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GB Circular Saw INSTRUCTION MANUAL
UA

PL Pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI
RO Fer str u circular MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE Kreissäge BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Körf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Kotú ová píla NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Okru�ní pila NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model N5900B

Pr m r listu 235 mm
pod úhlem 90° 85 mm
pod úhlem 45° 60 mmMax. hloubka ezu

pod úhlem 50° 53 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 4 100

Celková délka 380 mm
Hmotnost netto 7,0 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

END201-4

Symboly
Ní�e jsou uvedeny symboly, se kterými se m �ete p i
pou�ití nástroje setkat. Je d le�ité, abyste d íve, ne� s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.

 P e t te si návod k obsluze.

 DVOJITÁ IZOLACE

 Pouze pro zem  EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
Podle Na ízení Evropské rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických za ízení a jejího
provád ní v souladu s národními
zákony, elektrická za ízení musí být
poté, co doslou�í, shroma� ována
samostatn  a vrácena k ekologické
recyklaci.

ENE028-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k provád ní podélných a p í ných
rovných ez  a úhlových pokosových ez  v d ev  p i
pevném kontaktu s dílem.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou

izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENF100-1

Ve ejné nízkonap ové rozvodné systémy s nap tím
mezi 220 V a 250 V.
P i spínání elektrických p ístroj  m �e dojít ke kolísání
nap tí. Provozování tohoto za ízení za nep íznivého
stavu elektrické sít  m �e mít negativní vliv na provoz
ostatních za ízení. Je-li impedance sít  men�í nebo
rovna 0.30 Ohm, lze p edpokládat, �e nevzniknou �ádné
negativní ú inky. Sí ová zásuvka pou�itá pro toto
za ízení musí být chrán na pojistkou nebo ochranným
jisti em s pomalou vypínací charakteristikou.

ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-5:

Hladina akustického tlaku (LpA): 100 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 111 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG214-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN60745-2-5:

Pracovní re�im: ezání d evot ískových desek
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén
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ENH101-7

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; N5900B
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2006

000230

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB013-1

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro okru�ní pilu. Budete-li tento
nástroj pou�ívat nebezpe ným nebo nesprávným
zp sobem, m �ete utrp t vá�né zran ní.
Nebezpe í:
1. Udr�ujte ruce mimo oblast ezání a kotou e.

Druhou ruku dr�te na pomocném dr�adle nebo
krytu motoru. Budete-li pilu dr�et ob ma rukama,
nem �ete si po ezat ruce.

2. Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl. Kryt
vás nechrání p ed dotykem kotou e z dolní strany.
Neodstra uje od ezaný materiál, pokud se
pohybuje kotou .
UPOZORN NÍ: Kotou e po vypnutí nástroje
dobíhají. P ed uchopením u ezaného materiálu
po kejte, dokud se kotou  nezastaví.

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

4. Nikdy nedr�te ezaný díl v rukou ani si jej
nepokládejte na nohy. Uchy te díl ke stabilní
podlo�ce. Je d le�ité zajistit ádné upevn ní dílu,
aby se omezilo na minimum riziko ohro�ení t la,
zachycení kotou e nebo ztráty kontroly.

000157

5. P i provád ní operací, kdy se m �e ezný
nástroj dotknout skrytého vedení nebo
vlastního napájecího kabelu, dr�te elektrický
nástroj za izolovaná místa. V p ípad  styku s
vodi em pod nap tím se dostanou pod nap tí
také obna�ené kovové díly elektrického nástroje a
tyto mohou zp sobit zran ní elektrickým
proudem.

6. P i roz ezávání v�dy pou�ívejte podélné
pravítko nebo p ímé vodítko. Zlep�uje se tak
p esnost ezu a sni�uje riziko zachycení kotou e.

7. V�dy pou�ívejte 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 nepou�ívejte po�kozené nebo
nesprávné podlo�ky nebo �roub kotou e.
Podlo�ky a �roub kotou e jsou navr�eny
speciáln  pro tuto pilu a zaji� ují optimální funkci
a provozní bezpe nost.

