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Účel použitia
Táto priamočiara píla je určená na rezanie dreva a podobných materiálov, napr. MDF a drevotrieskových
dosák, plastov a kovov s použitím vhodných pílových listov. Zabudovaný laser pomáha zvýrazniť líniu
rezu.
S náradím treba pracovať vo zvislej polohe so základňou položenou na obrobku. Nesmie sa používať v
prevrátenej polohe ani ako stacionárne náradie na pracovnom stole.
Z dôvodu bezpečnosti si pred prvým uvedením náradia do činnosti treba prečítať celý návod na použitie
a riadiť sa jeho pokynmi.
Toto náradie je určené na domáce použitie a nemožno ho používať na iné než tu uvedené účely.
Varovné upozornenia
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie
Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Ich nedodržanie môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.
Odložte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny pre budúce použitie.
Pojem „elektrické náradie“ uvedený pri výstrahe sa vzťahuje k elektrickému zariade
niu napájanému zo siete alebo z akumulátora.
Bezpečnosť na pracovisku
1. Pracovisko udržujte v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok na pracovisku a jeho nedostatočné
osvetlenie býva príčinou nehôd.
2. Nepoužívajte elektrické náradie tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr. v prítomnosti
horľavých látok, plynov alebo prachu. Pri elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže zapáliť
prach alebo výpary.
3. S náradím pracujte iba v neprítomnosti detí alebo ďalších osôb. Akékoľvek rozptýlenie pozornosti
môže viesť k strate kontroly nad náradím.
Bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím
1. Vidlica prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Vidlicu v žiadnom prípade neupravujte. Nepoužívajte adaptérové zástrčky spolu s uzemneným náradím. Neupravené zástrčky a
zodpovedajúce elektrické zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky.
Riziko úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
3. Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Voda vnikajúca do elektrického náradia zvyšuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
4. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na iný než na určený účel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie alebo zavesenie náradia alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred
vysokými teplotami, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené
alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel s certiﬁkátom pre použitie v exteriéri. Použitie predlžovacieho kábla vhodného do exteriéru znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
6. Ak sa nemôžete vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite istič s
prúdovým chráničom. Použitie ističa s prúdovým chráničom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
1. Buďte ostražití, venujte pozornosť vykonávanej činnosti a pri práci s elektrickým náradím
uvažujte rozumne. Elektrické náradie nesmú obsluhovať osoby, ktoré sú unavené alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže viesť k
vážnym úrazom.
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2. Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy noste ochranné okuliare. Používanie osobných
ochranných pomôcok, ako je respirátor, protišmyková obuv, ochranná prilba a chrániče sluchu v závislosti
od typu a použitia elektrického náradia znižuje riziko úrazu.
3. Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. Ubezpečte sa, že spínač je pred pripojením náradia
k sieti alebo k akumulátoru v polohe OFF, podobne ako pri zdvíhaní a prenášaní náradia. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
4. Pred zapnutím náradia z neho odstráňte všetky nastavovacie nástroje a kľúče. Nástroj alebo kľúč
spojený s pohyblivými časťami elektrického náradia môže spôsobiť vážne poranenie osôb.
5. Vyhnite sa práci v neprirodzenej polohe tela. Ubezpečte sa, že vaša pracovná poloha je bezpečná a vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Tak budete lepšie ovládať náradie v neočakávaných
situáciách.
6. Oblečte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné oblečenie a nenoste šperky. Zabráňte, aby
sa vám vlasy, oblečene alebo rukavice dostali do kontaktu s pohyblivými časťami náradia, ktoré
by ich mohli zachytiť.
7. Ak je náradie vybavené odsávaním prachu, skontrolujte, či je správne pripojené a používané.
Používaním tohto zariadenia znížite riziko spojené s koncentráciou prachu v pracovnom prostredí.
Obsluha a údržba elektrického náradia
1. Elektrické náradie nepreťažujte. Pri danom druhu práce používajte správne elektrické náradie.
