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GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL 

UA       

PL Elektryczna Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Fer str u electric cu lan  MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Elektromos láncf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Elektrická re azová píla NÁVOD NA OBSLUHU 
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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

2-1. Pá ka 
2-2. Kryt et zového kola 
3-1. Stav cí šroub 
4-1. Regula ní knoflík 
5-1. et zové kolo 
6-1. Vodicí ty  
6-2. Otvor 
7-1. Hák 
7-2. Otvor 
7-3. Kolík 
9-1. Pá ka 
9-2. Kryt et zového kola 
10-1. Povolit 
10-2. Utáhnout 
10-3. Se izovací šroub et zu 
10-4. Vodicí ty  
10-5. Pilový et z 
11-1. Povolit 
11-2. Utáhnout 
11-3. Regula ní knoflík 
11-4. Vodicí ty  
11-5. Pilový et z 

12-1. Záv s kabelu 
12-2. Kabel nástroje 
12-3. Prodlužovací kabel 
12-4. Zástr ka a zásuvka (tvar se m že  

v r zných zemích lišit) 
13-1. Odjiš ovací tla ítko 
13-2. Spouš  
15-1. Ví ko plnicího otvoru oleje 
15-2. Pásek 
16-1. Povolit 
16-2. Utáhnout 
16-3. Se izovací šroub et zu 
16-4. Vodicí ty  
16-5. Pilový et z 
17-1. Povolit 
17-2. Utáhnout 
17-3. Regula ní knoflík 
17-4. Vodicí ty  
17-5. Pilový et z 
18-1. P ední ochrana rukou 
18-2. Zajistit 
18-3. Odjistit 

19-1. P ední ochrana rukou 
19-2. Odjistit 
19-3. Zajistit 
20-1. Kontrolní pr zor hladiny oleje 
22-1. Zubová op rka 
26-1. Oblast kácení 
29-1. Sm r pádu 
29-2. Nebezpe ná zóna 
29-3. Úniková cesta 
31-1. Délka ezu 
31-2. Vzdálenost mezi b item a  

omezovací patkou 
31-3. Min. 3 mm 
32-1. Úhel bo ní hrany 
37-1. Vodicí drážka oleje 
37-2. P ívodní otvor oleje 
38-1. et zové kolo 
39-1. Mezní zna ka 
40-1. Ví ko držáku uhlíku 
40-2. Šroubovák 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model UC3050A UC3051A UC3550A UC3550AP UC3551A UC4050A UC4051A UC4550A UC4551A 

Max. rychlost et zu 14,5 m/s (870 m/min) 

Délka lišty 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 

Délka ezu 260 mm 320 mm 355 mm 415 mm 
Standardní 
vodicí lišta 

Typ vodicí lišty Lišta s et zovým kolem na konci 

Typ 91PX 

Rozte  3/8" 
Standardní 
pilový et z 

Po et vodicích lánk  46 52 56 62 

Doporu ená délka vodicí lišty 300 - 450 mm 

Celková délka (bez me e) 505 mm 

Hmotnost netto 5,4 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,7 kg 

Prodlužovací kabel (volitelný) DIN 57282/HO 7RN -F L=30 m max., 3x1,5 mm2 

• 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 

 
END218-7 

Symbol 
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 a 
respektujte upozorn ní i bezpe nostní 
pokyny. 

 Používejte ochranu zraku. 
 
 Používejte ochranu sluchu. 

 DVOJITÁ IZOLACE 
 
 Upozorn ní: Požaduje se zvýšená 

pozornost a opatrnost! 
 Upozorn ní: V p ípad  poškození 

napájecího kabelu okamžit  odpojte 
sí ovou zástr ku! 

 Upozorn ní: Nebezpe í zp tného rázu! 
 
 Chra te p ed dešt m a vlhkostí! 
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 Používejte p ilbu, brýle a ochranu 
sluchu! 

 Noste ochranné rukavice! 
 
 Odpojte sí ovou zástr ku! 

 
 První pomoc 

 
 Maximální povolená délka ezu 

 
 Sm r pohybu et zu 

 
 et zový olej 

 
 Uvoln ná brzda et zu 

 
 Aktivovaná brzda et zu 

 
 Zakázáno! 

 
 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. 

ENE085-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k ezání d íví a kmen . 

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): 90,8 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 101,8 dB (A) 
Nejistota (K): 2,5 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): 5,2 m/s2 

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. 

• 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). 
 

ENH021-8 

Pouze pro zem  Evropy 

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

Popis za ízení:  
et zová pila 
. modelu/typ: UC3050A, UC3550A, UC4050A, 

UC4550A, UC3051A, UC3551A, UC3550AP, 
UC4051A, UC4551A 
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ 
ÚDAJE". 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2000/14/ES, 2006/42/ES 

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 
 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES byl v souladu s p ílohou V. 
Nam ená hladina akustického výkonu: 101,9 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu: 103 dB (A) 
 

8.5.2014 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
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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. 
GEB037-8 

Bezpe nostní upozorn ní k 
et zové pile 
1. Je-li et z pily v pohybu, udržujte všechny 

kon etiny mimo dosah et zu. P ed zapnutím 
et zové pily se ujist te, že se et z ni eho 

nedotýká. Budete-li p i používání et zové pily 
jen chvíli nepozorní, m že dojít ke kontaktu 
et zu s vaším oble ením nebo t lem. 

2. et zovou pilu držte vždy pravou rukou za 
zadní rukoje  a levou rukou za p ední rukoje . 
Budete-li et zovou pilu držet obrácen , bude 
hrozit v tší nebezpe í úrazu, proto se tomu 
vyhn te. 

3. Ná adí držte pouze za izolované ásti držadel, 
nebo  pilový et z m že p ijít do kontaktu se 
skrytým vodi em nebo s vlastním kabelem. 
Pilové et zy mohou p i kontaktu s vodi em pod 
nap tím p enést proud do nechrán ných ástí 
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým 
proudem. 

4. Používejte ochranu zraku a sluchu. 
Doporu uje se také dodate ná ochrana hlavy, 
rukou a nohou. Adekvátní oble ení zamezí 
zran ní odlétávajícími t ískami a necht nému 
kontaktu s et zem pily. 

