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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Pá ka 
2-1. Upínací šroub 
3-1. Upínací šroub 
4-1. Linie ezu (pozice 0 ) 
4-2. Linie ezu (pozice 45 ) 
5-1. Spouš  
5-2. Odjiš ovací tla ítko 
6-1. Imbusový klí  
6-2. Zámek h ídele 
6-3. Povolit 
6-4. Utáhnout 
7-1. Vnit ní p íruba 
7-2. Pilový list 
7-3. Vn jší p íruba 
7-4. Šroub s šestihrannou hlavou 

8-1. H ídel 
8-2. Vnit ní p íruba 
8-3. Pilový list 
8-4. Vn jší p íruba 
8-5. Šroub s šestihrannou hlavou 
9-1. H ídel 
9-2. Vnit ní p íruba 
9-3. Pilový list 
9-4. Vn jší p íruba 
9-5. Šroub s šestihrannou hlavou 
10-1. H ídel 
10-2. Vnit ní p íruba 
10-3. Pilový list 
10-4. Vn jší p íruba 
10-5. Šroub s šestihrannou hlavou 

10-6. Prstenec 
11-1. Imbusový klí  
12-1. Prachová hubice 
12-2. Šroub 
13-1. Odsava  prachu 
13-2. Hadice 
15-1. Upínací šroub 
15-2. Podélné pravítko 
16-1. Šroub 
17-1. Šroub 
18-1. Trojúhelníkové pravítko 
19-1. Mezní zna ka 
20-1. Šroubovák 
20-2. Ví ko držáku uhlíku 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model HS7601 

Pr m r listu 190 mm 

pod úhlem 0° 66 mm 
Max. hloubka ezu 

pod úhlem 45° 46 mm 

Otá ky bez zatížení 5 200 min-1 

Celková délka 309 mm 

Hmotnost netto 4,0 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  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE078-2 

Ú el použití 
Ná adí je ur eno k provád ní podélných a p í ných 
p ímých ez  nebo úhlových pokosových ez  do d eva 
p i pevném kontaktu s obrobkem. S vhodnými 
originálními pilovými kotou i Makita lze ezat i jiné 
materiály. 

ENF002-2 

Napájení 
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným 
nap tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a m že být 
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu 
se st ídavým nap tím. Ná adí je vybaveno dvojitou 
izolací a m že být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez 
zemnicího vodi e. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 98 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy EN60745: 

    

Pracovní režim: ezání d eva 
Emise vibrací (ah,W): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 
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• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH101-18 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující 
za ízení: 
Popis za ízení:  
Okružní pila 

. modelu/typ: HS7601 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

21.4.2014 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému 
ná adí 

 UPOZORN NÍ P e t te si všechna bezpe nostní 
upozorn ní a pokyny. P i nedodržení upozorn ní a 
pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 
nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB013-7 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
OKRUŽNÍ PILE 
Postupy p i ezání 
1.  NEBEZPE Í: Nep ibližujte ruce k pracovní 

oblasti ani ke kotou i. Druhou ruku držte na 
pomocném držadle nebo krytu motoru. 
P idržováním pily ob ma rukama zamezíte 
poran ní rukou. 

 

2. Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl. Kryt 
vás nechrání p ed dotykem kotou e z dolní strany. 

3. Nastavte hloubku ezu na tlouš ku dílu. Pod 
dílem by m l být viditelný mén  než jeden celý 
zub pilového kotou e. 

4. Nikdy nedržte ezaný díl v rukou ani si jej 
nepokládejte na nohy. Uchy te díl ke stabilní 
podložce. Je d ležité zajistit ádné upevn ní dílu, 
aby se omezilo na minimum riziko ohrožení t la, 
zachycení kotou e nebo ztráty kontroly. 

Typické vyobrazení správného držení rukou, podepření

dílu a vedení napájecího kabelu (je-li použit).

  
000157 

5. P i práci v místech, kde m že dojít ke 
kontaktu nástroje se skrytým elektrickým 
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, 
držte elektrické ná adí pouze za izolované 
ásti držadel. Kontakt s vodi em pod nap tím 

p enese proud do nechrán ných kovových ástí 
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým 
proudem. 

6. P i podélném ezání vždy používejte podélné 
pravítko nebo p ímé vodítko. Zvýšíte tak 
p esnost ezu a omezíte možnost ohnutí kotou e. 