Práca so správnym nástrojom je jednoduchšia a bezpečnejšia v rámci jeho určenia.
2. Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť
a vypnúť, je nebezpečné a treba ho opraviť.
3. Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia pri prerušení alebo ukončení práce vždy vytiahnite zástrčku zo siete. Tak zabránite nechcenému spusteniu náradia.
4. Náradie ukladajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie obsluhovali osoby, ktoré neboli
riadne preškolené alebo nečítali tieto pravidlá. Elektrické náradie obsluhované nepreškolenými jedincami nie je bezpečné.
5. Venujte vášmu elektrickému náradiu patričnú starostlivosť. Skontrolujte, či pohyblivé časti zariadenia pracujú bezchybne a nie sú zablokované, prasknuté alebo poškodené, čo by mohlo ovplyvniť správnu funkciu náradia. Poškodené elektrické náradie by malo byť opravené pred vlastným
uvedením do činnosti. Nehody bývajú často zapríčinené nedostatočnou údržbou náradia.
6. Rezné plátky udržujte čisté a ostré. Správne udržiavané a naostrené plátky lepšie priľnú k povrchu a
poskytnú lepšiu kontrolu nad rezaním.
7. Elektrické náradie, príslušenstvo, svorkovnice atď. treba používať v súlade s týmito bezpečnostnými predpismi spôsobom stanoveným pre daný typ náradia a druhu vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na iný než na určený účel môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
1. Elektrické náradie môžu opravovať iba kvaliﬁkovaní pracovníci s použitím originálnych náhradných
dielov. Tak sa zaručí prevádzková bezpečnosť náradia.
Ďalšie varovné upozornenia
1. Pri vykonávaní prác, u ktorých by mohol pílový list rezať skryté silové vodiče alebo prívodný kábel píly,
držte náradie za izolovaný povrch rukoväte. Kontakt s vodičom pod napätím môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom zapríčinený prebíjaním kovových častí náradia.
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Varovanie v súvislosti s laserom
1. Chráňte seba a svoje okolie vhodnými opatreniami pred prípadnou nehodou!
2. Nepozerajte sa priamo do laserového lúča bez ochrany očí. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu sietnice.
3. Nepozerajte sa priamo do lasera inými optickými prístrojmi, napr. lupou.
4. Pri používaní nemierte laserovým lúčom priamo na iné osoby alebo zvieratá, a to ani cez odrazové
plochy. Môže dôjsť k oslepeniu alebo podráždeniu osôb aj zvierat. Aj laser s nízkym výkonom môže
poškodiť zrak.
5. Pozor – pri vykonávaní iných než tu opísaných postupov môže dôjsť k nebezpečnému ožiareniu.
6. Nikdy neotvárajte a nemanipulujte s laserovým modulom. Mohlo by to spôsobiť neočakávané ožiarenie.
Zníženie vibrácií a hluku
Pre zníženie vplyvu hluku a emisií vibrácií obmedzte dobu činnosti, používajte prevádzkové režimy s nízkymi vibráciami a hlukom a noste osobné ochranné pomôcky.
Venujte pozornosť nasledujúcim bodom, aby ste minimalizovali riziká vyplývajúce z následkov vibrácií a
hluku:
1. Používajte iba náradie v súlade s jeho určením a týmito pokynmi.
2. Ubezpečte sa, že náradie je v dobrom stave a udržiavané.
3. Používajte iba príslušenstvo určené pre náradie a kontrolujte, či je v dobrom stave.
4. Pevne zvierajte rukoväť.
5. Náradie udržujte v súlade s týmito pokynmi a dobre namazané (ak je to vhodné).
6. Prácu si plánujte tak, aby bolo možné pracovať s nástrojom pri vysokých vibráciách dlhší čas.
Núdzová situácia
Oboznámte sa s používaním tohto náradia prostredníctvom jeho návodu na použitie. Zapamätajte si
pokyny o bezpečnosti práce s náradím a postupujte podľa nich. Tak predídete rizikám a nebezpečným
situáciám.
1. Buďte vždy opatrní pri používaní tohto výrobku, aby ste mohli včas rozpoznať a zvládnuť možné
riziká. Rýchly zásah môže zabrániť vážnym zraneniam a škodám na majetku.
2. V prípade poruchy náradie vypnite a odpojte zo siete. Pred opätovným použitím dajte náradie skontrolovať kvaliﬁkovanému odborníkovi a v prípade potreby opraviť.
3. Nebezpečenstvo zranenia a škôd na majetku spôsobené lietajúcimi predmetmi.
VAROVANIE! Toto náradie vytvára počas činnosti elektromagnetické pole! Toto pole
môže za určitých okolností rušiť aktívne alebo pasívne lekárske implantáty! Aby sa
znížilo riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, osobám s lekárskymi implantátmi
odporúčame, aby sa pred použitím tohto náradia poradili so svojím lekárom alebo
výrobcom implantátu.
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Symboly
Na typovom štítku náradia a v tomto návode nájdete okrem iného nasledujúce symboly a skratky.
Dôkladne sa s nimi oboznámte v záujme zníženia rizík, akými sú úrazy osôb a škody na majetku.

