
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost,
že tento výrobek je ve shod  s následujícími 
normami nebo standardizovanými dokumenty 
EN61029, EN55014, EN61000 
a to v souladu s Na ízeními Rady 
73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC.

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny hlu nosti jsou 
hladina akustického tlaku: 88 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 101 dB (A) 
– Používejte pom cky na ochranu sluchu – 
Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není v tší než 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s EN61029. 
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VAROVÁNÍ
Kv li vaší osobní bezpe nosti je nutné, abyste si návod P E ETLI a POCHOPILI jej. 
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO P ÍŠTÍ POUŽITÍ. 

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 

Nep ibližujte ruce nebo prsty k pilovému kotou i.

Abyste zabránili zran ní odletujícími úlomky, po skon ení ezání p idržujte ezací hlavu dole, 
dokud se pilový kotou  úpln  nezastaví. 

Když provádíte postupný ez, nejd íve si úpln  p itáhn te sán  k sob  a zatla te rukoje
dol , a potom tla te sán  sm rem k vodicí lišt .

Kv li vlastní bezpe nosti odstra te p ed zahájením práce ze stolku t ísky, malé od ezky
apod.

Pokaždé, když provádíte levé ezy na pokos, nastavte POMOCNOU LIŠTU do levé polohy. 
Pokud tak neu iníte, m že to mít za následek t žký úraz obsluhy. 

Pokaždé, když provádíte pravé ezy na pokos, odstra te POMOCNOU LIŠTU R. Pokud tak 
neu iníte, m že to mít za následek t žký úraz obsluhy. 

Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. P ímý laserový paprsek m že poškodit váš zrak. 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model LS1013/LS1013F/LS1013L
Výkony  
Pr m r pilového kotou e 250 mm–260 mm 
Pr m r otvoru   
Pro všechny neevropské zem  25 mm a 25,4 mm 
Pro evropské zem  30 mm 

Max. ezné výkony (V x Š) s kotou em o pr m ru 260 mm 
Úhel sklonu Úhel pokosu 45°(doleva) 0° 45°(doprava) 

0° 50 mm × 310 mm 91 mm × 310 mm 31 mm × 310 mm 

45° (doleva) 50 mm × 200 mm 
(doprava) 50 mm × 220 mm 91 mm × 220 mm 31 mm × 220 mm 

52°(doprava) – 91 mm × 190 mm – 

Volnob žné otá ky (min–1) 3 700 
Typ laseru (pouze pro LS1013L) ervený laser 650 nm, < 1 mW (t ída laseru 2) 
Rozm ry (D × Š × V) LS1013/LS1013F 715 mm × 520 mm × 625 mm 
Rozm ry (D × Š × V) LS1013L 715 mm × 520 mm × 640 mm 
Vlastní hmotnost LS1013/LS1013F 21 kg 
Vlastní hmotnost LS1013L 22 kg 
T ída bezpe nosti /II

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Ú el použití 
Tento nástroj je ur en pro p esné ezání d eva v p ímém sm ru a na pokos. S pomocí vhodných 
pilových kotou  je možné ezat rovn ž hliník. 

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, a m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým nap tím. V souladu s evropskými 
normami má dvojitou izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez zemnícího vodi e.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Toto p íslušenství nebo nástavce jsou doporu ené pro použití s vaším strojem Makita, 
popsaným v tomto návodu. Použití jakéhokoliv jiného p íslušenství nebo nástavc  m že mít 
za následek zran ní osob. P íslušenství a nástavce používejte výhradn  pro ú ely, pro které 
jsou ur ené.

Pokud pot ebujte více informací o tomto p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní st edisko
firmy Makita. 
– Ocelové a karbidové pilové kotou e
– Pomocná lišta R 
– Sv rák (vodorovný) 
– Svislý sv rák
– Nástr kový klí  13 
– Držák 
– Prachový pytlík 
– Koleno 
– Trojúhelníkové pravítko 
– Odjiš ovací tla ítko (2 ks) 
– Zá ivka (pro LS1013F) 
– Spárový blok 
– Hexagonální klí  (pro LS1013L) 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
  1. Používejte ochranné brýle. 
  2. Nevkládejte ruce do dráhy pilového kotou e. Nedotýkejte se dobíhajícího kotou e. Stále vám 

m že zp sobit vážné zran ní.
  3. Nepracujte s pilou bez nasazených chráni . P ed každým použitím zkontrolujte, zda se 

chráni  kotou e správn  zavírá. Nepracujte s pilou, jestliže se chráni  kotou e nepohybuje 
voln  a ihned se nezavírá. Nikdy neupev ujte chráni  kotou e v otev ené poloze. 