5. Nepoužívejte et zovou pilu na strom . P i 
použití et zové pily na strom  m že dojít ke 
zran ní. 

6. Udržujte správný postoj a používejte 
et zovou pilu jen tehdy, stojíte-li na stabilním, 

jistém a rovném povrchu. Kluzký nebo 
nestabilní povrch, nap íklad žeb ík, m že 
zp sobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad pilou. 

7. P i ezání napnuté v tve dávejte pozor na 
zp tný ráz. Když se nap tí ve d ev  uvolní, 
napnutá v tev m že zasáhnout obsluhu nebo 
zp sobit ztrátu kontroly nad pilou. 

8. P i ezání ke  a malých strom  dbejte 
mimo ádné pozornosti. Pružný materiál m že 
pilu zachytit a vymrštit se nebo zp sobit, že 
ztratíte rovnováhu. 

9. P i p enášení držte et zovou pilu za p ední 
rukoje , nechte ji vypnutou a držte ji tak, aby 

mí ila sm rem od vašeho t la. P i p eprav  
nebo skladování vždy nasa te kryt vodicí lišty. 
Správnou manipulací s et zovou pilou lze snížit 
riziko necht ného kontaktu s pohybujícím se 
et zem pily. 

10. Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání 
et zu a vým ny p íslušenství. Nesprávn  

napnutý nebo namazaný et z se m že 
p etrhnout nebo zvýšit pravd podobnost 
zp tného rázu. 

11. Udržujte rukojeti suché, isté a chra te je 
p ed olejem a mazivem. Mastné rukojeti jsou 
kluzké a mohou zp sobit ztrátu kontroly nad 
nástrojem. 

12. ezejte pouze d evo. Nepoužívejte et zovou 
pilu k ú el m, pro které není ur ena. P íklad: 
nepoužívejte et zovou pilu k ezání plastu, 
zdiva nebo ned ev ných stavebních materiál . 
Použití et zové pily k ú elu, ke kterému není 
ur ena, m že mít nebezpe né následky. 

13. P í iny a prevence zp tného rázu: 
Když se špi ka vodicí lišty dotkne p edm tu nebo 
když d evo sev e et z pily v ezu, m že dojít k 
zp tnému rázu. 
P i kontaktu špi ky m že dojít k náhlé zp tné 
reakci, kdy se vodicí lišta zvedne nahoru a 
sm rem k uživateli. 
P i sev ení et zu pily v horní ásti vodicí lišty 
m že dojít k rychlému pohybu vodicí lišty sm rem 
k uživateli. 
V t chto situacích m žete ztratit kontrolu nad pilou, 
což m že mít za následek vážné zran ní. 
Nespoléhejte se jen na bezpe nostní za ízení, 
která jsou sou ástí pily. Jako uživatelé et zové 
pily byste m li podniknout veškerá opat ení, která 
jsou nutná k zamezení nehody nebo zran ní. 
Zp tný ráz je d sledkem špatného použití a/nebo 
nesprávných pracovních postup  i podmínek. 
Lze se mu vyhnout p ijetím odpovídajících 
opat ení, která jsou uvedena níže: 

 et zovou pilu stále držte pevn  a palci i 
prsty obemkn te její držadla. Zaujm te 
takový postoj t la a pozici rukou, abyste 
odolali silám zp tných ráz . Za p edpokladu 
p ijetí správných preventivních opat ení m že 
obsluha síly zp tných ráz  zvládnout. 

et zovou pilu nepoušt jte z rukou. 

  
014316 
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 Nezacházejte p íliš daleko a ne ežte nad 
výškou ramen. Pom žete tak p edejít 
necht nému kontaktu špi ky a umožníte 
lepší ovládání et zové pily v nenadálých 
situacích. 

 Používejte pouze náhradní lišty a et zy 
ur ené výrobcem. Nesprávné náhradní lišty 
a et zy mohou vést k p etržení et zu a 
zp tnému vrhu. 

 Dodržujte pokyny výrobce týkající se 
broušení a údržby et zu pily. Zmenšení 
výšky hloubkového dorazu m že mít za 
následek v tší zp tný ráz. 

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ 
PRAVIDLA 
1. P e t te si návod k obsluze, abyste se seznámili 

s provozem et zové pily. 
2. P ed prvním použitím et zové pily absolvujte 

školení v používání pily. Pokud takové školení 
není možné, p ed zahájením práce si minimáln  
vyzkoušejte ezání kulatiny na kozlíku. 

3. et zovou pilu nesmí používat d ti a osoby 
mladší 18 let. Mladiství starší 16 let mohou být 
tohoto omezení zprošt ni, pokud pod dohledem 
odborníka absolvují školení. 

4. Práce s et zovou pilou vyžaduje vysokou 
koncentraci. Nepracujte s pilou, pokud se necítíte 
v po ádku. Veškerou práci provád jte s rozvahou 
a klidn . 

5. Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, drog nebo 
lék . 

Správné použití 
1. et zová pila je ur ena výhradn  k ezání d eva. 

Nepoužívejte ji nap íklad k ezání plast  nebo 
porézního betonu. 

2. et zovou pilu používejte pouze k innostem 
popsaným v tomto návodu k obsluze. Pilu 
nap íklad nepoužívejte k se ezávání živých plot  
nebo k podobným ú el m. 

3. et zovou pilu není povoleno používat pro 
lesnické práce, tj. pro kácení a odv tvování 
stojících strom . Kabel et zové pily nenabízí 
pracovníkovi možnost pohybu a bezpe nost, 
které jsou pro takovou práci nutné. 

4. et zová pila není ur ena pro komer ní použití. 
5. Nep et žujte et zovou pilu. 

Osobní ochranné prost edky 
1. Od v musí být t sn  p ilehající, nesmí však 

omezovat pohyblivost. 
2. P i práci používejte následující ochranné 

prost edky: 
• Testovanou ochrannou p ilbu, pokud existuje 

riziko padání v tví nebo podobné nebezpe í; 
• Obli ejový štít nebo brýle; 
 

• Vhodnou ochranu sluchu (klapky na uši, 
upravené nebo tvarovatelné ucpávky do uší); 
Analýza oktávového pásma je k dispozici na 
požadavek. 