Uzamknite/utiahnite alebo zaistite.

Noste ochranné okuliare.

Odomknite/uvoľnite.

Noste masku proti prachu.

Poznámka

Noste ochranné rukavice.

Upozornenie/varovanie

Noste protišmykovú obuv.

Prečítajte si návod na použitie.

Iba rezanie dreva.

Noste ochranu sluchu.

Iba rezanie kovov.

Pred montážou, čistením, údržbou,
skladovaním a prepravou náradie
vypnite a odpojte zo siete.

WEEE (OEEZ) symbol. Nefunkčné
elektrické výrobky by sa nemali likvidovať spolu s bežným odpadom.
Recyklujte ich tam, kde existujú
príslušné zariadenia. Informácie
o týchto zariadeniach poskytne
miestny úrad alebo obchodník.

Pozor, laser! Nepozerajte sa do
lúča lasera triedy 2.

Toto náradie má triedu ochrany II.
To znamená, že je vybavené vylepšenou alebo zdvojenou izoláciou.
Náradie vyhovuje platným
európskym smerniciam a urobilo
sa vyhodnotenie zhody s týmito
smernicami.
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Technické údaje
Všeobecné
Menovité napätie, frekvencia
Menovitý príkon
Otáčky bez záťaže n0
Dĺžka zdvihu
Typ plátku
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery

230 V~, 50 Hz
800 W
800 - 3100 min
23mm

Maximálna rezná kapacita
drevo
mäkká oceľ

110 mm
10 mm

Laser
Trieda
Štandard
Vlnová dĺžka A
Energetický výkon P

2
EN 60825-1:2014
650 nm
<1mW

Hodnoty hluku (podľa EN 60745-1 a EN 60745-2-11)
Hladina ak. tlaku LpA
Hladina ak. výkonu LWA
Nepresnosť KpA, KwA

88,2 dB (A)
99,2 dB (A)
3 dB (A)

Hodnoty vibrácií (podľa EN 60745-1 a EN 60745-2-11)
Doska ah .cw
Plech ah . CM
Nepresnosť K

9,321 m/s2
7,898 m/s2
1,5 m/s2

Uvedená hodnota vibrácií sa namerala štandardnou skúšobnou metódou a možno ju použiť na porovnanie viacerých výrobkov. Uvedenú hodnotu vibrácií možno použiť na predbežné posúdenie vystaveniu
vibráciám.
VAROVANIE! V závislosti od skutočného použitia náradia sa hodnoty vibrácií môžu
líšiť od celkovej hodnoty. Urobte vhodné opatrenia na ochranu pred vibráciami.
Posudzujte celý pracovný proces, vrátane doby, keď je náradie bez záťaže alebo je
vypnuté. K vhodným opatreniam patrí okrem iného pravidelná údržba a starostlivosť
o náradie a príslušenstvo, udržiavanie rúk v teple, pravidelné prestávky a riadne
plánovanie pracovných činností.
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5 Popis

1. Regulátor rýchlosti rezania
2. Aretačné tlačidlo
3. Prevádzkový spínač
4. Rukoväť
5. Prívodný kábel s vidlicou
6. Priehradka na plátky
a. Ľavá strana
b. Pravá strana*
7. Výstup na odsávanie prachu
8. Páčka nastavenia sklonu
9. Prepínač predkmitu
10. Prepínač na odsávanie
11. Základňa
a. Stupnica uhla skosenia

12. Pozdĺžny doraz
a. Stupnica
13. Rukoväť
14. Zaisťovacia skrutka
15. Vodiaci valček listu
16. Západka listu
17. Objímka západky listu
18. Ochranný kryt
19. Laser
20. Vypínač lasera
21. Prieduchy
22. Pridržiavacia plocha
23. Pílové plátky
a. Oceľ
b. Drevo