  4. Nikdy neprovád jte žádné práce jen od ruky. ezaný díl musí být p i práci vždy dob e upnutý 
pomocí sv ráku k oto nému talí i a vodicí lišt . Nikdy nep idržujte ezaný díl rukou. 

  5. Nikdy nesahejte do blízkosti pilového kotou e.
  6. P edtím, než budete hýbat s ezaným dílem a m nit nastavení, vypn te nástroj a vy kejte,

dokud se pilový kotou  nezastaví. 
  7. P ed vým nou kotou e nebo provád ním údržby odpojte nástroj ze zásuvky. 
  8. P ed p enášením nástroje vždy zajist te všechny jeho pohyblivé díly. 
  9. Pojistný kolík, kterým se zajiš uje ezací hlava v dolní poloze, je ur en pouze pro ú ely

p enášení a skladování a nikoliv pro ú ely ezání.
10. Nepoužívejte nástroj v p ítomnosti ho lavých kapalin nebo plyn .
11. P ed zahájením práce pe liv  zkontrolujte pilový kotou , zda není prasklý nebo poškozený. 

Prasklý nebo poškozený kotou  ihned vym te.
12. Používejte pouze p íruby ur ené pro tento nástroj. 
13. Dávejte pozor, abyste nepoškodili upínací trn, p íruby (zejména instala ní plochu) nebo šroub. 

Poškození t chto ástí m že mít za následek poškození kotou e.
14. Ujist te se, že oto ný talí  se správn  upevn ný, aby se nemohl b hem ezání otá et. 
15. Kv li vlastní bezpe nosti odstra te p ed zahájením práce ze stolku t ísky, malé od ezky apod. 
16. Zabra te ezání h ebík . P ed zahájením práce zkontrolujte ezaný díl a odstra te z n j

všechny h ebíky.
17. P ed zapnutím spína e zkontrolujte, zda je uvoln na pojistka h ídele.
18. Dávejte pozor, aby se kotou  v nejnižší poloze nedotýkal oto ného talí e.
19. Rukoje  držte pevn . Pamatujte, že p i zapínání a vypínání se pila pohne mírn  nahoru a dol .
20. Dávejte pozor, aby se kotou  p ed sepnutím spína e nedotýkal ezaného dílu. 
21. D íve, než p iložíte kotou  k práv ezanému dílu, nechejte jej chvilku b žet. Sledujte jeho 

vibrace nebo házení, které mohou signalizovat nesprávnou instalaci nebo špatné vyvážení 
kotou e.

22. P ed ezáním vy kejte, dokud kotou  nedosáhne plných otá ek.
23. Všimnete-li si n eho neobvyklého, okamžit  p erušte práci. 
24. Nepokoušejte se zablokovat spouš  v zapnuté poloze. 
25. Bu te neustále ostražití, zejména b hem opakovaných a monotónních inností. Nenechejte 

se ukolébat falešným pocitem bezpe nosti. Pilové kotou e jsou nadmíru nebezpe né.
26. Používejte zásadn  jen p íslušenství uvedené v tomto návodu. Použití nesprávného 

p íslušenství, jakým jsou nap íklad brusné kotou e, m že zp sobit zran ní.
27. Nepoužívejte pilu k ezání jiných materiál , než jsou hliník, d evo a jim podobné. 
28. P i ezání p ipojte k pokosové pile za ízení pro zachytávání prachu. 
29. Pilové kotou e volte podle toho, jaký matriál chcete ezat.
30. P i drážkování dávejte pozor. 
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Po použití 
– Po použití ot ete hadrem t ísky a prach ulpívající na nástroji. 

Udržujte chráni  kotou e v istot  v souladu s pokyny z výše 
uvedené ásti „Chráni  kotou e“. Namažte kluzné ásti strojním 
olejem, abyste zabránili jejich korozi. 