• Pevnou koženou ochrannou obuv; 
• Dlouhé kalhoty vyrobené z odolné látky; 
• Ochrannou kombinézu z látky odolné proti 

pro ezání; 
• Ochrannou obuv nebo holínky s 

prostiskluzovou podrážkou, ocelovou špi kou 
a podšívkou z látky odolné proti pro ezání; 

• Dýchací masku p i provád ní práce, p i které 
vzniká prach (nap . p i ezání suchého d eva). 

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem 
 et zovou pilu není povoleno používat 

za vlhkého po así nebo ve vlhkém 
prost edí, protože elektromotor pily 
není odolný proti vod . 

1. Pilu zapojujte pouze do testovaných elektrických 
obvod . Ov te, zda sí ové nap tí odpovídá 
nap tí uvedenému na výkonovém štítku. Ujist te 
se, zda je nainstalována sí ová pojistka 16 A. Pily 
používané ve venkovním prost edí musí být 
p ipojeny k proudovému chráni i s vybavovacím 
proudem nep ekra ujícím 30 mA.  

 Dojde-li k poškození napájecího kabelu, 
okamžit  vytáhn te sí ovou zástr ku. 

Bezpe né pracovní postupy 
1. P ed zahájením práce zkontrolujte, zda je 

et zová pila v ádném provozním stavu a zda 
odpovídá požadavk m bezpe nostních sm rnic. 
Konkrétn  zkontrolujte: 

• Správnou funkci brzdy et zu; 
• Správnou funkci dob hové brzdy; 
• Správné upevn ní me e a krytu et zového 

kola; 
• Naost ení a napnutí et zu v souladu se 

sm rnicemi; 
• Dobrý stav napájecího kabelu a sí ové 

zástr ky; 
Viz odstavec „KONTROLY". 
2. Zejména vždy dbejte, aby m l prodlužovací kabel 

odpovídající pr ez (viz „TECHNICKÉ ÚDAJE"). 
P i použití kabelového bubnu kabel úpln  odvi te. 
Používáte-li pilu ve venkovním prost edí, dbejte, 
aby byl použitý napájecí kabel vhodný k použití 
ve venkovním prost edí, a aby byl správn  
dimenzovaný. 

3. Kabel položte do místa mimo oblast ezání a 
uložte jej tak, aby p i ezání nedošlo k jeho 
zachycení v tvemi atp. 

4. Neprovozujte et zovou pilu v blízkosti ho lavého 
prachu nebo plyn . Motor vytvá í jiskry a 
p edstavuje riziko výbuchu. 

5. Pracujte pouze na pevném povrchu a zaujm te 
dobrý postoj. Zvýšenou pozornost v nujte 
p ekážkám (nap . kabelu) na pracovišti. 
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Zvýšenou pozornost v nujte míst m, kde vlhkost, 
sníh, erstv  u ezané d evo nebo k ra m že 
zp sobit kluzkost. P i práci s pilou nest jte na 
žeb íku ani na strom . 

6. Zvýšené opatrnosti dbejte p i práci na svahu; 
kutálející se kmeny a v tve p edstavují 
potenciální riziko. 

7. Nikdy ne ežte nad úrovní ramen. 
8. P i zapnutí a používání držte et zovou pilu 

ob ma rukama. Držte zadní držadlo pravou 
rukou a p ední držadlo levou rukou. Uchopte 
držadla pevn  ob ma palci. P i zapnutí pily se 
me  a et z nesmí dotýkat žádného p edm tu. 

  
014316 

9. O ist te oblast ezání od cizích p edm t , jako je 
nap íklad písek, kameny, h ebíky, dráty, apod. 
Tyto mohou poškodit me  a et z a zp sobit 
nebezpe ný zp tný ráz. 

10. Zvýšenou opatrnost zachovávejte p i ezání v 
blízkosti drát ných plot . Ne ežte do plotu. V 
opa ném p ípad  m že dojít ke zp tnému rázu 
pily. 

11. Ne ežte do zem . 
12. D evo ežte po jednotlivých kusech a nikoliv ve 

svazcích. 
13. Pilou ne ežte tenké v tve a ko eny, protože by 

mohlo dojít k jejich zamotání do pilového et zu. 
Ztráta rovnováhy p edstavuje riziko. 

14. P i zpracovávání eziva používejte bezpe nou 
podp ru (kozlík). 

15. et zovou pilu nepoužívejte k pá ení ani 
odmetání kus  d eva nebo jiných p edm t . 

16. et zovou pilu ve te tak, aby se do prodloužené 
dráhy et zové pily nedostala žádná ást vašeho 
t la (viz obrázek). 

  
006909 

17. Pokud se mezi jednotlivými ezy pohybujete, 
aktivujte brzdu et zu, aby nedošlo k necht nému 
spušt ní pilového et zu. P i p enášení uchopte 

et zovou pilu za p ední držadlo a nedržte prst na 
spína i. 

18. B hem p estávky nebo pokud et zovou pilu 
ponecháváte bez dozoru ji odpojte od elektrické 
sít . Položte et zovou pilu tak, aby nemohla 
p edstavovat riziko. 

Zp tný ráz 
1. B hem práce s et zovou pilou m že dojít k 

nebezpe nému zp tnému rázu. Zp tný ráz 
vzniká, pokud se špi ka me e (zejména horní 
tvrtina) dostane do styku s d evem nebo jiným 

pevným p edm tem. Následn  dochází k 
vychýlení et zové pily ve sm ru obsluhy. 

  
006919 

2. Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo ke 
zp tnému rázu: 

• Nikdy neza ínejte ez špi kou me e. 
• Nikdy p i ezání nepoužívejte špi ku me e. 

Zvláštní opatrnost zachovávejte p i 
pokra ování v ezech, které jste již za ali. 

• ez zahajte p i b žícím et zu. 
• et z vždy ost ete správným zp sobem. 

Dbejte zvlášt  na správné nastavení výšky 
omezovací patky. 

• Nikdy sou asn  ne ežte n kolik v tví. 
• P i odv tvování dávejte pozor, aby se me  

nedostal do kontaktu s dalšími v tvemi. 
• P i druhování se držte mimo sousední kmeny. 

Vždy pozorujte špi ku me e. 
• Použijte kozlík. 

Bezpe nostní za ízení 
1. P ed zahájením práce vždy zkontrolujte, zda jsou 

bezpe nostní za ízení ve funk ním stavu. Jestliže 
bezpe nostní za ízení nefungují správn , 
et zovou pilu nepoužívejte. 

