ĜetČz 25AP: 0,65 mm

Nejprve naostĜete nejkratší bĜit. Délka nejkratšího
bĜitu se pak stane vzorem pro všechny ostatní
bĜity pilového ĜetČzu.

Fig.36
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).
Fig.37
í Po
naostĜení
ĜetČzu
zkontrolujte
výšku
hloubkového dorazu pomocí ĜetČzové mČrky
(volitelné pĜíslušenství).
Fig.38
í Speciálním
plochým
pilníkem
(volitelné
pĜíslušenství) odstraĖte pĜípadný pĜebyteþný
materiál.
í OpČt zaoblete pĜední stranu hloubkového dorazu.

ýištČní meþe
Fig.39
V drážce meþe se hromadí tĜísky a piliny, kterou tak
ucpávají a brání prĤtoku oleje. PĜi ostĜení a výmČnČ
pilového ĜetČzu vždy odstraĖte nahromadČné tĜísky a
piliny.

Fig.34
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°
Pilový ĜetČz 25AP: 85°
•

ýištČní olejového otvoru
PĜi provozu se na olejovém otvoru mĤže hromadit
drobný prach nebo tĜísky.
Drobný prach þi tĜísky nahromadČné na olejovém otvoru
mohou zhoršit prĤchod oleje a zpĤsobit nedostateþné
mazání celého pilového ĜetČzu.
Dochází-li na horní stranČ vodicí lišty k nedostateþnému
pĜívodu oleje, vyþistČte následujícím zpĤsobem olejový
otvor.
VyjmČte z nástroje akumulátor.
Demontujte z nástroje kryt ĜetČzového kola a pilový
ĜetČz. (Viz odstavec „Instalace a demontáž pilového
ĜetČzu".)
Fig.40
Tenkým plochým šroubovákem nebo podobným
nástrojem odstraĖte drobný prach þi tĜísky.
Vložte do pĜístroje akumulátor.
Stisknutím spouštČ odstraĖte pomocí vytékajícího
ĜetČzového oleje prach nebo þástice nahromadČné na
výstupu oleje.
VyjmČte z nástroje akumulátor.
Namontujte na nástroj kryt ĜetČzového kola a pilový
ĜetČz.

Fig.35

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
Pilový ĜetČz 25AP: 4,0 mm
í Pilníkem odebírejte materiál bĜitu pouze pĜi
pohybu vpĜed. PĜi zpČtném pohybu pilník od bĜitu
oddalte.

VýmČna ĜetČzového kola
Fig.41
PĜed nasazením nového pilového ĜetČzu zkontrolujte
stav ĜetČzového kola.
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•

Uložení nástroje

POZOR:
OpotĜebené ĜetČzové kolo poškodí nový pilový
ĜetČz. V takovém pĜípadČ nechejte ĜetČzové kolo
vymČnit. ěetČzové kolo je tĜeba nainstalovat tak,
aby bylo vždy nasmČrováno tak, jak je znázornČno
na obrázku.

PĜed uložením nástroje jej vyþistČte. Po demontáži krytu
ĜetČzového kola z nástroje odstraĖte pĜípadné tĜísky a
piliny. Po vyþištČní nástroje jej spusĢte bez zatížení, aby
došlo k promazání pilového ĜetČzu a meþe.
Na vodicí lištu nasaćte kryt vodicí lišty.
VyprázdnČte olejovou nádrž vypuštČním oleje a nasaćte
nový pilový ĜetČz.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba þi
seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a s použitím náhradních dílĤ
Makita.

Fig.42
PĜi výmČnČ ĜetČzového kola vždy použijte nový pojistný
prstenec.

VýmČna uhlíkĤ
Fig.43
Uhlíky pravidelnČ vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opotĜebené až po mezní znaþku, vymČĖte je. Uhlíky
musí být þisté a musí volnČ zapadat do svých držákĤ.
Oba uhlíky je tĜeba vymČĖovat souþasnČ. Používejte
výhradnČ stejné uhlíky.