– P i ukládání nástroje p itáhn te sán  úpln  k sob  tak, aby 
posuvná ty  byla úpln  zasunutá do oto ného talí e.
V zájmu zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku 
musí být opravy a veškerá další údržba nebo se izování
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita 
a vždy s použitím náhradních díl  Makita. 
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Vým na zá ivky pouze pro model LS1013F 

1. Vytáhnout 
2. Tla it
3. Kryt lampy 
4. Šrouby 
5. Zá ivka

POZOR
– P ed vým nou zá ivky se vždy ujist te, že nástroj je vypnutý 

a odpojený ze zásuvky. 
– Nep sobte na zá ivku sílou, údery ani ji nepoškrábejte, m že to 

zp sobit, že se sklo zá ivky rozbije a zp sobí zran ní vám nebo 
okolostojícím.

– Nechejte zá ivku ihned po použití chvíli vychladnout a pak ji 
vym te. Jinak se m žete popálit. 
Odstra te šrouby, kterými je uchycen kryt lampy. 
Vytáhn te kryt lampy tak, že budete p i tom lehce tla it na její 
horní ást, jak je znázorn no vlevo. 
Vytáhn te zá ivku a vym te ji za novou originální zá ivku
Makita.

Vým na uhlík
Pravideln  vyjímejte a kontrolujte uhlíky. Když jsou opot ebené
až k mezní zna ce, vym te je. Udržujte uhlíky, aby byly vždy 
isté a voln  klouzaly v držácích. Oba uhlíky se musí m nit

sou asn . Používejte výhradn  stejné uhlíky. 

1. Mezní zna ka

Pomocí šroubováku odstra te ví ka držák  uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka držák
uhlík .

1. Ví ko držáku uhlíku 
2. Šroubovák 
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31. Když je spárová deska opot ebená, vym te ji. 
32. Nepoužívejte pilové kotou e vyrobené z rychlo ezné oceli. 
33. Prach, který vzniká p i ezání, m že n kdy obsahovat chemické látky, které zp sobují

rakovinu, vrozené vady i jiné poruchy plodnosti. N které z t chto chemických látek jsou: 
– olovo z materiál  lakovaných laky na bázi olova, 
– arzén a chrom z chemicky ošet eného eziva.

34. Nebezpe í plynoucí z p sobení t chto látek se m ní v závislosti na tom, jak asto tento druh 
práce vykonáváte. Chcete-li snížit vliv p sobení t chto chemických látek, pracujte v dob e
v traných prostorech a používejte schválené bezpe nostní pom cky, jako jsou protiprachové 
masky, které jsou speciáln  konstruovány tak, aby dokázaly odfiltrovat mikroskopické ástice.

35. Abyste omezili vznikající hluk, dbejte, aby kotou  byl vždy ostrý a istý.
36. Obsluha musí být náležit  zaškolená na používání, nastavování a práci se strojem. 
37. Používejte správn  naost ené pilové kotou e. Dodržujte maximální otá ky, uvedené na 

pilovém kotou i. 
38. Neodstra ujte žádné od ezky nebo jiné ásti z ezné plochy ezaného dílu, když stroj pracuje 

a ezací hlava není v klidové poloze. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
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INSTALACE
Montáž na pracovní st l
B hem dopravy nástroje je jeho rukoje  zajišt ná v dolní poloze 
pomocí pojistného kolíku. Tento pojistný kolík uvolníte tak, že 
mírn  zatla íte rukoje  dol  a kolík vytáhnete ven. 

1. Pojistný kolík 

Tento nástroj je t eba pomocí ty  šroub  a otvor  v jeho 
podstavci upevnit k rovné a stabilní ploše. Tím se zabrání jeho 
p evrácení a možnému zran ní.

1. Šroub 
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nastavovacího šroubu t mito dv ma šrouby ve sm ru chodu 
hodin.
Prostudujte si ást „Práce s laserovým paprskem“ a nastavte 
nastavovací šroub tak, aby linie ezu na vašem dílu byla 
vyrovnaná s laserovou ryskou. 