7. Vždy používejte 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. 

8. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo 
nesprávné podložky nebo šroub kotou e. 
Podložky a šroub kotou e jsou navrženy 
speciáln  pro tuto pilu a zajiš ují optimální funkci 
a provozní bezpe nost. 

Zp tný ráz a související varování 
 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 vržení 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, ímž dojde ke zvednutí kotou e ze 
spáry a vrhnutí nástroje sm rem o obsluze. 
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Zp tný ráz je d sledkem špatného použití pily a/nebo 
nesprávných pracovních postup  i podmínek. Lze se 
mu vyhnout p ijetím odpovídajících opat ení, která jsou 
uvedena níže. 
9. Pilu držte pevn  ob ma rukama. Paže 

umíst te tak, abyste byli schopni odolat silám 
vznikajícím p i zp tném rázu. T lo udržujte 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. 

10. Pokud kotou  vázne nebo z jakéhokoliv 
d vodu chcete p erušit ezání, uvoln te 
spouš  a držte 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 že dojít ke zp tnému 
rázu. Zjist te p í inu váznutí kotou e a p ijm te 
odpovídající nápravná opat ení. 

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

12. Velké desky podep ete, abyste omezili na 
minimum riziko sk ípnutí kotou e a zp tného 
rázu. Velké desky mají tendenci prov šovat se 
svojí vlastní váhou. Podp ry je nutno umístit pod 
panel na obou stranách v blízkosti ryzky ezu a 
okraje desky. 

Podepřením desky nebo panelu v blízkosti

řezu zamezíte zpětnému rázu.

  
000154 

Desku nebo panel nepodpírejte ve větší 

vzdálenosti od řezu.
  

000156 

13. Nepoužívejte tupé nebo poškozené 
kotou e.Nenaost ené nebo nesprávn  
nastavené kotou e ežou úzkou drážku, ímž 
dochází k nadm rnému t ení, váznutí kotou e a 
zp tnému rázu. 

14. P ed zahájením ezání musí být dotaženy a 
zajišt ny pojistné pá ky nastavení hloubky a 
úkosu. Dojde-li b hem ezání ke zm n  
nastavení kotou e, kotou  m že váznout a m že 
vzniknout zp tný ráz. 

15. P i ezání do stávajících st n i jiných 
nep ehledných míst zachovávejte zvýšenou 
opatrnost. Vy nívající kotou  se m že za íznout 
do p edm t , jež mohou zp sobit zp tný ráz. 

16. Nástroj VŽDY držte pevn  ob ma rukama. 
NIKDY neumis ujte ruce nebo prsty za pilu. 
Dojde-li ke zp tnému rázu, m že pila snadno 
odsko it sm rem zp t p es vaše ruce a zp sobit 
vám tak vážné poran ní. 

  
000194 

17. P i práci s pilou nikdy nevynakládejte 
p ílišnou sílu. Pilu tla te vp ed tak, aby kotou  
ezal bez zpomalování. P íliš silný tlak m že 

zp sobit nerovné ezy, ztrátu p esnosti a možnost 
vzniku zp tného rázu. 

Funkce dolního krytu 
18. P ed každým použitím zkontrolujte ádné 

uzav ení dolního krytu. S pilou nepracujte, 
pokud se dolní kryt nepohybuje voln  a 
okamžit  se neuzav e. Nikdy neupínejte ani 
neuchycujte dolní kryt v otev ené poloze.  
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Pokud pilu náhodn  upustíte, m že se dolní kryt 
ohnout. Zatahovacím držadlem zvedn te dolní 
kryt a ujist te se, zda se kryt voln  pohybuje a 
zda se ve všech úhlech a hloubkách ezu 
nedotýká kotou e ani žádné jiné ásti ná adí. 

19. Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. 
Pokud kryt a pružina nepracují správn , musí 
být p ed zahájením provozu opraveny. Dolní 
kryt se m že pohyboval pomalu z d vodu 
poškozených díl , lepkavých usazenin nebo 
nahromad ní odpadního materiálu. 