POZNÁMKA: Časti označené • nie sú zobrazené v tomto prehľade. Odkazuje
me na príslušný oddiel v návode.
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VÝMENA BRÚSNÉHO PÁSU
1. Rozbaľte všetky diely a rozložte ich na rovný stabilný povrch.
2. V prípade potreby vyberte všetky obalové materiály a prepravné pomôcky.
3. Skontrolujte, či je dodávka kompletná a nepoškodená. Ak zistíte, že niektoré diely chýbajú alebo sú
poškodené, obráťte sa na vášho predajcu. Práca s neúplným alebo poškodeným náradím znamená nebezpečenstvo pre osoby aj majetok.
4. Presvedčte sa, že máte všetko príslušenstvo a nástroje potrebné pre montáž a činnosť. Patria sem aj
vhodné osobné ochranné pomôcky.
VAROVANIE! Náradie a obal nepatria do rúk deťom! Deti sa nesmú hrať s plas
tovými vrecúškami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
7. Nastavenia
VAROVANIE! Pred vlastnou činnosťou treba náradie kompletne
zostaviť! Nepoužívajte náradie, ktoré je čiastočne zostavené
alebo zostavené s poškodenými dielmi!
Nepripájajte náradie k napájaniu, ak nie je kompletne zostavené!
Nasadenie alebo výmena pílových listov
Pri tomto náradí možno použiť rôzne pílové listy (stopka T) v závislosti od spracovávaného materiálu.
VAROVANIE! Vždy používajte pílové listy podľa účelu použitia!
Pri nákupe a používaní pílových listov dodržujte technické požiadavky tohto náradia
(pozri oddiel „Technické údaje“)!
Pílové listy sú veľmi ostré a počas pracovnej činnosti sa silne zahrievajú! Zaobchá
dzajte s nimi opatrne! Pri manipulácii s pílovými listami používajte ochranné rukavi
ce, aby nedošlo k zraneniam, ako sú popáleniny a rezné rany!
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PRIPEVNENIE K PODLOŽKE
1. Náradie otočte dnom nahor.
2. Otočte objímkou západky listu (17) proti
smeru hod. ručičiek a vyberte pílový list (23)
(ak existuje) (obr. 1, krok 1)
3. Pílový list (23) pevne zasuňte do držiaka
západky (16) (obr. 1, krok 2), potom opatrne uvoľnite objímku (17) (obr. 1, krok 3).
Zaistite, aby hrana listu sedela vo vodiacom
valčeku (15).
4. Zatiahnite za pílový list (23) a skontrolujte,
či je dobre prichytený. Pílový list by nemalo
byť možné vytiahnuť.

Pozdĺžny doraz
Pripojte pozdĺžny doraz z ľavej alebo pravej
strany pre rezy rovnobežné s hranami
obrobku.
1. Uvoľnite 2 zaisťovacie skrutky (14) (obr.
2, krok 1).
2. Vyrovnajte pozdĺžny doraz (12) s držiakmi
(13) a prevlečte
ho (12) cez držiaky (obr. 2, krok 2).
3. Použite stupnicu (12a) pre nastavenie
požadovanej šírky.
4. Utiahnite zaisťovacie skrutky (14) pre aretáciu pozdĺžneho dorazu (12) v danej polohe
(obr. 2, krok 3).
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Odsávanie prachu

VAROVANIE! Pri rezaní dreva pripojte zariadenie na odsávanie prachu pre za
chovanie čistoty pracovného miesta! Pri práci s týmto náradím noste respirá
tor! Prach môže byť zdraviu škodlivý! Hlavne prach a drevené triesky, ktoré boli
napustené impregnačnými prípravkami!