POZNÁMKA
– Kv li p esnosti pravideln  kontrolujte polohu laserové rysky. 
– V p ípad  jakékoliv poruchy laseru si nechejte nástroj opravit 

v autorizovaném servisním st edisku firmy Makita. 

išt ní o ky laserového sv tla pouze pro 
model LS1013L 

1. Šroubovák 
2. Šroub (pouze jeden) 
3. ; o ka laserového sv tla 

Je-li o ka laserového sv tla špinavá nebo na ní ulpívá prach 
takovým zp sobem, že laserovou rysku nelze už vid t, odpojte 
pilu ze zásuvky, vyjm te o ku laserového sv tla a opatrn  ji 
o ist te vlhkým m kkým hadrem. Nepoužívejte na o ku
rozpoušt dla ani žádné jiné isticí prost edky na bázi ropných 
produkt .
Chcete-li vyjmout o ku z laserového sv tla, odstra te nejd íve
pilový kotou  podle pokyn  uvedených v ásti „Montáž a 
demontáž pilového kotou e“.
Pomocí šroubováku povolte šroub, kterým je o ka upevn na,
ale nevyjímejte jej. 
Vytáhn te o ku, jak je znázorn no na obrázku. 

POZNÁMKA
– Pokud o ka nechce jít ven, povolte šroub ješt  více a vytáhn te

ji, aniž byste vyjímali šroub. 

1. o ka laserového sv tla 
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P i nastavování se laserová ryska objevuje na 
levé stran  pilového kotou e.

1. Šroubováním zm te pohyblivý rozsah nastavovacího šroubu 
2. Nastavovací šroub 
3. Hexagonální klí
4. Laserová ryska 
5. Pilový kotou

P i nastavování se laserová ryska objevuje na 
pravé stran  pilového kotou e.

1. Šroubováním zm te pohyblivý rozsah nastavovacího šroubu 
2. Pilový kotou
3. Laserová ryska 

V obou p ípadech postupujte následujícím zp sobem.
1. Ujist te se, že nástroj je odpojený ze zásuvky. 
2. Nakreslete na ezaný díl linii ezu a položte jej na oto ný talí .

V tomto okamžiku neupínejte ezaný díl do sv ráku nebo 
podobného upínacího za ízení.

3. Spušt ním rukojeti spus te kotou  dol  a zkontrolujte, kde se 
nalézá linie ezu a jaká je poloha pilového kotou e. (Rozhodn te
se, ve které poloze chcete na linii ezu ezat.)

4. Když se rozhodnete, kde chcete ezat, vra te rukoje  do p vodní
polohy. Upn te ezaný díl do svislého sv ráku, aniž byste jej 
posunuli z p edem zkontrolované polohy. 

5. P ipojte nástroj do zásuvky a zapn te spína  laseru.  
6. Následujícím zp sobem nastavte polohu laserové rysky. 

Polohu laserové rysky lze m nit tak, jak se pohyblivý rozsah 
nastavovacího šroubu laseru m ní otá ením dvou šroub
pomocí hexagonálního klí e. (Pohyblivý rozsah laserové rysky je 
z výroby nastaven na 1 mm od bo ní plochy kotou e.)
Chcete-li pohyblivý rozsah laserové rysky posunout dále od 
bo ní plochy kotou e, otá ejte po uvoln ní nastavovacího 
šroubu t mito dv ma šrouby proti sm ru chodu hodin. Chcete-li 
jej posunout blíže k bo ní ploše kotou e, otá ejte po uvoln ní
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POPIS FUNKCE 
POZOR
– P ed nastavováním nebo kontrolou nástroje se vždy ujist te, že 

je vypnutý a odpojený ze zásuvky. 