 Brzda et zu: 
et zová pila je vybavena brzdou et zu, která 

zajiš uje zastavení pilového et zu ve zlomku 
sekundy. Brzda se aktivuje p i posunutí chráni e 
ruky sm rem dop edu. Poté se pilový et z zastaví 
do 0,15 s a sou asn  se p eruší p ívod elektrické 
energie do motoru. 
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014317 

 Dob hová brzda: 
et zová pila je vybavena dob hovou brzdou, 

která zajiš uje okamžité zastavení pilového et zu 
p i uvoln ní spoušt cího spína e (ON/OFF). 
Zabra uje se tak pokra ujícímu otá ení pilového 
et zu p i vypnutí pily a potenciálním zran ním. 

 P ední a zadní chráni  ruky chrání uživatele 
p ed zran ním odšt pky d eva, jež mohou být 
vyvrhovány dozadu, a p ed p etrženým pilovým 
et zem. 

 Zámek spoušt  zabra uje necht nému spušt ní 
et zové pily. 

 Zachycova  et zu chrání uživatele p ed 
zran ním, ke kterému by mohlo dojít p i uvoln ní 
nebo p etržení et zu. 

P eprava a skladování 
 Pokud et zovou pilu nepoužíváte nebo 

b hem p epravy odpojte sí ovou zástr ku 
a nasa te dodaný kryt vodicí lišty. Pilu 
nikdy nep enášejte ani nep epravujte se 
spušt ným pilovým et zem. 

1. et zovou pilu p enášejte pouze za p ední 
držadlo a me  m jte oto en sm rem dozadu. 

2. et zovou pilu vždy ukládejte v bezpe né, suché 
a uzam ené místnosti mimo dosah d tí. 

et zovou pilu neskladujte ve venkovních 
prostorách. 

ÚDRŽBA 
1. P ed provád ním jakýchkoliv nastavení nebo 

údržby odpojte ze sí ové zásuvky zástr ku. 
2. Pravideln  kontrolujte, zda nedošlo k poškození 

izolace napájecího kabelu. 
3. et zovou pilu pravideln  ist te. 
4. P ípadné poškození plastové sk ín  nechejte 

ádn  a okamžit  opravit. 
5. Pilu nepoužívejte, jestliže nepracuje správn  

spouš . Spouš  nechte náležit  opravit. 
6. Za žádných okolností neprovád jte na et zové 

pile žádné úpravy. Mohlo by dojít k ohrožení vaší 
bezpe nosti. 

7. Neprovád jte žádnou údržbu ani opravy, jež 
nejsou popsány v tomto návodu k obsluze. 
Veškeré jiné práce musí být provedeny v 
autorizovaných servisních st ediscích. 

8. Používejte pouze originální náhradní díly a 
p íslušenství ur ené pro váš model pily. P i 

použití jiných díl  se zvyšuje nebezpe í úrazu. 
9. Nep ijímáme žádnou odpov dnost za úrazy i 

škody zp sobené použitím neschválených lišt, 
pilových et z  i jiných náhradních díl  a 
p íslušenství. 

První pomoc 
 Nepracujte sami. P i práci m jte vždy 

ve vzdálenosti, do které m žete 
dok iknout, další osobu. 

1. M jte vždy po ruce lékárni ku. Použitý obsah 
lékárni ky je nutno okamžit  nahradit. 

2. Budete-li v p ípad  nehody žádat o pomoc, sd lte 
následující informace: 

• Kde došlo k nehod ? 
• Co se stalo? 
• Kolik osob je zran no? 
• Jaká zran ní se stala? 
• Kdo nehodu hlásí? 

 

POZNÁMKA: 
Osoby se špatným ob hem vystavené p sobení p íliš 
velkých vibrací mohou utrp t zran ní cév nebo 
nervového systému. 
Vibrace mohou na prstech, rukou nebo záp stích 
zp sobit následující p íznaky: pocit necitlivosti, 
mraven ení, bolest, pocit bodavé bolesti, zm nu barvy 
pokožky nebo stavu pokožky. 
Trpíte-li jakýmkoliv z t chto p íznak , vyhledejte 
léka e! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktivní brzda 
et zu 

2. Uvoln ná brzda 
et zu 
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POPIS DÍL  
 
(Model s maticemi: kryt et zového kola je dotažen 
maticemi.) 

 
 
 
 

Pro Model UC3050A, UC3550A, UC3550AP, UC4050A, 
UC4550A 

1

2

3 4

5
6

9

10

8

 
014372 

 
 
(Model s pá kou: kryt et zového kola je dotažen 
pá kou.) 

 
 
Pro Model UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A 

1

2

3 4
5

6

9
10

8

7

 
014373 
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(Platí pro všechny modely) 

14

12

11

15

13

17

16 18

 
014514 

Závěs kabelu

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

Zubová opěrka

18

14

15

16

17

Zadní držadlo

Spoušť

Víčko plnicího otvoru oleje

Přední držadlo

Přední ochrana rukou

Vodicí tyč

Pilový řetěz

Páčka

Seřizovací šroub/knoflík

Kontrolní průzor hladiny oleje

Zadní ochrana rukou

Odjišťovací tlačítko

Zachycovač řetězu

Kryt vodicí lišty

Seřizovací šroub olejového čerpadla
(v dolní části)

Kryt řetězového kola

 
014375 

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. 

Nasazení a sejmutí krytu et zového kola 
P i demontáži krytu et zového kola postupujte podle 
následujících krok : 
(Platí pro modely s maticemi) 

Fig.1 

Povolte matici. 
(Platí pro modely s pá kou) 

Fig.2 

Stiskn te a zcela otev ete pá ku až na doraz. 
Oto te pá kou sm rem vlevo. 
 
P i instalaci krytu et zového kola postupujte podle 
krok  v opa ném sledu. 

 

 

 

Sejmutí a instalace pilového et zu 
 

POZOR: 
• P i instalaci a demontáži pilového et zu vždy 

používejte ochranné rukavice. 
P i demontáži pilového et zu postupujte podle 
následujících krok : 
1. Povolte kryt et zového kola. 
2. (Modely s maticemi) Otá ením se izovacího 

šroubu et zu vlevo uvoln te napnutí pilového 
et zu. 