Pokyny k pravidelné údržbČ
K zajištČní dlouhé životnosti, jako prevenci proti
poškození a k zabezpeþení plné funkþnosti
bezpeþnostních prvkĤ je tĜeba pravidelnČ provádČt
následující údržbu.
Záruþní nároky mohou být uznány pouze v pĜípadČ, že
budou tyto práce pravidelnČ a ĜádnČ provádČny.
Zanedbání pĜedepsané údržby mĤže vést k úrazĤm!
Uživatel ĜetČzové pily nesmí provádČt práce údržby, jež
nejsou popsány v návodu k obsluze. Veškeré takové
práce musí být provedeny v autorizovaných servisních
stĜediscích.

Fig.44
Pomocí šroubováku odšroubujte víþka uhlíkĤ. VyjmČte
opotĜebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víþka
nazpČt.

Provozní
doba

Než začnete
Každodenně Každý týden
pracovat

Položka
Kontrola.
Řetězová pila

Vyčištění.
Kontrola v autorizovaném
servisním středisku.

Pilový řetěz

Kontrola.
V případě potřeby řetěz naostřete.
Kontrola.

Vodicí tyč

Sejmout z řetězové pily.
Kontrola funkce.

Brzda řetězu
Mazání řetězu

Brzdu nechte pravidelně kontrolovat
v autorizovaném servisním středisku.
Zkontrolujte množství přiváděného oleje.

Spoušť

Kontrola.

Odjišťovací tlačítko

Kontrola.

Víčko olejové nádrže

Kontrola těsnosti.

Zachycovač řetězu

Kontrola.

Šrouby a matice

Kontrola.
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Každé 3
měsíce

Jednou za
rok

Před
skladováním

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.
Požádejte o pomoc nČkteré z autorizovaných servisních
stĜedisek Makita, kde k opravám vždy používají
náhradní díly Makita.
Stav poruchy

Příčina

Náprava

Nejsou nainstalovány dva bloky akumulátoru. Nainstalujte nabité bloky akumulátoru.
Řetězová pila nestartuje.
Problém s akumulátorem (nízké napětí).

Nabijte blok akumulátoru.
Jestliže nabití nepomůže, vyměňte blok
akumulátoru.

Řetěz se nepohybuje.

Brzda řetězu byla aktivována.

Uvolněte brzdu řetězu.

Motor se po krátké době provozu zastaví.

Akumulátor není dostatečně nabitý.

Nabijte blok akumulátoru.
Jestliže nabití nepomůže, vyměňte blok
akumulátoru.

Olejová nádrž je prázdná.

Naplňte olejovou nádrž.

Znečištěná mazací drážka.

Vyčistěte drážku.

Přívod oleje není správně nastaven.

Seřiďte množství přiváděného oleje.

Na řetězu není olej.

Blok akumulátoru je nesprávně nasazen. Nainstalujte blok akumulátoru podle
popisu v této příručce.
Nářadí nedosahuje maximálních otáček. Poklesl výkon akumulátoru.
Systém pohonu nepracuje správně.
Řetěz se nezastaví ani při aktivaci brzdy
Opotřebený brzdový pás.
řetězu:
zařízení okamžitě vypněte!
Nenormální vibrace:
zařízení okamžitě vypněte!

Nabijte blok akumulátoru.
Jestliže nabití nepomůže, vyměňte blok
akumulátoru.
Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.
Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Povolená vodicí lišta nebo pilový řetěz.

Seřiďte vodicí lištu a napnutí pilového
řetězu.

Porucha nářadí.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.
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POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.

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.
•
Originální akumulátor a nabíjeþka Makita
•
Pilový ĜetČz
•
Vodicí lišta
•
Kryt vodicí lišty
•
Pilník
•
Vak na náĜadí
•
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885324-976
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www.makita.com

