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GB Table Top Miter Saw INSTRUCTION MANUAL 

UA       

PL Uko nica/ pilarka sto owa INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Fer str u pentru t ieri oblice cu montare pe mas MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Universal-Kapp-und Gehrungssäge BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Asztali gérvágó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Stolová píla na zrezávanie NÁVOD NA OBSLUHU 

CZ Stolní pokosová pila NÁVOD K OBSLUZE 

LH1201FL 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model LH1201FL 

Pr m r listu 305 mm 

Tlouš ka kotou e 1,9 mm nebo menší 

Pr m r otvoru  

Pro všechny zem  mimo Evropu 25,4 mm 

Pro zem  Evropy 30 mm 

Max. kapacita ezu (V x Š) p i pr m ru kotou e 305 mm v režimu pokosové pily 

Úhel pokosu 
Úhel úkosu 

90° 45° (vlevo a vpravo) 

95 mm x 155 mm 95 mm x 110 mm 
90° 

62 mm x 200 mm 62 mm x 135 mm 

64 mm x 155 mm 64 mm x 65 mm 
45° 

40 mm x 200 mm 40 mm x 85 mm 

Max. kapacita ezu p i úhlu 90° v režimu stolní (stolové) pily 52 mm 

Otá ky bez zatížení (min-1) 3 800 

Typ laseru  ervený laser 650 nm, 1 mW (t ída laseru 2) 

Rozm ry stolu (Š x D) 307 mm x 465 mm 

Rozm ry (D x Š x V) 596 mm x 506 mm x 620 mm 

Hmotnost netto 20,7 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 

 
END292-5 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 P e t te si návod k obsluze. 
 
 DVOJITÁ IZOLACE 

 
 Chcete-li zamezit odletování odpadu, 

držte po dokon ení ezu hlavu pily dole, 
dokud se kotou  úpln  nezastaví. 

 P i provozování nástroje v režimu 
pokosové pily zajist te horní st l v 
nejvyšší poloze tak, aby pilový kotou  
nikdy nevy níval z horního povrchu 
horního stolu. 

 Neumis ujte ruce ani prsty do blízkosti 
kotou e. 

 K zajišt ní vlastní bezpe nosti 
odstra te p ed zahájením provozu z 
povrchu stolu t ísky, drobný materiál, 
apod. 

 P i provád ní levých šikmých ez  vždy 
nastavte POMOCNÉ VODÍTKO do 
polohy vlevo. V opa ném p ípad  m že 
dojít k vážnému zran ní pracovníka. 

 Nikdy se nedívejte do laserového 
paprsku. P ímé vystavení laseru m že 
zp sobit poran ní o í. 

 Jen pro státy EU 
Elektrická za ízení nelikvidujte 
sou asn  s domovním odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropské sm rnice 
o odpadních elektrických a elektronických 
za ízeních v etn  její implementace v 
souladu snárodními zákony musí být 
elektrické za ízení po skon ení životnosti 
shromážd no odd len  a p edáno do 
ekologického recykla ního za ízení. 

ENE060-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k p esnému p ímému a pokosovému 
(pouze je-li nástroj použit jako pokosová pila na dolním 
stolu) ezání d eva. 

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 
EN61029: 

    

Model LH1201FL 220V - 240V 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 93 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 106 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 
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Model LH1201FL 110V 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 95 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 108 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENH003-15 

Pouze pro zem  Evropy 

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

. Modelu/typ: LH1201FL 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

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

EN61029 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

31.7.2015 

 
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. 
ENB088-5 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ 
KE STOLNÍ POKOSOVÉ PILE 
PLATÍ PRO REŽIM POKOSOVÉ PILY I PRO REŽIM 
STOLNÍ PILY 
1. P ed zahájením práce pe liv  zkontrolujte 

kotou , zda není popraskaný i deformovaný. 
Poškozený kotou  ihned vym te. 

2. S pilou nepracujte bez použití kryt  a nasazeného 
rozvíracího klínu, zvlášt  po provedení zm ny 

režimu. P ed každým použitím zkontrolujte ádné 
zav ení kryt  kotou e. S pilou nepracujte, pokud se 
kryty kotou e nepohybují voln  a nezavírají se 
okamžit . Kryty kotou e nikdy nep ichycujte i 
nep ivazujte do otev ené polohy. Jakoukoli 
nesprávnou funkci kryt  kotou e je nutné okamžit  
napravit. 

3. Používejte pouze pilové kotou e stanovené 
výrobcem, jež odpovídají norm  EN847-1. Ší ka 
drážky ezu musí být širší než rozvírací klín a 
t leso kotou e musí být ten í než rozvírací klín. 

4. Nepoužívejte pilové kotou e vyrobené z 
rychlo ezné oceli. 

5. Noste ochranu zraku. 
6. K omezení nebezpe í ztráty sluchu používejte 

chráni e sluchu. 
7. P i manipulaci s pilovými kotou i a materiálem 

používejte rukavice (pilové kotou e je t eba 
p enášet pokud možno v držáku). 

8. P i ezání p ipojte nástroj k za ízení na 
odsávání prachu. 

9. Pokud tla nou ty  nepoužíváte, vždy ji uložte. 
10. Udržujte plochu okolo nástroje v dobrém 

stavu bez volných materiál , jako jsou 
nap íklad t ísky a od ezky. 

11. Obsluha musí být odpovídajícím zp sobem 
vyškolena v používání, se izování a 
provozování nástroje. 

12. Pokud má pila z stat bez dozoru, vypn te ji a 
odpojte od napájení. 

13. Pracujte vždy s ostrým a istým kotou em. 
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku. 

14. Používejte pouze pilové kotou e ozna ené 
maximálními otá kami, jejichž hodnota se 
rovná i p esahuje hodnotu otá ek bez zát že 
vyzna enou na ná adí. 

15. Pokud je ná adí vybaveno laserem i diodou 
LED, nenahrazujte laser ani diodu LED 
odlišným typem. O opravu požádejte v 
autorizovaném servisním st edisku. 

16. Nikdy neodstra ujte žádné od ezky ani ásti 
obrobku z oblasti ezání, pokud je ná adí 
spušt no s nekrytým pilovým kotou em. 

17. Za ízení nepoužívejte k ezání drážek, 
polodrážek a žlábk . 

18. P ed p enášením ná adí vždy zakryjte horní 
ást pilového kotou e horním krytem a 

zajist te všechny pohyblivé díly. P i zvedání i 
p enášení ná adí nepoužívejte kryt jako 
držadlo k p enášení. 