20. Dolní kryt zatahujte ru n  pouze p i provád ní 
speciálních ez , jimiž jsou nap íklad 
„zapichovací“ i „kombinované ezy“. 
Zvedn te dolní kryt pomocí zatahovacího 
držadla. Jakmile kotou  vejde do materiálu, 
musí být dolní kryt uvoln n. P i všech jiných 
typech ezání by m l dolní kryt pracovat 
automaticky. 

21. P ed položením pily na pracovní st l nebo 
podlahu se vždy p esv d te, zda dolní kryt 
zakrývá kotou . Nechrán ný dobíhající kotou  
zp sobí pohyb ná adí sm rem zp t, p i n mž pila 
po eže cokoli se jí dostane do cesty. Dejte pozor, 
nebo  po uvoln ní spína e se kotou  zastaví až 
za ur itou dobu. 

22. Chcete-li provést kontrolu dolního krytu, 
otev ete dolní kryt rukou a pus te jej –
 sledujte p itom zavírání krytu. Zkontrolujte 
také, zda se zatahovací držadlo nedotýká 
plášt  ná adí. Ponechání kotou e nekrytého je 
VELMI NEBEZPE NÉ a m že vést k vážným 
zran ním. 

Další bezpe nostní upozorn ní 
23. P i ezání vlhkého d eva, tlakov  

impregnovaného eziva nebo sukovitého 
d eva pracujte se zvýšenou opatrností. Ná adí 
ve te do ezu plynule, aby se pohyb pracovního 
nástroje nezpomaloval a nedocházelo k 
p eh ívání b it . 

24. Neodebírejte u ezaný materiál, pokud se 
kotou  otá í. P ed uchopením u ezaného 
materiálu po kejte, až se kotou  
zastaví.Kotou  po vypnutí ná adí ješt  dobíhá. 

25. Ne ežte h ebíky. P ed zahájením ezání 
zkontrolujte a odstra te z d eva všechny 
p ípadné h ebíky. 

26. Širší stranu základny pily položte 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 NEDRŽTE KRÁTKÉ 
DÍLY RUKOU! 

Obr.1

  
000147 

Obr.2

  
000150 

27. P ed odložením ná adí po dokon ení ezu se 
p esv d te, zda se dolní kryt zav el a zda se 
kotou  úpln  zastavil. 

28. Nikdy se nepokoušejte ezat okružní pilou 
uchycenou vzh ru nohama ve sv ráku. Tento 
postup je mimo ádn  nebezpe ný a m že 
zp sobit vážné nehody. 

  
000029 

29. 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. 

30. Nezastavujte pilové kotou e vyvinutím 
postranního tlaku. 

31. Nepoužívejte žádné brusné kotou e. 
32. Používejte pouze pilové kotou e s pr m rem 

vyzna eným na ná adí nebo specifikovaným v 
p íru ce. Použití kotou e nesprávných rozm r  
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m že ovlivnit správné zakrytí kotou e nebo funkci 
krytu, což m že mít za následek vážné zran ní. 

33. ezací kotou  udržujte v naost eném stavu a 
istot . Sm la a prysky ice zatvrdnutá na kotou i 

pilu zpomaluje a zvyšuje potenciální nebezpe í 
zp tného rázu. P i išt ní kotou  nejprve vyjm te 
z ná adí a pak jej vy ist te prost edkem k 
odstra ování sm ly a prysky ice, horkou vodou 
nebo petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzín. 

34. P i používání nástroje noste protiprachovou 
masku a ochranu sluchu. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

Nastavení hloubky ezu 
 

POZOR: 
• Po nastavení hloubky ezu vždy pevn  dotáhn te 

pá ku. 

Fig.1 

Uvoln te pá ku na vodítku pro nastavení hloubky a 
p esu te základnu nahoru nebo dol . Na požadované 
hloubce ezu základnu zajist te utažením pá ky. 
Chcete-li dosáhnout istších a bezpe n jších ez , 
nastavte hloubku ezu tak, aby pod ezaný díl 
nevy níval více než jeden zub listu. Použití správných 
hloubek ezu pomáhá omezovat nebezpe í ZP TNÝCH 
RÁZ , které mohou zp sobit zran ní. 

Šikmé ezání 

Fig.2 

Fig.3 

Povolte upínací šrouby. Odpovídajícím naklon ním 
nastavte požadovaný úhel (0° - 45°) a pevn  dotáhn te 
upínací šrouby. 