Pripojte príslušné zariadenie na odsávanie prachu, napr. vysávač na výstup (7) pre odsávanie prachu
(obr. 3).
1. Presuňte prepínač (10) do polohy „ON“, keď náradie nie je pripojené k systému odsávania prachu, čím
nedôjde k odfúknutiu prachu a triesok v oblasti rezu.
2. Presuňte prepínač (10) do polohy „OFF“, aby bolo možné vysať prach a triesky.
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8. Pripojenie k zdroju napájania
1. Ubezpečte sa, že prevádzkový spínač (3) je vo vypnutej polohe.
2. Náradie pripojte k zdroju napájania.
VAROVANIE! Skontrolujte napätie! Napätie musí zodpovedať údajom
na typo vom štítku!
3. Náradie je pripravené na použitie.
9. Používanie
1. Pred každým použitím skontrolujte náradie, jeho prívodný kábel, zástrčku a príslušenstvo, či nie sú
poškodené. Nepoužívajte náradie poškodené ani vykazujúce známky opotrebenia.
2. Dôkladne skontrolujte, či príslušenstvo a prídavné zariadenia sú dobre upevnené.
3. Náradie vždy držte za rukoväť alebo pridržiavaciu plochu. Rukoväť a pridržiavacia plocha by mali byť
suché, aby poskytli dostatočnú oporu.
4. Ubezpečte sa, že prieduchy sú priechodné a čisté. V prípade potreby ich vyčistite mäkkou kefkou. Upchaté prieduchy môžu spôsobiť prehriatie a poškodenie náradia.
5. Ak do pracovného priestoru vstúpia iné osoby, prerušte prácu. Pred odložením náradia počkajte, kým
sa náradie úplne nezastaví.
6. Neprepínajte sa. Dodržujte pravidelné prestávky, aby ste sa mohli sústrediť na prácu a mať plnú kontrolu nad náradím.
Nastavenie uhla skosenia
VAROVANIE! Pred akoukoľvek činnosťou na samotnom náradí sa ubezpečte,
že náradie je vypnuté a odpojené zo siete!
Upravte uhol rezu podľa vašich potrieb (obr. 4).
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1. Uvoľnite základňu (11) vytiahnutím páčky po nastavení skosenia (8) (obr. 5, krok 1).
2. Posuňte základňu (11) smerom k listu (obr. 5, krok 2).
3. Základňu (11) nakloňte a pomocou stupnice nastavte požadovaný uhol skosenia (obr. 5, krok 3)
4. Presuňte základňu späť (11) (obr. 5, krok 4). Zaistite, aby kolík zapadol do zubov.
5. Stlačte páčku pre nastavenie skosenia (8) a uzamknite základňu (11) (obr. 5, krok 5).
VAROVANIE! Vždy zaistite polohu náradia v nastavenom uhle!
Nepokúšajte sa
nastavovať žiadnu inú polohu, aby ste predišli náhlemu
naklopeniu počas činnosti a následným zraneniam a škodám na majetku!
•·•••-

••••••••• ·•••u ••••••••••••-

••u ••••••••u

••• ·••••••••••••
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Nastavenie predkmitu
VAROVANIE!
Nastavenie robte iba pri vypnutom náradí a jeho úplnom zastavení!
Vždy sa ubezpečte, že prepínač predkmitu je nastavený v správnej polohe podľa
plánovanej činnosti! Náradie nepoužívajte, ak je prepínač
predkmitu v inej polohe!

PROTECO náradie s.r.o.
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Nastavte rýchlosť predkmitu (kyvného pohybu) podľa materiálu obrobku a jeho hrúbky.
Zobrazenie

2

1

Poloha

Rýchlosť predkmitu

Použitie

0

žiadny

jemné rezy v tenkých obrobkoch
pri rezaní kriviek alebo kruhov

1

malý

tvrdé materiály, (napr. oceľ a
drevotrieska)

2

stredne veľký

hrubé materiály (napr. drevo a
plasty)

3

veľký

rýchle rezy v mäkkých materiáloch (napr. mäkké drevo) rezy po
vláknach dreva

0

0
2

1

0

Zapnutie/vypnutie
S pílou môžete pracovať v okamžitom alebo nepretržitom režime chodu. (obr. 6).
Okamžitý chod
1. Stlačením spínača ON/OFF (3) pílu zapnete.
2. Uvoľnením spínača ON/OFF (3) pílu vypnete.
Neprerušovaný chod
1. Stlačením spínača ON/OFF (3) zapnete pílu a pridržte ho v tejto polohe.
2. Stlačte aretačné tlačidlo (2) na zablokovanie spínača (3) po oboch stranách.
3. Uvoľnite spínač (3), uvoľnite aretačné tlačidlo (2). Spínač je teraz trvale blokovaný pre neprerušovaný chod.
4. Pílu vypnete opätovným stlačením a uvoľnením spínača (3).

PROTECO náradie s.r.o.
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Regulátor rýchlosti rezania
Obmedzujte maximálnu rýchlosť pomocou regulátora rýchlosti rezania (1) (obr. 6).

1

2
pomaly
tvrdé drevo, hrubé
obrobky, plátky
s hrubými zubami

3

4
stredne rýchlo

6

5

preglejka, mäk
a plasty, neželezné kovy

rýchlo
mäkké tenké
obrobky, plátky
s jemnými

Laser
Pri rezaní na vyznačených linkách použite laser ako vodidlo (obr. 7).
1. Zapnite laser stlačením príslušného spínača (20).
2. Vypnite laser opätovným stlačením spínača (20).

POZOR! – LASEROVÉ ŽIARENIE!

!

VAROVANIE! Nepozerajte sa do lúčov lasera triedy 2!