19. P ed nebo p i instalaci kotou e vy ist te a 
dbejte, abyste nepoškodili v eteno, p íruby 
(zejména instala ní povrch) a šroub s 
šestihrannou hlavou. Poškození t chto díl  
m že vést k roztržení kotou e. Nesprávná 
instalace m že zp sobit vibrace/viklání nebo 
prokluzování kotou e. Používejte pouze 
p íruby ur ené pro tento nástroj. 
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20. Vždy používejte p íslušenství doporu ené v této 
p íru ce. Použití nesprávného p íslušenství, jako 
jsou nap íklad rozbrušovací kotou e, m že 
zp sobit poran ní. 

21. Zvolte správné pilové kotou e odpovídající 
ezanému materiálu. 

22. Ne ežte kovové p edm ty, jako jsou h ebíky a 
šrouby. P ed zahájením provozu zkontrolujte 
a odstra te z dílu všechny p ípadné h ebíky, 
šrouby a další nežádoucí materiál. 

23. P ED zahájením ezání z dílu vyklepn te 
jakékoliv volné suky. 

24. Nepoužívejte nástroj v místech, kde se 
nacházejí ho lavé kapaliny nebo plyny. 

25. K zajišt ní vlastní bezpe nosti odstra te p ed 
p ipojením nástroje ke zdroji napájení a 
zahájením práce z pracovišt  a povrchu stolu 
t ísky, drobný materiál, apod. 

26. Udržujte své ruce a t lo a okolostojící osoby 
mimo dráhu pilového kotou e. Nest jte p ímo 
za pilovým kotou em. Vyvarujte se kontaktu s 
dobíhajícím kotou em. Dobíhající kotou  
m že zp sobit zran ní. Nikdy se nenaklán jte 
p es pilový kotou . 

27. B hem opakovaných a monotónních inností 
zachovávejte neustále pozornost. Nenechejte 
se ukolébat falešným pocitem bezpe nosti. 
Kotou e neodpoušt jí žádné chyby. 

28. Dbejte, aby byl p ed aktivací spína e uvoln n 
zámek h ídele. 

29. P ed použitím nástroje na skute ném dílu jej 
nechejte na chvíli b žet. Sledujte, zda 
nevznikají vibrace nebo viklání, které by 
mohly signalizovat špatn  nainstalovaný nebo 
nedostate n  vyvážený kotou . 

30. P ed ezáním po kejte, dokud kotou  
nedosáhne plných otá ek. 

31. Pokud si b hem provozu povšimnete ehokoliv 
neobvyklého, p erušte okamžit  práci. 

32. P ed p esunováním dílu nebo zm nou 
nastavení nástroj vypn te a po kejte, dokud 
se nezastaví pilový kotou . 

33. P ed vým nou kotou e, provád ním servisu 
nebo pokud nástroj nepoužíváte, odpojte jej 
od zdroje napájení. 

34. N kterých prach vzniklý p i provozu obsahuje 
chemikálie, o kterých je známo, že zp sobují 
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení 
reproduk ního systému. Takovými 
chemikáliemi jsou nap íklad: 
 olovo z materiálu opat eného nát rem na 

bázi olova a 
 arsen a chrom z chemicky ošet eného eziva. 

Riziko spojené s vystavením t mto materiál m 
se liší podle toho, jak asto provádíte tento typ 
práce. Chcete-li omezit expozici t mto 
materiál m: pracujte na dob e v traném míst  
a používejte schválené bezpe nostní vybavení, 

jako jsou nap íklad protiprachové masky 
speciáln  ur ené k odfiltrování 
mikroskopických ástic. 

35. Ani p i používání ná adí v souladu s pokyny 
není možné eliminovat veškeré zbývající 
rizikové faktory. V souvislosti s konstrukcí a 
designem ná adí mohou vyvstat následující 
nebezpe í: 
 Poškození zdraví v d sledku vibrací 

p enášených do rukou a paží, pokud je 
ná adí využíváno delší dobu, nepracuje 
se s ním správn  nebo není správn  
udržováno.  

 Zran ní i škody vinou uvoln ných 
nástavc , jež mohou z ná adí 
neo ekávan  vyklouznout v d sledku 
náhlého poškození, opot ebení i 
nesprávné montáže.  

 
POUŽITÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY: 
36. Drážkovací desku vym te, jakmile je 

opot ebená. 
37. P i práci v blízkosti pilového kotou e 

používejte tla nou ty  nebo tla ný blok, aby 
nedošlo ke zran ní rukou i prst . 

38. P i úkosování dbejte, aby byla rameno pevn  
zajišt no. Rameno upevn te oto ením pá ky 
ve sm ru hodinových ru i ek. 

39. Neprovád jte žádnou operaci ru ním p idržováním. 
P i veškerých pracích je díl nutno pevn  uchytit na 
oto ném stole a vodicím pravítku pomocí sv ráku. 
Nikdy díl nedržte na míst  rukou. 

40. P ed každým ezem zajist te stabilitu ná adí. 
41. V p ípad  pot eby upevn te ná adí k 

pracovnímu stolu. 
42. Dlouhé obrobky podep ete vhodnými 

p ídavnými podp rami. 
43. Nikdy ne ežte tak malé obrobky, jež nelze 

bezpe n  upnout do sv ráku. Nesprávn  

upnutý obrobek m že vyvolat zp tný ráz a vážné 

zran ní. 

44. Nepoužívejte pilu k ezání jiných materiál , 
než je d evo, hliník a podobné materiály. 

45. P esv d te se, zda je oto ný st l ádn  zajišt n, 
aby se b hem provozu nemohl pohybovat. 

46. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se 
kotou  nedotýká oto ného stolu v nejnižší 
poloze a zda se nedotýká dílu. 

47. Uchopte pevn  držadlo. Nezapome te, že se 
pila b hem spoušt ní a zastavování posunuje 
mírn  nahoru nebo dol . 

 

POUŽITÍ V REŽIMU STOLNÍ PILY: 
48. Dbejte, aby bylo rameno bezpe n  uchyceno 

v provozní poloze. Rameno upevn te 
oto ením pá ky ve sm ru hodinových ru i ek. 

49. P esv d te se, zda je st l pily bezpe n  
zajišt n ve zvolené výšce. 
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50. Neprovád jte žádnou operaci ru ním 
p idržováním. Termín ru ní p idržování 
ozna uje situaci, kdy jsou místo podélného 
pravítka použity k podep ení nebo vedení dílu 
ruce. 

51. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se 
kotou  nedotýká rozvíracího klínu nebo dílu. 