Zam ování 

Fig.4 

P i p ímých ezech vyrovnejte polohu 0° na p ední 
stran  základny s ryskou vyzna ující ez. P i provád ní 
úkosových 45° ez  vyrovnejte ez s 45° polohou. 

Zapínání 
 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 

zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

• Nepokoušejte se spouš  aktivovat silou bez 
stisknutí odjiš ovacího tla ítka. Mohlo by dojít ke 
zlomení spína e. 

Fig.5 

Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 
dispozici odjiš ovací tla ítko. 
Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskn te odjiš ovací 
tla ítko a poté spouš . Chcete-li nástroj vypnout, 
uvoln te spouš . 
 

VAROVÁNÍ: 
• K zajišt ní bezpe nosti je nástroj vybaven 

odjiš ovacím tla ítkem, které zabra uje 
necht nému spušt ní nástroje. NIKDY 
nepoužívejte nástroj, pokud jej lze uvést do chodu 
pouhým stisknutím spoušt  bez použití 
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odjiš ovacího tla ítka. V takovém p ípad  nástroj 
P ED dalším použitím p edejte servisnímu 
st edisku spole nosti Makita k oprav . 

• Odjiš ovací tla ítko NIKDY neuchycujte lepicí 
páskou v aktivní poloze ani jinak nepotla ujte její 
funkci. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

Demontáž a instalace pilového kotou e 
 

POZOR: 
• Dbejte, aby byl list nainstalován tak, aby na p ední 

stran  nástroje sm ovaly zuby nahoru. 
• P i instalaci a demontáži listu používejte pouze 

klí  Makita. 

Fig.6 

P i demontáži listu stiskn te zámek h ídele tak, aby se 
list neotá el, a poté pomocí klí e povolte šroub s 
šestihrannou hlavou proti sm ru hodinových ru i ek. 
Následn  demontujte šroub s šestihrannou hlavou, 
vn jší p írubu a kotou . 

Fig.7 

P i vým n  kotou e rovn ž nezapome te o istit horní a 
dolní kryt kotou e od usazených pilin. Provedení t chto 
krok  však neznamená, že lze p ed každým použitím 
zanedbat kontrolu funkce dolního krytu. 
Pro ná adí s vnit ní p írubou pro jiné pilové kotou e 
než s otvorem o pr m ru 15,88 mm 

Fig.8 

Vnit ní p íruba má na jedné stran  osazení ur itého 
pr m ru a na druhé stran  osazení jiného pr m ru. 
Zvolte správnou stranu, jejíž osazení dokonale zapadne 
do otvoru pilového kotou e. 
Potom vnit ní p írubu nasa te na h ídel tak, aby 
správná strana osazení vnit ní p íruby sm ovala ven a 
nasa te pilový kotou  s vn jší p írubou.  
NEZAPOME TE PEVN  DOTÁHNOUT (VPRAVO) 
IMBUSOVÝ ŠROUB. 
 

POZOR: 
• Zajist te, aby osazení „a“ vnit ní p íruby 

umíst né sm rem ven dokonale zapadlo do 
otvoru „a“ pilového kotou e. Nasazení kotou e 
na chybnou stranu m že zp sobit nebezpe né 
vibrace. 

Pro ná adí s vnit ní p írubou pro pilové kotou e s 
pr m rem otvoru 15,88 mm  
(specifické pro danou zemi) 

Fig.9 

 

Fig.10 

Na h ídel nasa te vnit ní p írubu zapušt nou ástí 
sm rem ven a pak nasa te pilový kotou  (pokud je 
t eba, s nasazeným kroužkem), vn jší p írubu a 
imbusový šroub. 
NEZAPOME TE PEVN  SM REM VPRAVO 
DOTÁHNOUT IMBUSOVÝ ŠROUB. 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed nasazením kotou e na v eteno se vždy 

ujist te, zda je na v etenu mezi vnit ní a vn jší 
p írubou umíst n správný kroužek odpovídající 
otvoru v kotou i, který se chystáte použít. 
Použití kroužku s nesprávným otvorem m že vést 
k nesprávnému uchycení kotou e, jeho pohybu a 
silným vibracím s následnou možností ztráty 
kontroly za provozu, jež m že zp sobit vážné 
zran ní. 

Uložení imbusového klí e 

Fig.11 

Není-li používán, uložte imbusový klí  jak je ilustrováno 
na obrázku. P edejdete tak jeho ztrát . 