VAROVANIE! Počas činnosti sa bude vytvárať jemný prach! Niektoré druhy prachu
sú vysoko horľavé a výbušné! Pri práci nefajčite a z pracovného priestoru odstráňte
zdroje tepla a otvoreného ohňa!
Vždy používajte odsávač prachu a respirátor, aby ste sa chránili pred vdychováním
jemného prachu!

PROTECO náradie s.r.o.
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1. Ak je to možné, režte po vláknach dreva, aby nedošlo k uviaznutiu pílového listu (23) a rozstrapkaniu
hrán.
2. Pri rezaní označených čiar rezu vezmite do úvahy hranu rezu. Nerežte priamo na čiare, ale vedľa nej
(obr. 9).

Obr. 8

3. Pre zníženie teploty pri rezaní kovu vždy
pridávajte rezný olej pozdĺž rezu.
4. Pred začatím práce skontrolujte, či sa na
obrobku nenachádzajú prekážky, ako klince a skrutky. V prípade potreby ich odstráňte.
5. Skontrolujte, či je pod obrobkom dostatočný
priestor pre pílový list (23).
6. Náradie držte jednou rukou za rukoväť (22)
a druhou rukou za pridržiavaciu plochu (22).
Nikdy nepoužívajte iba jednu ruku.
Nevkladajte ruky pod obrobok (obr. 9).
7. Zapnite náradie, počkajte, až dosiahne
plnú rýchlosť a až potom ho spusťte na obrobok.
8. Základňu (11) položte naplocho na obrobok
a náradie tlačte rovnomernou rýchlosťou dopredu.
Obr. 9
VAROVANIE! Pri práci s pílou vždy dbajte na to, aby základ ňa ležala rovno na
obrobku! Nerobte rezy s pílou, ktorú iba držíte v ruke!
9. Na pílu tlačte iba takou silou, aby sa udržala na obrobku. Vyšší tlak znižuje výkon náradia a vedie k
nerovnomerným výsledkom.
10. Pri práci s pílou nezastavujte v jednej polohe, aby ste sa vyhli prípadným zárezom.
11. Pred vypnutím zdvihnite pílu z obrobku.
12. Ak sa pílový list zasekne v obrobku, pílu vypnite, počkajte, kým sa úplne nezastaví a odpojte ju zo
siete. Až potom uvoľnite zaseknutý list.

PROTECO náradie s.r.o.
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Zanorovacie rezanie (metóda s predvŕtaným otvorom)
VAROVANIE! Postup zanorovacieho rezania možno
použiť iba pre mäkké materiály ako drevo, sadrokartón
pod.! Používajte iba krátke pílové plátky!
Pri práci dbajte, aby základňa priliehala
celou plochou k obrobku! Nerobte rezy iba rukou!

a

Zanorovacie rezanie je možné iba s uhlom sklonu 0° (obr. 10).

Obr. 10
Pri práci v strede obrobku použite metódu s predvŕtaným otvorom.
1. Použite vhodný vrták na vyvŕtanie otvoru s priemerom aspoň 12 mm na čiare rezu (obr. 11).
2. Pílový kotúč (23) vložte do otvoru a ubezpečte sa, že sa nedotýka obrobku.
3. Zapnite náradie, počkajte, až dosiahne plnú rýchlosť a až potom
náradie tlačte smerom dopredu.
Po použití
1. Vypnite náradie, odpojte ho zo siete a nechajte ho vychladnúť.
2. Náradie skontrolujte, vyčistite a skladujte podľa nižšie uvedeného popisu.

Obr. 11

PROTECO náradie s.r.o.
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Servis
Opravy v záručnej dobe je oprávnený vykonávať len autorizovaný servis.
V prípade poruchy sa obráťte na svojho predajcu.
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pri bežnom používaní nevyžaduje brúska zvláštnu údržbu. Povrch čistite mierne navlhčenou
handričkou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Skladovanie
Pilu uchovávajte na suchom, čistom mieste, mimo dosahu detí.
LIKVIDÁCIA

Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného
prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ
INFORMÁCIE

Firma PROTECO náradie s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym
používaním.
Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky,
charakterizujúce pracovný priestor - ako sú zdroje prachu, hluku atď. Povolené hodnoty na pracovnom
mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách. Dodržujte predpisy a nariadenia ktoré sú platné v
krajine, kde výrobok používate. Informácie slúžia užívateľovi zariadenie k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizík.
Všetky informácie, vyobrazenia a špeciﬁkácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku,
ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho
upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov.
Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.
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ZÁRUČNÍ LIST

Pečiatka a podpis predajca:

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.
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Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