52. V nujte zvýšenou pozornost pokyn m 
týkajícím se omezení rizika ZP TNÉHO RÁZU. 
ZP TNÝ RÁZ je náhlá reakce na sk ípnutý, 
zachycený nebo nesprávn  se ízený pilový 
kotou . ZP TNÝ RÁZ zp sobuje vyst elení 
dílu z nástroje sm rem zp t k obsluze. 
ZP TNÉ RÁZY MOHOU ZP SOBIT VÁŽNÉ 
ZRAN NÍ OSOB. ZP TNÉMU RÁZU se lze 
vyhnout dodržením následujících pokyn . 
Udržujte kotou e v ostrém stavu. Zajist te 
rovnob žnost podélného pravítka a kotou e. 
Udržujte rozvírací klín a kryt kotou e na 
správném míst  a používejte je správným 
zp sobem. Neuvol ujte díl, dokud jste jej 
neprotla ili úpln  za kotou . Nezpracovávejte 
díly, které jsou zkroucené nebo zdeformované 
a nemají rovnou hranu, kterou by bylo možno 
použít pro vedení dílu podél vodítka. 

53. Vyhn te se náhlému a rychlému p ivád ní. P i 
ezání tvrdých díl  materiál p isunujte co 

nejpomaleji. P i posunování díl neohýbejte ani 
s ním nekru te. Dojde-li k zastavení nebo 
zablokování kotou e v dílu, okamžit  nástroj 
zastavte. Odpojte nástroj. Poté odstra te 
p í inu zablokování. 

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. 

INSTALACE 
 

POZOR: 
Udržujte plochu okolo nástroje v dobrém stavu bez 
volných materiál , jako jsou nap íklad t ísky a od ezky. 

Montáž stolu 
Tento nástroj je t eba upevnit dv ma šrouby k rovnému 
a stabilnímu povrchu pomocí otvor  pro šrouby, které 
jsou k dispozici v základn  nástroje. Zabráníte tak 
p evržení nástroje a možnému zran ní. 

Fig.1 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Kryt kotou e 

Fig.2 

POZOR: 
• P esv d te se, že držadlo nelze spustit dol  bez 

stisknutí pá ky nalevo od držadla. 

• P esv d te se, že se dolní kryty kotou e A a B 

neotev ou, dokud není pá ka v blízkosti držadla 

zatla ena do polohy úpln  naho e vzhledem k držadlu. 

P i spoušt ní držadla a tla ení na pá ku vlevo se automaticky 
zvedá dolní kryt kotou e A. Dolní kryty kotou e jsou 
p idržovány pružinou a po dokon ení ezu a zvednutí držadla 
se vrací do p vodní polohy. Po pr chodu obrobku pod horním 
krytem kotou e kryt dosedne na horní stranu povrchu. NIKDY 
NEOMEZUJTE FUNKCI DOLNÍCH KRYT  KOTOU E A 
PRUŽINY UCHYCENÉ K DOLNÍMU NEBO HORNÍMU 
KRYTU KOTOU E A ŽÁDNÉ Z UVEDENÝCH PRVK  
NEODNÍMEJTE. 
V zájmu osobní bezpe nosti vždy udržujte všechny kryty 
kotou e v dobrém provozním stavu. P ípadnou nesprávnou 
funkci kryt  je nutno okamžit  odstranit. Zkontrolujte správou 
funkci pružiny zajiš ující návrat dolních kryt  kotou e. NIKDY 
NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE POŠKOZEN, 
VADNÝ NEBO DEMONTOVÁN DOLNÍ KRYT KOTOU E, 
PRUŽINA NEBO HORNÍ KRYT KOTOU E. V OPA NÉM 
P ÍPAD  EXISTUJE VYSOKÉ RIZIKO VÁŽNÉHO ZRAN NÍ. 
V p ípad  zne išt ní libovolného z t chto pr hledných kryt  
kotou e nebo pokud k n mu p ilnuly piliny tak, že již dále není 
vid t kotou , odpojte pilu od zdroje napájení a pe liv  kryty 
vy ist te navlh enou tkaninou. P i išt ní plastového krytu 
nepoužívejte rozpoušt dla ani ropné isticí prost edky. 
Dojde-li k velkému zne išt ní dolního krytu kotou e A a 
omezení viditelnosti p es kryt, postupujte následovn . 
Upevn te horní st l v úpln  zvednuté poloze, zvedn te pln  
rukoje , zatla te úpln  zarážkový ep p i zvednutém držadle a 
dodaným nástr ným klí em povolte šroub s šestihrannou 
hlavou p idržující st ední kryt. Otá ením proti sm ru 
hodinových ru i ek povolte šroub s šestihrannou hlavou, 
zatla te pá ku doleva a zvedn te dolní kryt kotou e A a 
st edový kryt. Po p esunutí dolního krytu kotou e A do této 
polohy lze išt ní provést úpln ji a efektivn ji. Po dokon ení 
išt ní použijte obrácený postup a dotáhn te šroub. 

V p ípad  horního krytu kotou e jak je uvedeno výše 
povolte šroubovákem šroub uchycující kryt a 
demontujte jej. Po išt ní jej op t vždy uchy te 
utažením šroubu do takové míry, aby se horní kryt 
kotou e pohyboval hladce nahoru nebo dol . 
Dojde-li k odbarvení libovolného z t chto kryt  stárnutím 
nebo p sobením ultrafialového zá ení, objednejte si v 
servisním st edisku Makita nový kryt. 

Fig.3 
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Zajišt ní maximální kapacity ezání 

Fig.4 

Nástroj byl u výrobce se ízen tak, aby bylo maximální kapacity 
ezání dosaženo p i použití pilového kotou e 305 mm. 

 

POZOR: 
• Po instalaci nového kotou e se vždy p esv d te, zda se 

kotou  nedotýká žádné ásti dolní základny, je-li držadlo 
v poloze úpln  dole. Tuto kontrolu vždy provád jte, když 
je nástroj odpojen od zdroje napájení. 

Nastavení úhlu pokosu 

Fig.5 

Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte rukoje . 
Stiskn te blokovací pá ku a otá ejte oto ným stolem. Jakmile 
se rukoje  nachází v poloze, kde je ukazatel zam en na 
požadovaný úhel na stupnici pokosu, pevn  zajist te rukoje  
ve sm ru hodinových ru i ek. 
 

POZOR: 
• P i otá ení oto ného stolu je nutno úpln  zvednout 

rukoje . 
• Po zm n  úhlu pokosu vždy oto ný st l zajist te 

pevným utažením rukojeti. 