9. P í iny a prevence zp tného rázu:
 Zp tný ráz je náhlá reakce na sk ípnutý,

zachycený nebo nesprávn  se ízený pilový
kotou , která zp sobuje nekontrolované
zvednutí pily z dílu a jeho vr�ení sm rem k
obsluze.

 Je-li kotou  sev en nebo pevn  zachycen
uzav ením spáry, dojde k zastavení kotou e
a reakce motoru vrhne jednotku s velkou
rychlostí sm rem k obsluze.

 Pokud se kotou  v ezu zkroutí nebo vychýlí,
mohou se zuby na zadním okraji kotou e
za ezat do horního povrchu d eva, ím�
dojde ke zvednutí kotou e ze spáry a vrhnutí
nástroje sm rem o obsluze.

Zp tný ráz je d sledkem �patného pou�ití pily
a/nebo nesprávných pracovních postup i
podmínek. Lze se mu vyhnout p ijetím
odpovídajících opat ení, která jsou uvedena ní�e.
� Pilu dr�te pevn  ob ma rukama. Pa�e

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

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

� Spou�títe-li pilu opakovan  v dílu, umíst te
pilový kotou  do st edu drá�ky a
zkontrolujte, zda zuby kotou e nejsou
zakousnuty do materiálu. Pokud pilový
kotou  vázne, m �e se p i opakovaném
spu�t ní pily zvednout nebo vyst elit z dílu.

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

Omezení rizika sk ípnutí kotou e a zp tného rázu.
Pokud ezání vy�aduje vedení pily po povrchu dílu,
m la by se pila nacházet na v t�í ásti dílu a
nikoliv na men�í odpadající ásti dílu.

000154

000156

� Nepou�ívejte tupé nebo po�kozené
kotou e.Nenaost ené nebo nesprávn
nastavené kotou e e�ou úzkou drá�ku, ím�
dochází k nadm rnému t ení, váznutí kotou e
a zp tnému rázu. Udr�ujte kotou  ostrý a istý.
Pry� a prysky ice zatvrdnutá na kotou i pilu
zpomaluje a zvy�uje potenciální riziko
zp tného rázu. P i i�t ní z pily nejd íve
demontujte kotou  a poté jej vy ist te
prost edkem na odstra ování pry�e a
prysky ice, horkou vodou nebo petrolejem.
Nikdy nepou�ívejte benzín.

� P ed zahájením ezání musí být dota�eny a
zaji�t ny pojistné pá ky nastavení hloubky
a úkosu. Dojde-li b hem ezání ke zm n
nastavení kotou e, kotou  m �e váznout a
m �e vzniknout zp tný ráz.

� P i provád ní �zapichovacího ezu" do
stávajících st n nebo jiných uzav ených
míst zachovávejte zvý�enou opatrnost.
Vy nívající kotou  se m �e za ezat do
p edm t , které mohou zp sobit zp tný ráz.
P i zapichování zatáhn te pomocí pá ky dolní
kryt.

� Nástroj V�DY dr�te pevn  ob ma rukama.
NIKDY neumis ujte ruce nebo prsty za pilu.
Dojde-li ke zp tnému rázu, m �e pila snadno
odsko it sm rem zp t p es va�e ruce a
zp sobit vám tak vá�né poran ní.

000194

� Nikdy na pilu nevyvíjejte p íli� velkou sílu.
P íli� velký tlak na pilu m �e zp sobit
nerovné ezy, sní�ení p esnosti a mo�ný
zp tný ráz. Pilu tla te dop edu takovou
rychlostí, aby kotou ezal bez zpomalení.