(Modely s pá kou) Otá ením se izovacího 
knoflíku sm rem k symbolu „–“ uvoln te napnutí 
pilového et zu. 

Fig.3 

Fig.4 

3. Demontujte kryt et zového kola. 
4. Demontujte pilový et z a me  z et zové pily. 

 
P i montáži pilového et zu postupujte podle 
následujících krok : 
5. Zajist te správné nasm rování et zu. Správný 

sm r je na et zu vyzna en zna kou šipky. 
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Fig.5 

6. Jeden konec pilového et zu nasa te na horní 
stranu vodicí lišty a druhý konec ve te kolem 
et zového kola. 

7. Na et zovou pilu nasa te vodicí lištu. 
8. Vyrovnejte posuvný napínák s otvorem ve vodicí 

lišt . 

Fig.6 

9. P idržte vodicí lištu a otá ením se izovacího 
šroubu/knoflíku et zu se i te napnutí pilového 
et zu. 

10. Nasa te kryt et zového kola tak, aby há ky 
dosedly podél otvor  a ep dosedl do protikusu v 
krytu et zového kola. 

Fig.7 

11. P itáhn te kryt et zového kola. 

Fig.8 

Fig.9 

Úprava napnutí pilového et zu 
Po mnoha hodinách provozování se m že pilový et z 
povolit. as od asu p ed zahájením používání 
zkontrolujte napnutí pilového et zu. 
1. Mírn  povolte kryt et zového kola. 
2. Mírn  zvedn te konec vodicí lišty. 
3. Otá ením se izovacího šroubu/knoflíku se i te 

napnutí pilového et zu. 

Fig.10 

Fig.11 

4. Napn te pilový et z, až dolní strana pilového 
et zu dosedne do vedení vodicí lišty (viz oblast 

ozna ená kroužkem). 
5. Vodicí lištu stále zlehka p idržujte a po se ízení 

napnutí et zu dotáhn te kryt et zového kola. 
Ujist te se, zda se pilový et z na spodní stran  
neuvolnil. 

Zajist te, aby pilový et z t sn  dosedl do spodní strany 
lišty. 
 

POZOR: 
• Pilový et z nenapínejte p íliš. P íliš silné napnutí 

pilového et zu m že zp sobit p etržení pilového 
et zu, opot ebení vodicí lišty a poškození 

se izovacího knoflíku. 
• P íliš povolený et z m že vysko it z lišty, což 

znamená nebezpe í nehody. 
• Postup montáže i sejmutí pilového et zu 

provád jte v istém prost edí bez výskytu pilin a 
jiných ne istot. 

Používání prodlužovacího kabelu 
 

POZOR: 
• Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel odpojen od 

zásuvky. 

 

Fig.12 

P i používání prodlužovacího kabelu spojte 
prodlužovací kabel s kabelem et zové pily p íchytkou. 
P íchytku p ipojte p ibližn  100 až 200 mm od 
konektoru prodlužovacího kabelu. Zamezíte tak 
necht nému rozpojení. 

PRÁCE 
 

POZOR: 
• P i práci držte ná adí pevn  pravou rukou za zadní 

držadlo a levou rukou za p ední držadlo. 

Zapínání 

Fig.13 

POZOR: 
• P ed kontrolováním funkce spoušt  se vždy 

ujist te, zda je ná adí vypnuté a odpojené od 
sí ového napájení. 

• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 
zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 
dispozici odjiš ovací tla ítko. 
Chcete-li ná adí spustit, stiskn te odjiš ovací tla ítko a 
potom spouš . Vypnutí provedete uvoln ním spoušt . 

Mazání 
 

POZOR: 
• P ed mazáním pilového et zu se vždy p esv d te, 

zda je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sít . 

Fig.14 

Pilový et z a lištu promazávejte biologicky 
odbouratelným olejem na pilové et zy s adhezní 
p ísadou. Adhezní p ísada v oleji na pilové et zy 
zamezí p íliš rychlému odst ikování oleje z pily. 
Minerální oleje se nesmí používat, nebo , jsou škodlivé 
pro životní prost edí. 
 

POZOR: 
• Zabra te styku oleje s pokožkou a o ima. Kontakt 

s o ima zp sobuje podrážd ní. P i zasažení o í je 
ihned vypláchn te istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. 

• Nikdy nepoužívejte odpadní olej. Použitý olej 
obsahuje karcinogenní látky. Zne iš ující látky 
obsažené v použitém oleji urychlují opot ebení 
olejového erpadla, me e a et zu. Použitý olej je 
nebezpe ný životnímu prost edí. 

• P i prvním pln ní et zové pily et zovým olejem 
nebo dopl ování nádrže po úplném vyprázdn ní 
nalévejte olej až k dolnímu okraji plnicího hrdla. V 
opa ném p ípad  mohou vzniknout problémy s 
p ívodem oleje. 

Fig.15 

P i dopl ování oleje postupujte podle následujících krok : 
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1. O ist te d kladn  oblast kolem ví ka plnicího 
otvoru oleje, aby do olejové nádrže nevnikly 
žádné ne istoty. 

2. Odšroubujte ví ko plnicího otvoru oleje a 
nalévejte olej až k dolnímu okraji plnicího hrdla. 

3. Našroubujte ví ko plnicího otvoru oleje pevn  
zp t na místo. 

4. Pe liv  ot ete jakýkoliv uniklý olej. 
 

POZNÁMKA: 
• P i prvním uvedení et zové pily do chodu m že 

trvat až dv  minuty, než za ne et zový olej ádn  
mazat mechanismus pily. Pilu nechejte spušt nou 
bez zatížení, dokud nebude dosaženo správného 
mazání (viz „KONTROLY"). 