Nastavení úhlu úkosu 

Fig.6 

Fig.7 

Chcete-li upravit úhel úkosu, oto te pá ku na zadní 
stran  nástroje proti sm ru hodinových ru i ek. 
Zatla te držadlo doleva a skláp jte pilový kotou , dokud 
nebude ukazatel nastaven na požadovaný úhel na 
stupnici úkosu. Poté rameno zajist te p esunutím pá ky 
ve sm ru hodinových ru i ek. 
 

POZOR: 
• P i skláp ní pilového kotou e je nutno úpln  

zvednout rukoje . 
• Po úprav  úhlu úkosu rameno vždy zajist te 

oto ením pá ky ve sm ru hodinových ru i ek. 

Zapínání 

Fig.8 

POZOR: 
• P ed zahájením provozu se vypnutím a zapnutím 

p esv d te, zda je nástroj funk ní. 
Nástroj se spouští stisknutím tla ítka ZAP ( I ). Nástroj 
se zastavuje stisknutím tla ítka VYP ( O ). 

Rozsvícení sv tla 

Fig.9 

Sv tlo se zapíná posunutím spína e do horní polohy a 
vypíná posunutím do dolní polohy. 
 

POZOR: 
• Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje. 

 

POZNÁMKA: 
• K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý 

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla 
nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost. 

Použití laseru 

Fig.10 

POZOR: 
• LASEROVÉ ZÁ ENÍ 

Nedívejte se do paprsku. 
Laserový paprsek se zapíná stisknutím horní ásti (I) 
spína e. Chcete-li laserový paprsek vypnout, stiskn te 
dolní ást (0) spína e. 

Se ízení horního stolu nahoru a dol  

Fig.11 

P i posouvání horního stolu nahoru i dol  povolte 
oto ením vlevo dv  pá ky a potom otá ejte knoflíkem. 
Chcete-li horní st l zvednout, otá ejte knoflíkem vpravo. 
Pokud chcete horní st l spustit, otá ejte knoflíkem vlevo. 
Po nastavení pá ky op t pevn  dotáhn te. 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i použití nástroje v režimu pokosové pily p esu te 

horní st l do nejvyšší polohy. Používáte-li nástroj v 
režimu stolní pily, p esu te st l do požadované polohy. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

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

Instalace a demontáž pilového kotou e 
 

POZOR: 
• P ed instalací a demontáží pilového kotou e se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a 
odpojený od elektrické sít . 

• P i instalaci a demontáži pilového kotou e 
používejte pouze nástr ný klí  Makita. V opa ném 
p ípad  m že dojít k p etažení nebo 
nedostate nému utažení šroubu s šestihrannou 
hlavou. V d sledku toho by mohlo dojít ke zran ní. 

Zajist te horní st l v nejvyšší poloze. 
Zablokujte držadlo ve zvednuté poloze zatla ením 
zarážkového epu. 

Fig.12 

Fig.13 

Poté uvoln te pomocí nástr ného klí e proti sm ru 
hodinových ru i ek šroub s šestihrannou hlavou p idržující 
st edový kryt. Stiskn te pá ku nacházející se v blízkosti 
držadla doleva a zvedn te dolní kryt kotou e A a st edový kryt. 

Fig.14 

Zablokujte v eteno stisknutím zámku h ídele. Pomocí 
nástr ného klí e povolte ve sm ru hodinových ru i ek 
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šroub s šestihrannou hlavou. Následn  demontujte 
šroub s šestihrannou hlavou, vn jší p írubu a kotou . 

Fig.15 

P i montáži kotou e jej opatrn  nasu te na v eteno a 
dbejte, aby sm r šipky na povrchu kotou e odpovídal 
sm ru šipky na krytu kotou e. Nainstalujte vn jší 
p írubu a šroub s šestihrannou hlavou. Stiskn te a 
p idržte zámek h ídele a poté pomocí nástr ného klí e 
dotáhn te proti sm ru hodinových ru i ek šroub s 
šestihrannou hlavou (levoto ivý). 

Fig.16 

Fig.17 

Fig.18 

POZOR: 
• Na v eteno je p i výrob  nasazen kroužek o 

vn jším pr m ru 25,4 nebo 30 mm. P ed 
nasazením kotou e na v eteno se vždy ujist te, 
zda je na v etenu nasazen správný kroužek 
odpovídající otvoru v kotou i, jenž se chystáte 
nasadit. 

Vra te dolní kryt kotou e A a st edový kryt do p vodní 
polohy. Poté zajist te st edový kryt dotažením šroubu s 
šestihrannou hlavou ve sm ru hodinových ru i ek. 
Zvedn te co nejvíce kryt kotou e B, v této poloze jej 
p idržte a sou asn  pevn  dotáhn te upínací šroub. 
Spus te drždadlo dol  a p esv d te se, zda se správn  
pohybují dolní kryty kotou e. P ed ezáním se ujist te, 
že zámek h ídele uvolnil v eteno. 

Se ízení rozvíracího klínu 

Fig.19 

P ed nastavováním rozvíracího klínu povolte otá ením 
vlevo dv  pá ky a horní st l p esu te do spušt né 
polohy otá ením knoflíku vlevo. Potom horní st l 
zajist te pevným dotažením dvou pá ek tak, jak je 
znázorn no na obrázku. 
Mezi rozvíracím klínem a zuby kotou e musí být 
vzdálenost p ibližn  4 - 5 mm. Prove te odpovídající 
se ízení rozvíracího klínu. Otá ením pomocí nástr ného 
klí e s vnit ním šestihranem proti sm ru hodinových 
ru i ek povolte dva šrouby s šestihrannou hlavou a 
zm te vzdálenost. Dotáhn te pevn  šrouby s 
šestihrannou hlavou a p ed zahájením práce 
zkontrolujte, zda hladce funguje horní kryt kotou e. 

Fig.20 

Rozvírací klín byl nainstalován u výrobce p ed expedicí, 
a proto jsou kotou  a rozvírací klín v p ímce. 

Fig.21 

POZOR: 
• Pokud není ádn  vyrovnán kotou  a rozvírací klín, 

m že b hem provozu dojít k nebezpe nému 
svírání. Dbejte, aby byl rozvírací klín umíst n p i 
pohledu shora mezi ob ma vn jšími konci zub  
kotou e. Budete-li nástroj používat s nesprávn  
se ízeným rozvíracím klínem, m žete utrp t vážné 

zran ní. Dojde-li z libovolného d vodu k poruše 
vyrovnání, vždy sv te opravu autorizovanému 
servisnímu st edisku spole nosti Makita. 