P ipojení vysava e (volitelné p íslušenství) 

Fig.12 

Fig.13 

K zajišt ní istoty b hem ezání p ipojte k nástroji 
odsava  prachu Makita. Pomocí šroub  k nástroji 
p ipevn te prachovou hubici. Poté k prachové hubici 
p ipojte hadici odsava e prachu, jak je ilustrováno na 
obrázku. 

PRÁCE 
 

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 žkého zran ní. 

• Vždy používejte p ední držadlo i zadní rukoje  a 
p i práci tímto zp sobem ná adí pevn  držte. 

Fig.14 

Uchopte pevn  nástroj. Nástroj je vybaven p ední rukojetí 
a zadním držadlem. Použijte obojí k pevnému uchopení 
nástroje. Budete-li pilu držet ob ma rukama, nem žete si 
ruce po ezat kotou em. Ustavte základnu na ezaný díl 
bez toho, aby došlo ke kontaktu s kotou em. Poté nástroj 
zapn te a po kejte, dokud kotou  nedosáhne plných 
otá ek. Nyní jednoduše posunujte nástroj dop edu po 
povrchu dílu. Udržujte jej rovn  a pomalu posunujte až do 
ukon ení ezu. 
Chcete-li dosáhnout istých ez , udržujte p ímou dráhu 
ezu a rovnom rnou rychlost posunu. Pokud ez 

nesleduje p esn  dráhu zamýšleného ezu, nepokoušejte 
se o oto ení nebo násilné p esunutí nástroje zp t na 
rysku ezu. V opa ném p ípad  by mohlo dojít k ohnutí 
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kotou e, nebezpe nému zp tnému rázu a potenciálnímu 
vážnému 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 t ískám a pilinám vyletujícím z pily. 
P edejd te poran ní použitím ochrany o í. 

Podélné pravítko (vodicí pravítko)  
(volitelné p íslušenství) 

Fig.15 

Praktické podélné pravítko vám umožní provád t 
mimo ádn  p esné p ímé ezy. Podélné pravítko 
jednoduše p esu te až t sn  ke stran  obrobku a 
upínacím šroubem na p ední ásti základny jej zajist te 
v požadované poloze. Pravítko rovn ž umož uje 
opakované ezy stejné ší ky. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

• O ist te horní a dolní kryt, aby nedocházelo ke 
hromad ní pilin, jež by mohly bránit funkci 
dolního krytového systému. Zne išt ný krytový 
systém m že omezovat správnou funk nost, což 
m že mít za následek vážné zran ní. 
Nejú inn jším zp sobem išt ní je použití 
stla eného vzduchu. P i odstra ování pilin z 
kryt  stla eným vzduchem použijte správné 
prost edky k ochran  zraku a dýchacích cest. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Se ízení rovnob žnosti 

Fig.16 

Rovnob žnost kotou e a základny byla nastavena p i 
výrob . Jestliže je však nesprávná, m žete ji se ídit 
následujícím postupem. 
Ujist te se, zda jsou dotaženy všechny pá ky a šrouby. 
Podle obrázku pomalu povolte šroub. P i otevírání 
dolního krytu p esu te zadní stranu základny tak, aby 
byly vzdálenosti A a B stejné. Po se ízení dotáhn te 
šroub. Prove te zkušební ez a zkontrolujte správnost 
rovnob žnosti. 

Nastavení p esnosti 0° ezu 

Fig.17 

Fig.18 

Toto nastavení bylo provedeno p i výrob . Pokud však 
není správné, otá ejte imbusovým klí em stav cími 
šrouby a p itom trojúhelníkovým pravítkem i p íložným 
úhelníkem atp. kontrolujte 0° úhel kotou e vzhledem k 
základn . 

Vým na uhlík  

Fig.19 

Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li 
opot ebené až po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky 
musí být isté a musí voln  zapadat do svých držák . 
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Používejte 
výhradn  stejné uhlíky. 

Fig.20 

Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 
nazp t. 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování provád ny autorizovanými servisními 
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl  
Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Pilové kotou e 
• Podélné pravítko (Vodicí pravítko) 
• Vodicí kolejnice 
• Adaptér vodicí kolejnice 
• Pravítko 
• Prachová hubice 
• Imbusový klí  

 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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