10. P ed ka�dým pou�itím zkontrolujte ádné
uzav ení dolního krytu. Neprovozujte pilu,
pokud se dolní kryt nepohybuje voln  a
okam�it  se neuzav e. Nikdy neupínejte ani
neuchycujte dolní kryt v otev ené poloze.
Pokud pilu náhodn  upustíte, m �e se dolní kryt
ohnout. Zvedn te dolní kryt zatahovacího dr�adla
a ujist te se, zda se kryt voln  pohybuje a zda se
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ve v�ech úhlech a hloubkách ezu nedotýká
kotou e ani �ádné jiné ásti nástroje.
P i kontrole dolního krytu jej otev ete rukou,
uvoln te a sledujte jeho zavírání. Dále
zkontrolujte, zda se zatahovací dr�adlo nedotýká
sk ín  nástroje. Ponechání kotou e v nechrán né
poloze JE VELICE NEBEZPE NÉ a m �e
zp sobit vá�né zran ní.

11. Zkontrolujte funkci pru�iny dolního krytu.
Pokud kryt a pru�ina nepracují správn , musí
být p ed zahájením provozu opraveny. Dolní
kryt se m �e pohyboval pomalu z d vodu
po�kozených díl , lepkavých usazenin nebo
nahromad ní odpadního materiálu.

12. Dolní kryt zatahujte ru n  pouze p i provád ní
speciálních ez , jako jsou nap íklad
�zapichovací ezy" a �slo�ené ezy". Zvedn te
dolní kryt pomocí zatahovacího dr�adla.
Jakmile kotou  vejde do materiálu, musí být
dolní kryt uvoln n. P i v�ech jiných typech
ezání by m l dolní kryt pracovat automaticky.

13. P ed polo�ením pily na pracovní st l nebo
podlahu se v�dy p esv d te, zda dolní kryt
zakrývá kotou . Nechrán ný dobíhající kotou
zp sobí pohyb nástroje sm rem zp t, p i kterém
pila po e�e v�echny p edm ty v cest .
Nezapome te, �e zastavení kotou e po uvoln ní
spína e trvá ur itou dobu. P ed ustavením
nástroje po dokon ení ezu se p esv d te, zda je
uzav en dolní kryt a zda se úpln  zastavil kotou .

14. P i ezání vlhkého d eva, tlakov
impregnovaného d eva nebo d eva
obsahujícího suky postupujte se zvý�enou
opatrností. Rychlost ezání upravte tak, aby byl
zaji�t n plynulý pohyb nástroje bez sní�ení otá ek
kotou e.

15. Ne e�te h ebíky. P ed zahájením ezání
zkontrolujte a odstra te z d eva v�echny
p ípadné h ebíky.

16. �ir�í stranu základny pily polo�te 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 NEDR�TE KRÁTKÉ
DÍLY RUKOU!

000147

000150

17. Nikdy se nepokou�ejte ezat okru�ní pilou
uchycenou vzh ru nohama ve sv ráku. Tento
postup je mimo ádn  nebezpe ný a m �e
zp sobit vá�né nehody.

000029

18. 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.

19. Nezastavujte pilové kotou e vyvinutím
postranního tlaku.

20. V�dy pou�ívejte kotou e doporu ené v této
p íru ce. Nepou�ívejte �ádné brusné kotou e.

21. P i pou�ívání nástroje noste protiprachovou
masku a ochranu sluchu.
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TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Nastavení hloubky ezu
Fig.1

POZOR:
� P i ezání tenkých materiál  pou�ijte kv li istot

ezu a bezpe nosti malou hloubku ezu.
� Po nastavení hloubky ezu v�dy pevn  dotáhn te

pá ku.
Uvoln te pá ku na vodítku pro nastavení hloubky a
p esu te základnu nahoru nebo dol . Na po�adované
hloubce ezu základnu zajist te uta�ením pá ky.

�ikmé ezání
Fig.2
P i �ikmém ezání (0 a� 50 stup ) uvoln te upínací
�rouby vp edu a vzadu a naklo te nástroj do
po�adovaného úhlu. Po nastavení úhlu utáhn te upínací
�rouby vp edu a vzadu.