• Neodnímejte rozevírací klín. 

Instalace a se ízení podélného pravítka 

Fig.22 

1. Podélné pravítko nainstalujte na st l tak, aby se 
držák podélného pravítka zajistil s vodicí kolejnicí. 
Dotáhn te upínací šroub (B) podélného pravítka 
pevn  ve sm ru hodinových ru i ek. 

2. Povolte upínací šroub (A). 
3. Posu te podélné pravítko a zajist te jej tak, aby 

jeho konec vzdálen jší od vás byl vyrovnán s 
bodem, ve kterém za íná p ední okraj pilového 
kotou e vy nívat z horního povrchu dílu. Ú elem 
tohoto se ízení je omezit riziko zp tného rázu 
sm rem k pracovníkovi v p ípad , že je díl 
zachycen mezi pilovým kotou em a podélným 
pravítkem a následn  vyhozen ven sm rem k 
pracovníkovi. Ryska 3 se liší podle tlouš ky díly 
nebo výšky stolu. Upravte polohu podélného 
pravítka podle tlouš ky zpracovávaného dílu. 
Po se ízení podélného pravítka pevn  dotáhn te 
upínací šroub (A). 

Fig.23 

POZNÁMKA: 
• P i pokosovém ezání musí být podélné pravítko 

namontováno na levé stran  pilového kotou e. 

Fig.24 

POZNÁMKA: 
• K dispozici jsou ty i zp soby umíst ní podélného 

pravítka, jak je ilustrováno na obrázku. Podélné pravítko 
má na bocích dv  št rbiny, jednu se zvýšeným okrajem 
a jednu bez tohoto okraje. Povrch podélného pravítka s 
tímto okrajem sm ujícím k dílu používejte pouze p i 
ezání tenkých díl . 

Fig.25 

POZNÁMKA: 
• Pokud chcete zp sob umíst ní podélného pravítka 

zm nit, vyjm te jej z držáku povolením upínacího 
šroubu (A) a zm te orientaci podélného pravítka 
vzhledem k držáku tak, aby bylo umíst no podle 
provád né práce (viz obrázek). 

tvercovou matici na držáku podélného pravítka 
nasu te do zadního konce drážky podélného 
pravítka tak, aby díly správn  dosedly (viz obrázek). 
 
Chcete-li p ejít z uspo ádání A i B do polohy C 
nebo D, vyjm te z držáku podélného pravítka 
tvercovou matici a upínací šroub (A), upínací 

šroub (A) se tvercovou maticí umíst te na 
opa nou stranu držáku podélného pravítka 
vzhledem k p vodní poloze. Po vložení tvercové 
matice do drážky v podélném pravítku pevn  
dotáhn te upínací šroub (A). 
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tvercovou matici na držáku podélného pravítka 
nasu te do zadního konce drážky podélného 
pravítka tak, aby díly správn  dosedly (viz obrázek). 

Fig.26 

Podélné pravítko je se ízeno u výrobce tak, aby bylo 
rovnob žné s povrchem pilového kotou e. Dbejte na 
dodržení této rovnob žnosti. Kontrola rovnob žnosti 
podélného pravítka s kotou em se provádí následovn . 
Spus te st l do nejnižší polohy, ve které kotou  za íná 
vy nívat z horního povrchu stolu. Ozna te jeden zub 
kotou e pastelkou. Zm te vzdálenost (A) a (B) mezi 
podélným pravítkem a kotou em. Ob  m ení prove te 
na zubu ozna eném pastelkou. Tyto dv  zm ené 
vzdálenosti by m l být stejné. Není-li podélné pravítko 
rovnob žné s kotou em, postupujte následovn : 

Fig.27 

(1) Otá ejte stav cími šrouby sm rem vlevo. 

Fig.28 

Fig.29 

(2) Posu te mírn  zadní hranu podélného 
pravítka doprava nebo doleva, dokud 
nebude pravítko rovnob žné s kotou em. 

(3) Pevn  utáhn te stav cí šroub na podélném 
pravítku. 

 

POZOR: 
• Se i te podélné pravítko tak, aby bylo rovnob žné 

s kotou em. V opa ném p ípad  m že dojít k 

nebezpe nému zp tnému rázu. 

• Nezapome te nastavit podélné pravítko tak, aby 

se nedotýkalo horního krytu kotou e nebo 

pilového kotou e. 

Vak na prach 

Fig.30 

Vak na prach usnad uje shromaž ování prachu a 

zvyšuje istotu p i provád ní práce. Vak na prach se 
umis uje na prachovou hubici. 
 

POZNÁMKA: 
• V režimu pokosové pily vždy vložte vak na prach 

pouze do zadní hubice. 

Je-li vak na prach p ibližn  z poloviny plný, odstra te jej 

z nástroje a vysu te ven upev ovací prvek. Vysypte vak. 

Sou asn  na vak jemn  klepejte, aby došlo k 
odstran ní materiálu p ilnulého na jeho bocích, který by 
mohl narušovat další provoz odsávání. 

Fig.31 

Pokud k pile p ipojíte odsava  prachu, lze provád t 
ú inn jší a istší práci. 
V režimu stolní pily p ipojte k za ízení vysava . 

Režim stolní pily 

Fig.32 

 

Režim pokosové pily 

Fig.33 

Chcete-li nainstalovat kryt kotou e p i provozování v 
režimu stolní pily, nastavte oto ný st l na úhel pokosu 
0° (viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu") a umíst te 
kryt kotou e na oto ný st l tak, aby byl kryt kotou e 
vyst ed n nad št rbinou vstupu kotou e na oto ném 
stole. Poté zajist te držadlo v nejnižší poloze úplným 
zasunutím zarážkového epu, jak je ilustrováno na 
obrázku. 
 

POZNÁMKA: 
• P i provozování nástroje v režimu stolní pily dbejte, 

aby byl na oto ném stole nainstalován kryt 

kotou e. 

Zajišt ní dílu 
Kdykoliv je to možné zajist te díl volitelným sv rákem. 

Pokud je nutno díl p idržet rukou, musí být díl držen 

pevn  a jist , aby nedošlo ke ztrát  kontroly nad dílem. 
Ruce a paže udržujte vždy mimo oblast kotou e 
(nejmén  100 mm). Tla te díl siln  proti vodicímu 
pravítku. Prsty m jte na horní stran  vodicího pravítka. 
Díl musí být stabiln  usazen na oto ném stole. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Nikdy nepoužívejte ruce k podep ení dílu, který 

vyžaduje p esunutí rukou do prostoru blíže než 

100 mm od místa kotou e. V takovém p ípad  

vždy použijte k zajišt ní dílu volitelný sv rák. Po 
ukon ení ezání zvedn te mírn  kotou . Nikdy 
kotou  nezvedejte, dokud se úpln  nezastaví. V 
opa ném p ípad  m že dojít k poran ní. 