KONTROLY 
P ed zahájením práce prove te následující kontroly: 
Kontrola napnutí et zu 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed kontrolou napnutí et zu vždy nástroj odpojte 

od elektrické sít . Používejte ochranné rukavice. 
(Platí pro modely s maticemi) 

Fig.16 

(Platí pro modely s pá kou) 

Fig.17 

Zajist te, aby pilový et z t sn  dosedl do spodní strany 
lišty (viz oblast ozna ená kroužkem). 
Napnutí et zu asto kontrolujte – nové et zy se 
prodlužují. 
P íliš silné napnutí pilového et zu m že zp sobit 
p etržení pilového et zu, opot ebení vodicí lišty a 
poškození se izovacího knoflíku. 
P íliš povolený et z m že vysko it z lišty, což znamená 
nebezpe í nehody. 
Pokud je et z p íliš volný: Nahlédn te do ásti „Úprava 
napnutí pilového et zu“ a prove te op tovné napnutí 
pilového et zu. 
Kontrola funkce spína e 
 

POZOR: 
P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, 
zda spouš  funguje správn  a po uvoln ní se vrací do 
vypnuté polohy. 
Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 
dispozici odjiš ovací tla ítko. 
Chcete-li ná adí spustit, stiskn te odjiš ovací tla ítko a 
potom spouš . Vypnutí provedete uvoln ním spoušt . 
Nema kejte spouš  silou bez stisknutí odjiš ovacího 
tla ítka. Mohlo by dojít k poškození spína e. 
Kontrola brzdy et zu 
 

POZNÁMKA: 
• Pokud se et zová pila nespustí, zkontrolujte, zda 

je uvoln ná brzda et zu. Uvoln ní brzdy et zu 
provedete p esunutím chráni e ruky pevn  
dozadu, až se zajistí na míst . 

Fig.18 

Fig.19 

Kontrolu brzdy et zu prove te následujícím zp sobem: 
1. P i zapínání držte et zovou pilu ob ma rukama. 

Zadní držadlo držte pravou rukou a p ední 
držadlo levou rukou. Ujist te se, zda se lišta ani 
et z nedotýkají žádného p edm tu. 

2. Nejd íve stiskn te odjiš ovací tla ítko a poté 
spouš . et zová pila se okamžit  spustí. 

3. H betem ruky zatla te na p ední chráni  ruky 
sm rem vp ed. Ujist te se, zda pilový et z 
okamžit  zcela zastaví. 

 

POZOR: 
• Jestliže se pilový et z okamžit  nezastaví, pilu za 

žádných okolností nepoužívejte. Obra te se na 
autorizované servisní st edisko Makita. 

Kontrola dob hové brzdy 

Uve te et zovou pilu do chodu. 
Uvoln te zcela spouš . Ujist te se, zda pilový et z 
b hem sekundy zcela zastaví. 
 

POZOR: 
• Jestliže se pilový et z okamžit  nezastaví, pilu za 

žádných okolností nepoužívejte. Obra te se na 
autorizované servisní st edisko Makita. 

Kontrola maznice et zu 

P ed zahájením práce zkontrolujte hladinu oleje v nádrži 
a p ívod oleje. 
Hladinu oleje m žete sledovat olejoznakem 
znázorn ným na obrázku. 

Fig.20 

P ívod oleje zkontrolujte následovn : 
Spus te et zovou pilu. 
Spus te pilu a p idržte pilový et z p ibližn  15 cm nad 
pa ezem stromu nebo nad zemí. Pokud je mazání 
dostate né, vytvo í rozprašovaný olej lehkou olejovou 
stopu. 
Sledujte sm r v tru a rozst ikovanému oleji se zbyte n  
nevystavujte. 
 

POZOR: 
• Pokud není vid t stopa oleje, nepoužívejte pilu. V 

opa ném p ípad  dojde ke zkrácení životnosti 
et zu. Zkontrolujte hladinu oleje. Vy ist te 

p ívodní drážku oleje a p ívodní otvor oleje v me i 
(viz odstavec „ÚDRŽBA"). 

Se ízení mazání et zu 

Fig.21 

Výkon olejového erpadla lze se ídit se izovacím šroubem. 

PRÁCE S ET ZOVOU PILOU 
 

POZOR: 
• Vždy používejte p ední držadlo i zadní držadlo a 

p i práci tímto zp sobem ná adí pevn  držte. 
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• ezaný materiál vždy zajist te, aby vám 
od ezávané ásti neuzp sobily zran ní. 

Druhování 

Fig.22 

P i roz ezávání op ete zubovou op rku znázorn nou na 
obrázku o ezané d evo. 
Spušt nou et zovou pilu za ízn te do d eva, zadním 
držadlem pilu zvedejte a p edním držadlem ve te. Jako 
op rný bod použijte zubovou op rku. 
Pokra ujte v ezu mírným tlakem na p ední držadlo a 
pilu mírn  posunujte zp t. Zubovou op rku p esu te v 
ezivu níže a op t zvedn te p ední držadlo. 

P i provád ní n kolika ez  je t eba mezi jednotlivými 
ezy pilu vypnout. 

 

POZOR: 
• Pokud se p i ezání používá horní hrana me e, 

m že p i zablokování et zu dojít k vychýlení 
et zové pily ve vašem sm ru. Z tohoto d vodu 

provád jte ezání dolní hranou tak, aby byla v 
takových p ípadech pila odchýlena od vašeho t la. 

Fig.23 

Nejd íve ežte d evo pod nap tím na tlakové stran  (A). 
Poté prove te kone ný ez na stran  nap tí (B). 
Zabráníte tak zachycení me e. 

Fig.24 

Odv tvování 
 

POZOR: 
• Odv tvování smí provád t pouze vyškolení 

pracovníci. Možnost zp tného rázu s sebou 
p ináší nebezpe í zran ní. 

P i odv tvování op ete pokud možno et zovou pilu o 
kmen. Ne ežte špi kou me e; vyhnete se tak riziku 
zp tného rázu. 
Zvláštní pozornost v nujte v tvím pod nap tím. 
Nepodep ené v tve ne ežte zespodu. 
P i odv tvování nest jte na pokáceném kmenu. 
Zapichování a ezy rovnob žné s vlákny 
 

POZOR: 
• Zapichování a ezy rovnob žné s vlákny smí 

provád t pouze osoby se zvláštním školením. 
Možnost zp tného rázu s sebou p ináší nebezpe í 
zran ní. 

Fig.25 

ezy rovnob žné s vlákny provád jte pod co 
nejmenším úhlem. ez provád jte co nejopatrn ji, 
nebo  v této situaci nelze použít zubovou op rku. 
Kácení 
 

POZOR: 
• Kácení smí provád t pouze vyškolení pracovníci. 

Práce s sebou nese riziko. 
P i kácení strom  dodržujte místní sm rnice. 