Chráni  kotou e
P i spoušt ní rukojeti se chráni  kotou e automaticky zvedá. Po 
skon ení ezání a zvednutí rukojeti se chráni  kotou e vrátí do 
své p vodní polohy. NIKDY NEP EKONÁVEJTE FUNKCI ANI 
NEODSTRA UJTE CHRÁNI  KOTOU E NEBO PRUŽINU, 
KTERÁ JE K N MU P IPEVN NÁ.
V zájmu vaší vlastní bezpe nosti vždy udržujte chráni  kotou e
v dobrém stavu. Jakákoliv nesprávná funkce chráni e kotou e
musí být okamžit  napravena. Kontrolujte funkci vratné pružiny 
chráni e kotou e. NIKDY NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, JE-LI 
CHRÁNI  KOTOU E NEBO JEHO PRUŽINA POŠKOZENÝ, 
VADNÝ NEBO ODSTRAN NÝ. JE TO VELMI NEBEZPE NÉ
A M ŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRAN NÍ.
Pokud je pr hledný chráni  kotou e špinavý nebo zanesený 
prachem natolik, že pilový kotou  nebo ezaný díl není vid t,
odpojte pilu ze zásuvky a o ist te chráni  opatrn  pomocí 
vlhkého hadru. Nepoužívejte na plastový chráni  rozpoušt dla
ani žádné jiné isticí prost edky na bázi ropných produkt .
Je-li chráni  kotou e obzvlášt  zne išt ný a jeho pr hlednost je 
zhoršená, povolte pomocí p iloženého nástr kového klí e
hexagonální šroub, kterým je uchycen st ední kryt. Povolte tento 
hexagonální šroub otá ením proti sm ru chodu hodin a zvedn te
chráni  kotou e a st ední kryt. V této poloze lze chráni  kotou e
vy istit lépe a ú inn ji. Po vy išt ní postupujte v obráceném 
po adí a utáhn te šroub. Neodstra ujte pružinu, která p idržuje
chráni  kotou e. Pokud dojde stá ím i p sobením ultrafialového 
zá ení ke zm n  barvy chráni e, obra te se na servisní st edisko
firmy Makita a vyžádejte si nový chráni . NEP EKONÁVEJTE
FUNKCI CHRÁNI E, ANI JEJ NEODSTRA UJTE.

Nastavení spárových desek 
Tento nástroj má na oto ném talí i spárové desky, které 
minimalizují vznik trhlin na výstupní stran ezu. Spárové desky 
jsou nastaveny z výroby tak, aby pilový kotou  s nimi nep icházel
do styku. P ed použitím nastavte spárové desky následujícím 
zp sobem:
Nejd íve odpojte nástroj ze zásuvky. Povolte všechny šrouby, 
kterými jsou spárové desky uchyceny (po 2 na levé i pravé 
stran ). Utáhn te je pouze do takové míry, aby se spárovými 
deskami dalo rukou snadno pohybovat. Spus te rukoje  úpln
dol  a zatla te pojistný kolík, abyste rukoje  zajistili v dolní 
poloze. Povolte knoflík, který zajiš uje posuvné ty e. P itáhn te
sán  úpln  k sob . Nastavte spárové desky tak, aby se práv
dotýkaly stran zub  kotou e. Utáhn te p ední šrouby (neutahujte 
je pevn ). Zatla te sán  úpln  sm rem k vodicí lišt  a nastavte 
spárové desky tak, aby se práv  dotýkaly stran zub  kotou e.
Utáhn te zadní šrouby (neutahujte je pevn ).

1. Chráni  kotou e

1. Chráni  kotou e

1. Knoflík 
2. Spárová deska 
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Po nastavení spárových desek uvoln te pojistný kolík 
a zvedn te rukoje . Potom pevn  utáhn te všechny šrouby. 

POZOR
– P ed a po zm n  úhlu sklonu vždy nastavte spárové desky výše 

uvedeným postupem. 

Udržení maximálního ezného výkonu 
D íve, než se pokusíte o jakékoliv nastavení, odpojte nástroj ze 
zásuvky. Tento nástroj je z výroby nastaven tak, aby poskytoval 
maximální ezný výkon pro pilový kotou  o pr m ru 255 mm. 
P i instalaci nového kotou e vždy zkontrolujte dolní mezní 
polohu kotou e a v p ípad  pot eby ji nastavte následujícím 
zp sobem:
Nejd íve odpojte nástroj ze zásuvky. Zatla te sán  úpln
sm rem k vodicí lišt  a zcela spus te rukoje  dol . Pomocí 
nástr kového klí e otá ejte nastavovacím šroubem, dokud okraj 
kotou e nezasahuje mírn  pod horní plochu oto ného talí e
v míst , kde se p ední plocha vodicí lišty dotýká horní plochy 
oto ného talí e.
Když je stroj odpojený ze zásuvky, otá ejte rukou kotou em
a držte p i tom rukoje  zcela dole, abyste se ujistili, že kotou  se 
nedotýká žádné ásti spodního podstavce. V p ípad  pot eby
poopravte nastavení. 