POZOR: 
• P i ezání dlouhých díl  používejte podp ry 

umíst né ve stejné výšce jako horní plocha 
oto ného stolu. P i upev ování obrobku se 
nespoléhejte pouze na svislý i vodorovný sv rák 
(volitelný). 
Tenký materiál se asto prohýbá. Obrobek 
podep ete po celé délce – zamezíte tím sev ení 
kotou e a možnému ZP TNÉMU RÁZU. 

Fig.34 

Pomocné vodítko (pouze pro evropské zem ) 

Fig.35 

Toto ná adí je vybaveno pomocným vodítkem. Pomocné 
vodítko bývá zpravidla zaklopeno. P i provád ní levých 
šikmých ez  jej vykopte ven. 
 

POZOR: 
• P i provád ní levých šikmých ez  vyklopte 

pomocné vodítko ven. V opa ném p ípad  se 
bude dotýkat kotou e nebo ásti ná adí a obsluha 
m že utrp t vážné zran ní. 
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Svislý sv rák 

Fig.36 

Svislý sv rák lze nainstalovat ve dvou polohách: na 
levou i pravou stranu vodicího pravítka. Vložte ty  
sv ráku do otvoru ve vodicím pravítku a dotažením 
šroubu ty  sv ráku zajist te. 
Umíst te rameno sv ráku podle tlouš ky a tvaru dílu a 
zajist te jej dotažením šroubu. Pokud se šroub ur ený k 
uchycení ramena sv ráku dotýká vodicího pravítka, 
nainstalujte šroub na opa né stran  ramena sv ráku. 
P esv d te se, že se p i úplném spušt ní držadla 
nedotýká sv ráku žádný díl nástroje. Pokud se dílu 
dotýká jakýkoliv díl, upravte polohu sv ráku. 
P itla te díl k vodicímu pravítku a oto nému stolu. 
Umíst te díl do požadované polohy ezání a zajist te jej 
pevn  dotažením knoflíku sv ráku. 
 

POZOR: 
• Díl je nutno pevn  uchytit na oto ném stole a 

vodicím pravítku. 

Vodorovný sv rák (volitelné p íslušenství) 

Fig.37 

Vodorovný sv rák lze nainstalovat na levou i pravou 

stranu základny. P i provád ní pokosových ez  v 30° i 

v tším úhlu namontujte vodorovný sv rák na protilehlou 
stranu vzhledem ke sm ru otá ení oto eného stolu. 
Otá ením knoflíku sv ráku sm rem vlevo šroub povolíte 
a h ídel sv ráku pak m žete rychle zasunout a 
vysunout. Otá ením knoflíku sv ráku doprava se šroub 
zajistí. P i uchycování obrobku otá ejte knoflíkem 
sv ráku mírn  vpravo, až výstupek dosáhne nejvyšší 
polohy, a pak jej pevn  dotáhn te. Pokud se na knoflík 
p i otá ení vpravo tla í nebo se za n j tahá, m že se 
výstupek zastavit zešikma. V takovém p ípad  otá ejte 
knoflíkem sv ráku vlevo, až dojde k uvoln ní šroubu, a 
potom jím op t za n te otá et mírn  vpravo. 
Maximální ší ka dílu, který lze uchytit pomocí 
vodorovného sv ráku, je 200 mm. 

PRÁCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i provozování nástroje v režimu pokosové pily 

zajist te horní st l v nejvyšší poloze tak, aby 
pilový kotou  nikdy nevy níval z horního povrchu 
horního stolu. 

POZOR: 
• P ed použitím nezapome te uvolnit držadlo ze 

spušt né polohy vytažením zarážkového epu. 
• P ed aktivací spína e se p esv d te, že se kotou  

nedotýká zpracovávaného materiálu, apod. 

 

 

 

EZÁNÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY 
 

POZOR: 
• P i ezání nevyvíjejte na držadlo p íliš velkou sílu. P íliš 

velký tlak m že vést k p etížení motoru a/nebo snížení 
ú innosti ezání. Držadlo tla te dol  pouze takovou silou, 
jaká je nutná pro hladké ezání bez podstatného snížení 
otá ek pilového kotou e. 

• P i ezání jemn  tla te držadlo dol . Budete-li 

držadlo tla it dol  silou nebo vyvinete postranní 

sílu, kotou  za ne vibrovat a zanechá na díle 

stopu. Sou asn  dojde ke snížení p esnosti ezu. 

1. Tlakové ezání 

Fig.38 

Upevn te díl proti vodicímu pravítku a oto nému stolu. 

Zapn te nástroj bez toho, aby byl kotou  ve styku s 

materiálem a p ed spušt ním dol  po kejte, dokud 
kotou  nedosáhne plné rychlosti. Poté pomalu spus te 
držadlo do polohy úpln  dole a prove te ez. Po 
dokon ení ezu nástroj vypn te a p ed p esunutím 
kotou e do polohy úpln  naho e PO KEJTE, DOKUD 
SE PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  NEZASTAVÍ. 

2. Pokosové ezání 

Viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu" výše. 

3. Šikmý ez 

Fig.39 

Povolte pá ku a sklopením pilového kotou e nastavte 
úhel úkosu (viz odstavec „Nastavení úhlu úkosu" výše). 
Po nastavení požadovaného úhlu úkosu jej 
nezapome te zajistit pevným dotažením pá ky. 
Upevn te díl proti vodicímu pravítku a oto nému stolu. 
Zapn te nástroj bez toho, aby byl list ve styku s 
materiálem a po kejte, dokud list nedosáhne plné 
rychlosti. Poté pomalu spus te držadlo do polohy úpln  
dole a sou asn  vyvíjejte tlak rovnob žn  s kotou em. 
Po dokon ení ezu nástroj vypn te a p ed p esunutím 
kotou e do polohy úpln  naho e PO KEJTE, DOKUD 
SE PILOVÝ KOTOU  ÚPLN  NEZASTAVÍ. 

 

POZOR: 
• P i šikmém ezání vždy kontrolujte, zda se kotou  

p esunul dol  ve sm ru úkosu. Udržujte ruce 
mimo dráhu pilového kotou e. 