 

Fig.26 

 P ed zahájením kácení se p esv d te o následujícím: 
(1) V míst  kácení smí být p ítomny pouze 

povolané osoby. 
(2) Osoby podílející se na kácení musí mít k 

dispozici otev enou únikovou trasu v rozmezí 
p ibližn  45° na obou stranách osy kácení. 
P i kácení v blízkosti elektrických vedení 
vezm te v úvahu dodate ná rizika. 

(3) Dolní ást kmene nesmí obsahovat cizí 
p edm ty, ko eny a v tve. 

(4) Ve vzdálenosti 2,5násobku délky kmene ve 
sm ru pádu stromu se nesmí nacházet 
žádné osoby ani objekty. 

 U každého stromu vezm te v úvahu následující: 
• Sm r náklonu; 
• Uvoln né nebo suché v tve; 
• Výška stromu; 
• P irozený p evis; 
• Zda je i není strom shnilý. 

 Vezm te v úvahu rychlost a sm r v tru. 
Neprovád jte kácení p i silném nárazovém v tru. 

 O ezávání ko enových náb h : Za n te s 
nejv tšími ko enovými náb hy. Prove te nejd íve 
svislý a až poté vodorovný ez. 

Fig.27 

 Prove te sm rový zásek. Sm rový zásek ur uje 
sm r, ve kterém strom spadne a p i pádu jej vede. 
Provádí se na stran , v jejímž sm ru má strom 
spadnout. Sm rový zásek prove te co nejblíže 
zemi. Nejd íve prove te vodorovný ez o hloubce 
1/5 až 1/3 pr m ru kmene. Sm rový zásek nesmí 
být p íliš velký. Poté prove te diagonální ez. 

 Prove te pot ebné úpravy po celé délce 
sm rového záseku. 

Fig.28 

 Prove te hlavní ez o n co výše než základní ez 
sm rového záseku. Hlavní ez musí být dokonale 
vodorovný. Ponechejte mezi hlavním ezem a 
sm rovým zásekem p ibližn  1/10 pr m ru kmene. 
D evní vlákna v neod ezané ásti kmene p sobí 
jako záv s. Za žádných okolností ne ežte p ímo 
p es vlákna, jinak by strom padl nekontrolovan . 
Do hlavního ezu v as vložte klíny. 

 K udržení hlavního ezu v otev eném stavu je 
dovoleno použít pouze plastové nebo hliníkové 
klíny. Používání železných klín  je zakázáno. 

 Postavte se na stranu od padajícího stromu. Prostor 
za stromem udržujte volný v rozmezí 45° na ob  
strany od osy padajícího stromu (viz obrázek „oblast 
pádu"). Dávejte pozor na padající v tve. 

 V p ípad  nutnosti je p ed ezáním pot eba naplánovat 
a vyklidit únikovou cestu. Únikovou cestu je t eba 
nasm rovat dozadu, šikmo k zadní linii o ekávaného 
pádu stromu, jak je znázorn no na obrázku. 

Fig.29 
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ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

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

• P i provád ní kontrol a údržby vždy používejte 
ochranné rukavice. 

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

Údržbu popisovanou níže provád jte v pravidelných 
intervalech. Záru ní reklamace budou uznány pouze v 
p ípad , že tyto innosti byly provád ny pravideln  a 
ádn . 

Uživatelé smí provád t pouze údržbu popisovanou v 
tomto návodu k obsluze. Veškeré jiné práce musí být 
provedeny v autorizovaných servisních st ediscích 
MAKITA. 

išt ní et zové pily 
Pilu pravideln  ist te istým hadrem. Zejména držadla 
nesmí být zne išt na olejem. 

Kontrola plastové sk ín  
Provád jte pravidelnou vizuální kontrolu všech ástí 
plášt . Zjistíte-li poškození jakýchkoli díl , nechte je 
okamžit  a ádn  opravit v autorizovaném servisním 
st edisku MAKITA. 

Ost ení pilového et zu 
 

POZOR: 
• P ed provád ním prací na pilovém et zu vždy odpojte 

sí ovou zástr ku a používejte ochranné rukavice. 

Fig.30 

Pilový et z je nutno naost it v následujících 
p ípadech: 

 P i ezání vlhkého d eva vznikají mou né piliny. 
 et z proniká obtížn  do d eva, a to i p i vyvinutí 

silného tlaku. 
 ezná hrana je viditeln  poškozena. 
 Pila v d ev  táhne doleva nebo doprava. P í inou 

tohoto chování je nerovnom rné naost ení 
pilového et zu nebo jednostranné poškození. 

Pilový et z ost ete asto, ale p i každém ost ení 
odstra ujte pouze malé množství materiálu. 

K b žnému naost ení obvykle posta ují dva nebo t i 
tahy pilníkem. Po n kolika naost eních pilového et zu 
nechte et z naost it v autorizovaném servisním 
st edisku MAKITA. 
Kritéria ost ení: 

 Všechny délky b itu musí být stejné. B ity 
rozdílných délek znemož ují plynulý b h et zu a 
mohou zp sobit jeho p etržení. 

 et z již neost ete, jakmile bylo dosaženo 
minimální délky ezných nástroj  3 mm. V 
takovém p ípad  je nutno nainstalovat nový et z. 

 Tlouš ka t ísky je dána vzdáleností mezi 
omezovací patkou (oblým nosem) a b item. 

 Nejlepších výsledk  ezání dosáhnete nastavením 
následující vzdálenosti mezi b item a omezovací 
patkou. 

Pilový et z 91PX: 0,65 mm 

Fig.31 

VAROVÁNÍ: 
• P íliš velká vzdálenost zvyšuje riziko zp tného 

rázu. 
 30° úhel ost ení musí být u všech b it  shodný. 

Rozdíly v úhlech mohou vést k hrubému a 
nerovnom rnému pohybu et zu, urychlují 
opot ebení a zp sobují p etržení et zu. 

 Úhel bo ní hrany b itu je dán hloubkou pr niku 
kruhového pilníku. P i ádném použití 
stanoveného pilníku se správný úhel bo ní hrany 
vytvo í automaticky. 

 Úhly bo ní hrany pro jednotlivé pilové et zy jsou 
následující: 

Pilový et z 91PX: 80° 

Fig.32 

 
 
Pilník a vedení pilníku 

 K ost ení et zu používejte speciální kruhový 
pilník (volitelné p íslušenství) na pilové et zy. 
B žné kruhové pilníky nejsou vhodné. 