Zam ování
Fig.3
Po�adujete-li p ímé ezy, vyrovnejte polohu A na p ední
stran  základny s ryskou ezání. Pokud chcete provád t
�ikmé ezy 45°, vyrovnejte s ryskou ezání polohu B.

Zapínání
Fig.4

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

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

Nástroj se zaji� ovacím tla ítkem
Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spou� .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom
stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a pak ji pus te.
Nástroj s odji� ovacím tla ítkem
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici odji� ovací tla ítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamá kn te odji� ovací tla ítko a stiskn te
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .

Nástroj bez zaji� ovacího a odji� ovacího tla ítka
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Demontá� a instalace pilového kotou e
Fig.5

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

stran  nástroje sm ovaly zuby nahoru.
� P i instalaci a demontá�i listu pou�ívejte pouze klí

Makita.
P i demontá�i listu stiskn te zámek h ídele tak, aby se
list neotá el, a poté pomocí klí e povolte �roub s
�estihrannou hlavou proti sm ru hodinových ru i ek.
Následn  demontujte �roub s �estihrannou hlavou,
vn j�í p írubu a kotou .
P i instalaci listu pou�ijte opa ný postup demontá�e.
DBEJTE NA ÁDNÉ DOTA�ENÍ �ROUBU S
�ESTIHRANNOU HLAVOU VE SM RU HODINOVÝCH
RU I EK.

Fig.6

006410

Bo ní rukoje  (pomocné dr�adlo)
Fig.7
P ed prací nainstalujte na nástroj bo ní rukoje .

Kloubová sada (p íslu�enství)
Fig.8
P ipojte kloub k odvodu t ísek v krytu listu a zajist te jej
�rouby.
Odstra te páku p ipojenou k hlavní jednotce a
p ipevn te páku ke kloubové sad .

Fig.9

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 �kého zran ní.

Dr�te nástroj pevn . Nástroj je opat en p ední i zadní
rukojetí. Abyste dr�eli nástroj co nejlépe, pou�ijte ob .
Pokud dr�í pilu ob  ruce, nem �e dojít k tomu, �e se do
nich íznete. Polo�te základnu na obrobek, který budete
ezat, bez toho, aby se jej list dotýkal. Potom nástroj
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zapn te a po kejte, dokud list nedosáhne plné rychlosti.
Nyní jednodu�e pohybujte nástrojem vp ed p es povrch
obrobku, dr�te jej rovn  a postupujte plynule, dokud ez
nedokon íte. istého ezu dosáhnete udr�ováním pily v
rovné poloze a rovnom rnou rychlostí pohybu pily.
Pokud nebude ez p esn  kopírovat zamý�lenou linii
ezu, nesna�te se vrátit nástroj do linie jeho natá ením

nebo tla ením na nástroj. V takovém p ípad  by mohlo
dojít k zaseknutí listu a nebezpe nému zp tnému rázu a
mo�ná také k vá�nému zran ní. Pus te spína , po kejte,
a� se list zastaví, a potom nástroj vytáhn te. Nastavte
nástroj na novou linii ezu a zahajte ez znovu. Sna�te
se stát tak, abyste nebyli vystaveni t ískám a prachu
odlétávajícím z pily. Pou�ívejte ochranu o í, abyste
zabránili zran ní.

Fig.10
Podélné pravítko (Vodicí pravítko)
Fig.11
Praktické podélné pravítko umo� uje provád ní vysoce
p esných p ímých ez . Jednodu�e posu te podélné
pravítko t sn  k boku dílu a zajist te jej v této poloze
pomocí �roubu na p ední stran  základny. Pravítko také
umo� uje opakované provád ní ez  se stejnou �í kou.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Vým na uhlík
Fig.12
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.13
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Pilové kotou e
� Podélné pravítko (Vodicí pravítko)
� Zahnutý klí  13
� Rukoje  36
� Kloubová sada