• P i šikmém ezání m že dojít k tomu, že se od ezaný 
kus zap e oproti boku pilového kotou e. Bude-li kotou  
zvednut když se stále otá í, m že být tento kousek 
kotou em zachycen a v d sledku toho m že dojít k 
vyst elení úlomk . Tato situace m že být nebezpe ná. 
Kotou  zvedn te až PO úplném zastavení. 

• P i posunování držadla dol  vyvíjejte tlak rovnob žn  s 
kotou em. Nebude-li b hem ezání tlak vyvíjen 
rovnob žn  s kotou em, m že dojít ke zm n  úhlu 
kotou e a následn  snížení p esnosti ezu. 

• (Pouze pro evropské zem ) p i provád ní levých 
šikmých ez  pomocné vodítko vyklopte. 
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4. Složené ezání 

Složené ezání je proces, p i kterém se na dílu 
provádí ez s úkosovým úhlem a sou asn  s 
pokosovým úhlem. Složené ezání lze provád t s 
úhlem uvedeným v tabulce. 

Úhel pokosuÚhel úkosu
Vlevo a vpravo 0 - 4545   

006366 

P i složeném ezání použijte informace uvedené v 
odstavcích „Tlakové ezání", „Pokosové ezání" a 
„Šikmý ez". 

5. ezání hliníkových výlisk  

Fig.40 

P i uchycování hliníkových výlisk  používejte jako 
prevenci deformace hliníku distan ní bloky nebo 
kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na 
obrázku. P i ezání hliníkových výlisk  používejte 
eznou kapalinu, aby se zabránilo nahromad ní 

hliníku na kotou i. 
 

POZOR: 
• Nikdy se nepokoušejte ezat silné nebo kruhové 

hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tlouš ce 
se mohou b hem provozu uvolnit. Pomocí tohoto 
nástroje nelze ádn  upevnit kruhové hliníkové 
výlisky. 

• Nikdy ne ežte hliník v režimu stolní pily. 

6. D ev ná deska 

D ev ná deska vám pom že zajistit ezy v dílech 
bez rozšt pení. D ev nou desku upevn te k 
vodicímu pravítku prost ednictvím otvor  v 
pravítku. 
Doporu ené rozm ry d ev né desky najdete na 
obrázku. 

Více než 10 mm

1

Více než 520 mm

75 mm 122 mm 122 mm 75 mm 1

9
0
m
m

2
2
 m
m
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POZOR: 
• Použijte rovnou d ev nou desku rovnom rné 

tlouš ky. 
• D ev nou desku upevn te k vodicímu pravítku 

pomocí šroub . Šrouby je nutno nainstalovat tak, 
aby se jejich hlavy nacházely pod povrchem 
d ev né desky. 

• Je-li nainstalována d ev ná deska, neotá ejte 
oto ný st l p i spušt ném držadle. V opa ném 
p ípad  dojde k poškození kotou e a/nebo 
d ev né desky. 

EZÁNÍ V REŽIMU STOLNÍ PILY 

Fig.41 

P i použití ná adí v režimu stolní pily umíst te kryt kotou e na 
oto ný st l tak, aby byl kryt kotou e vyst ed n nad drážkou 
vstupu kotou e na oto ném stole a dva malé vý n lky na 
spodní stran  krytu kotou e zapadaly do p lkruhové drážky 
na obvodu vodicího pravítka oto ného stolu, (viz obrázek) a 
pak držadlo zajist te v nejnižší poloze úplným zatla ením 
zarážkového epu. Bez zajišt ní krytu kotou e nelze st l 
spustit dol . 
U ná adí pro evropské zem  vyklopte p ed nasazením 
krytu kotou e pomocné vodítko ven. 
 

POZOR: 
• Existuje-li riziko, že se vaše ruce i prsty dostanou 

do blízkosti kotou e, používejte vždy „pracovní 
pom cky", jako jsou nap íklad ty e i tla né bloky. 

• Zpracovávaný díl vždy držte pevn  na stole a využívejte 
podélného pravítka. P i posunování jej neohýbejte ani s 
ním nekru te. Bude-li díl ohnut nebo zkroucen, m že 
dojít k nebezpe nému zp tnému rázu. 

• NIKDY nevytahujte díl zp t, je-li kotou  v pohybu. Pokud 
je nutno díl vytáhnout ven p ed dokon ením ezání, 
pokra ujte v pevném držení dílu a nejd íve nástroj 
zastavte. P ed vytažením dílu po kejte, dokud se kotou  
úpln  nezastaví. V opa ném p ípad  m že dojít k 
nebezpe nému zp tnému rázu. 

• NIKDY neodstra ujte od ezaný materiál, je-li 
kotou  v pohybu. 

• NIKDY neumis ujte ruce ani prsty do dráhy 
pilového kotou e. 

• Podélné pravítko vždy pevn  p ipevn te. V 
opa ném p ípad  m že dojít k nebezpe nému 
zp tnému rázu. 

• P i ezání malých nebo úzkých obrobk  vždy 
používejte vhodné pom cky, nap íklad p ítla né 
ty e i hranoly. 

Pracovní pom cky 
„Pracovními pom ckami" jsou nap íklad tla né ty e, 
bloky nebo pomocné pravítko. Používejte je k 
bezpe nému a jistému provád ní ez , kdy se operátor 
nedotýká žádnou ástí t la otá ejícího se kotou e. 
Tla ný blok 

130 mm

1

2

55 mm

200 mm

80 mm

30 mm
10 mm

10 mm

30 mm
9 mm4

250 mm

50 mm

100 mm3
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1. Rovnob žn  s plochou/hranou 
2. Držadlo 
3. Vrut do d eva 
4. Slepit dohromady

1. Otvor 
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Použijte 15 mm kus p ekližky. 
 
Držadlo by se m lo nacházet ve st edu p ekližky. 
Upevn te jej lepidlem a vruty do d eva, jak je 
vyobrazeno. K p ekližce musí být vždy p ilepen malý 
kousek d eva o rozm rech 10 x 9 x 30 mm, aby se 
zamezilo ztupení kotou e, pokud operátor omylem 
za eže do tla ného bloku. 
(Nikdy u tla ného bloku nepoužívejte h ebíky.) 
Pomocné pravítko 

Fig.42 

Fig.43 

Pomocné pravítko vyrobte z 10 mm a 15 mm kus  
p ekližky. 
Demontujte podélné pravítko, upínací šroub (A), 
plochou podložku a tvercovou matici z držáku 
podélného pravítka a p ichy te pomocné pravítko k 
držáku podélného pravítka pomocí šroubu M6 delšího 
než M6x50, podložek a matice. 