 Pr m ry kruhových pilník  pro jednotlivé pilové 
et zy jsou následující: 

Pilový et z 91PX: 4,0 mm 
 Pilníkem odebírejte materiál b itu pouze p i 

pohybu vp ed. P i zp tném pohybu pilník od b itu 
oddalte. 

 Nejprve naost ete nejkratší b it. Délka nejkratšího 
b itu se pak stane vzorem pro všechny ostatní 
b ity pilového et zu. 

Fig.33 

 Pilník ve te tak, jak je ilustrováno na obrázku. 
 Pilník lze vést snadn ji p i použití držáku pilníku 

(volitelné p íslušenství). Držák pilníku je opat en 
zna kami pro správný úhel ost ení 30° (zna ky 
umíst te rovnob žn  s pilovým et zem) a 
omezuje hloubku pr niku (na 4/5 pr m ru pilníku). 

Fig.34 

 Po naost ení et zu zkontrolujte výšku 
hloubkového dorazu pomocí et zové m rky 
(volitelné p íslušenství). 

Fig.35 

 Speciálním plochým pilníkem (volitelné p íslušenství) 
odstra te p ípadný p ebyte ný materiál. 

 Op t zaoblete p ední stranu hloubkového dorazu. 
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išt ní me e a mazání vratného et zového 
kola 
 

POZOR: 
• P i této innosti vždy používejte ochranné rukavice. 

Ot epy p edstavují riziko poran ní. 

Fig.36 

Pravideln  kontrolujte poškození provozních povrch  
me e. Vhodným nástrojem prove te išt ní a v p ípad  
pot eby odstra te ot epy. 
Je-li et zová pila používána asto, promazávejte 
ložisko vratného et zového kola nejmén  jednou týdn . 
P ed aplikací erstvého tuku pe liv  vy ist te 2 mm 
otvor na špi ce me e a poté do otvoru vtla te malé 
množství víceú elového tuku (volitelné p íslušenství). 

išt ní vodítka oleje 

Fig.37 

 V pravidelných intervalech ist te vodicí drážku 
oleje a p ívodní otvor oleje. 

Nové pilové et zy 
Používejte st ídav  dva nebo t i pilové et zy, aby se 
pilový et z, et zové kolo a provozní povrchy me e 
opot ebovávaly rovnom rn . 
P i vým n  et zu me  oto te, aby se rovnom rn  
opot ebovávala drážka me e. 
 

POZOR: 
• Používejte pouze et zy a lišty schválené pro daný 

model pily (viz „TECHNICKÉ ÚDAJE“). 

Fig.38 

P ed nasazením nového pilového et zu zkontrolujte 
stav et zového kola. 
 

POZOR: 
• Opot ebené et zové kolo zp sobí poškození 

nového pilového et zu. V takovém p ípad  
nechejte et zové kolo vym nit. 

P i vým n  et zového kola vždy použijte nový pojistný 
prstenec. 

Údržba et zu a dob hové brzdy 
Brzdové systémy p edstavují velmi d ležitý 
bezpe nostní prvek. Stejn  jako ostatní komponenty 
et zové pily však i ony podléhají ur itému opot ebení. 

Proto musí být pravideln  kontrolovány v autorizovaném 
servisním st edisku MAKITA. Toto opat ení slouží k 
zajišt ní vaší bezpe nosti. 

Vým na uhlík  

Fig.39 

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.40 

Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 
nazp t. 
Po vým n  uhlík  zapojte ná adí do sít  a spušt ním 
asi na 10 minut bez zatížení nechte uhlíky zab hnout. 

Uložení nástroje 
Biologicky odbouratelný et zový olej lze skladovat 
pouze po omezenou dobu. Po uplynutí dvou let od data 
výroby za ínají biologicky odbouratelné oleje ztrácet 
adhezní vlastnosti a zp sobují poškození olejového 
erpadla a sou ástí systému mazání. 
 P ed delším obdobím, kdy pila nebude používána, 

vyprázdn te olejovou nádrž a napl te ji malým 
množstvím motorového oleje (SAE 30). 

 Na krátkou dobu spus te et zovou pilu, aby došlo 
k vypláchnutí všech zbytk  biologicky 
odbouratelného oleje z nádrže, systému mazání a 
mechanismu pily. 

 

POZNÁMKA: 
• P i p erušení provozu et zové pily z ní m že 

následn  ur itou dobu unikat menší množství 
et zového oleje. Jedná se o normální stav a nikoli 

o známku poruchy. 
et zovou pilu uložte na vhodném povrchu. 

P ed dalším uvedením et zové pily do provozu ji 
napl te erstvým et zovým olejem BIOTOP. 
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. 
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM  
P ed žádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami. 
Narazíte-li na problém, jenž v této p íru ce není 
vysv tlen, nepoušt jte se do demontáže za ízení. 
Obra te se rad ji na autorizované servisní st edisko 
Makita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na řetězu není olej.

Řetěz se nezastaví ani
při aktivaci brzdy řetězu.

Nářadí nezvykle vibruje.

Stav poruchy Možná příčina Náprava

Řetězovou pilu nelze
spustit.

Řetěz se nepohybuje.

Nedostatečný výkon.

Vadný kabel.

Je aktivována brzda řetězu.

Jsou opotřebené uhlíkové
kartáčky.

Olejová nádrž je prázdná.

Znečištěná mazací drážka.

Nesprávné nastavení seřizovacího
šroubu olejového čerpadla.

Opotřebený brzdový pás.

Povolená vodicí lišta nebo
pilový řetěz.

Chybí zdroj napájení.

Uvolněte brzdu řetězu.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Naplňte olejovou nádrž.

Vyčistěte drážku.

Seřiďte výkon olejového čerpadla.

Seřiďte vodicí lištu a napnutí pilového řetězu.

Porucha nářadí.

Porucha nářadí.

Proveďte připojení ke zdroji napájení.
Zkontrolujte zdroj napájení.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.

Přestaňte nářadí ihned používat a obraťte se na místní
autorizované servisní středisko.
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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. 

• Pilový et z 
• Kryt vodicí lišty 
• Vodicí lišta 
• Olej na mazání pilového et zu 

 

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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