Podélné roz ezávání 
 

POZOR: 
• P i ezání dlouhých nebo rozm rných díl  vždy 

zajist te za stolem odpovídající podep ení. 
NEUMOŽN TE, aby se dlouhá deska pohybovala 
nebo posunovala na stole. V opa ném p ípad  
dojde k ohnutí kotou e a zvýšení možnosti 
zp tného rázu a zran ní. Podp ra by se m la 
nacházet ve stejné výšce jako st l. 

1. Hloubku ezu nastavte na mírn  v tší hodnotu, než je 
tlouš ka ezaného dílu. P i provád ní tohoto nastavení 
povolte dv  pá ky a zvedn te nebo snižte horní st l. 

2. Umíst te podélné pravítko na požadovanou ší ku 
podélného ezu a dotažením upínacího šroubu (A) jej 
zajist te na míst . P ed zahájením podélného 
roz ezávání se ujist te, že jsou dotaženy dva šrouby 
držáku podélného pravítka. V p ípad  nedostate ného 
utažení šrouby dotáhn te. 

3. Spus te nástroj a opatrn  p isunujte díl ke kotou i 
podél podélného pravítka. 

(1) Je-li ší ka ezu 40 mm nebo více, použijte 
tla nou ty . 

Fig.44 

(2) Pokud je ší ka ezání menší než 40 mm, 
tla nou ty  nelze použít, protože by narazila 
na horní kryt kotou e. Použijte pomocné 
pravítko a tla ný blok. 
Nainstalujte bezpe n  pomocné pravítko, 
které je p ichyceno k držáku podélného 
pravítka na stole. 
P isouvejte díl ru n , dokud se jeho konec 
nenachází p ibližn  25 mm od p edního okraje 
horního stolu. Pokra ujte v p isunování pomocí 
tla ného bloku na horní stran  pomocného 
pravítka, dokud není ez kompletní. 

Fig.45 

P enášení nástroje 

Fig.46 

Ujist te se, zda je ná adí odpojeno od zdroje napájení. 
St l musí být zafixován v horní poloze. Zajist te kotou  
v 0° úhlu úkosu a oto ný st l zcela v levém úhlu pokosu. 
Spus te držadlo zcela dol  a v této poloze jej zajist te 
úplným zatla ením zarážkového epu. 
Nástroj p enášejte uchopením za ob  strany základny nástroje, 
jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze p enášet snadn ji, 
pokud demontujete držáky, vak na prach, atd. 

Fig.47 

POZOR: 
• P ed p enášením nástroje vždy zajist te všechny 

pohyblivé díly. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

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

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

VAROVÁNÍ: 
• K zajišt ní nejefektivn jšího a nejbezpe n jšího 

provozu dbejte, aby byl kotou  vždy ostrý a istý. 

Nastavení úhlu ezání 
Nástroj byl pe liv  se ízen a nastaven u výrobce. Hrubé 
zacházení však m že se ízení narušit. Není-li nástroj 
ádn  se ízen, prove te následující kroky: 

1. Úhel pokosu 

Fig.48 

Povolte rukoje  uchycující oto ný st l. P esu te 
oto ný st l tak, aby ukazatel sm oval na 0° na 
stupnici pokosu. Utáhn te rukoje  a nástr ným 
klí em povolte šrouby s šestihrannou hlavou 
uchycující vodicí pravítko. 
Spus te držadlo úpln  dol  a v této poloze jej zajist te 
stla ením zarážkového epu. Srovnejte bok kotou e s 
povrchem vodicího pravítka pomocí trojúhelníkového 
pravítka, p íložného úhelníku, apod. Poté pevn  
dotáhn te šrouby s šestihrannou hlavou na vodicím 
pravítku v po adí od pravé strany. 

Fig.49 

2. Úhel úkosu 

Fig.50 

(1) Úhel úkosu 0° 
Spus te držadlo úpln  dol  a v této poloze jej 
zajist te stla ením zarážkového epu. 
Uvoln te pá ku na zadní stran  nástroje. 
Oto te stav cí šroub úhlu úkosu 0° na pravé 
stran  oto ného stolu o dv  nebo t i otá ky 
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ve sm ru hodinových ru i ek, aby se kotou  
sklopil doprava. 
Otá ením stav cího šroubu úhlu úkosu 0° 
proti sm ru hodinových ru i ek opatrn  
srovnejte bok kotou e s horním povrchem 
oto ného stolu pomocí trojúhelníkového 
pravítka, p íložného úhelníku, apod. 

Fig.51 

P esv d te se, že ukazatel na oto ném stole 
ukazuje na 0° na stupnici úkosu na ramenu. 
Pokud ukazatel nesm uje na 0°, povolte 
šroub uchycující ukazatel a upravte ukazatel 
tak, aby byl zam en na 0°. 

Fig.52 

(2) Úhel úkosu 45° 

Fig.53 

Úhel úkosu 45° nastavte až po provedení 
se ízení úhlu úkosu 0°. Chcete-li se ídit úhel 
úkosu 45°, povolte pá ku a sklopte kotou  
úpln  doleva. P esv d te se, že ukazatel na 
ramenu ukazuje na 45° na stupnici úkosu na 
ramenu. Pokud ukazatel neukazuje na 45°, 
otá ejte stav cím šroubem úhlu úkosu 45° 
na levé stran  ramena, dokud ukazatel 
nesm uje na 45°. 

Vým na uhlík  

Fig.54 

Pravideln  vyjímejte a kontrolujte uhlíky. Jestliže se 
opot ebují na délku 3 mm, vym te je. Uhlíky udržujte 
isté a zajist te, aby se mohly v držácích voln  

pohybovat. Oba uhlíky je t eba vym ovat najednou. 
Používejte pouze uhlíky stejného typu. 
Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 
nazp t. 

Fig.55 

innosti po ukon ení práce 
• Po použití ot ete hadrem nebo podobným 

materiálem t ísky a piliny nahromad né na nástroji. 
Udržujte kryty kotou e v istot  podle pokyn  
uvedených v odstavci „Kryt kotou e" výše. 
Promažte kluzné díly strojním olejem, aby 
nekorodovaly. 

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 s ocelovým a karbidovým ost ím 
• Sestava sv ráku (vodorovný sv rák) 
• Svislý sv rák 
• Nástr ný klí  13 
• Sestava držáku 
• Vak na prach 
• Trojúhelníkové pravítko 
• Kryt nož  
• Tla ná ty  
• Sestava pravítka (Podélné pravítko) 

 

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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