POZOR
– Po instalaci nového kotou e se vždy ujist te, že když zcela 

spustíte rukoje  dol , kotou  se nedotýká žádné ásti spodního 
podstavce. Toto d lejte vždy s nástrojem odpojeným ze 
zásuvky.

1. Pilový kotou
2. Zuby kotou e
3. Spárová deska 
4. ez pod levým sklonem 
5. Rovný ez
6. ez pod pravým 

sklonem

1. Se izovací šroub 
2. Oto ný talí

1. Horní plocha oto ného
talí e

2. Okraj kotou e
3. Vodicí lišta 
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2. Úhel sklonu 45° 
Úhel sklonu 45° nastavujte teprve až po nastavení úhlu sklonu 
0°. Chcete-li nastavit levý úhel sklonu 45°, povolte pá ku
a naklo te kotou  úpln  doleva. P esv d te se, že ukazatel na 
rameni ukazuje na stupnici sklonu na držáku ramena na 45°. 
Pokud neukazuje na 45°, otá ejte nastavovacím šroubem levého 
úhlu sklonu 45° na boku držáku ramena, dokud ukazatel 
neukazuje na 45°.
Chcete-li nastavit pravý úhel sklonu 45°, postupujte stejným 
zp sobem, jak je uvedeno výše. 

Nastavení hladkého naklán ní
Hexagonální pojistná matice, která drží rameno a držák rameno 
dohromady, je z výroby nastavena tak, aby umož ovala hladké 
naklán ní a zaru ovala p esné ezání. Nepohrávejte si s ní. 
Pokud dojde k uvoln ní spoje mezi ramenem a držákem 
ramena, utáhn te tuto hexagonální pojistnou matici pomocí 
klí e.

Nastavení polohy laserové rysky pouze pro 
model LS1013L 

VAROVÁNÍ
– Protože p ístroj je p i nastavování laserové rysky p ipojený do 

zásuvky, dávejte velký pozor zvlášt  p i zapínání. Náhodné 
stisknutí spoušt  m že zp sobit nenadálé spušt ní nástroje 
a zran ní osob. 

POZOR!
– Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. P ímý laserový 

paprsek m že poškodit váš zrak. 
– Nikdy na nástroj netlu te. Úder zp sobí nesprávné nastavení 

laserové rysky, poškození ásti vysílající laserový paprsek nebo 
zkrácení životnosti nástroje. 

1. Svislý sv rák
2. Držák 

1. Držák ramena 
2. Nastavovací šroub 

pravého úhlu sklonu 45° 
3. Nastavovací šroub 

levého úhlu sklonu 45° 

1. Rameno 
2. Hexagonální pojistná 

matice

1. ezaný kus 
2. Linie ezu
3. Držák 
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2. Úhel sklonu 
1. Úhel sklonu 0° 

Zatla te sán  sm rem k vodicí lišt  a utažením knoflíku je 
zajist te. Spus te rukoje  úpln  dol  a zatla ením pojistného 
kolíku ji zablokujte v dolní poloze. Povolte pá ku na zadní stran
nástroje. P esv d te se, že rameno je zajišt né.

Oto te hexagonálním šroubem na levé stran  ramena o dv
nebo t i otá ky proti sm ru chodu hodin. Oto ením
hexagonálním šroubem na pravé stran  ramena o dv  nebo t i
otá ky proti sm ru chodu hodin naklo te kotou  doleva. 

Pomocí trojúhelníkového pravítka, p íložníku apod. pe liv
vyrovnejte bo ní stranu kotou e s horní plochou oto ného talí e
otá ením hexagonálním šroubem na pravé stran  ramena ve 
sm ru chodu hodin. Otá ejte hexagonálním šroubem na levé 
stran  ramena ve sm ru chodu hodin, jak nejdále to jde. Potom 
pevn  utáhn te pá ku.

P esv d te se, že oba ukazatele na rameni ukazují na stupnici 
sklonu na držáku ramena na 0°. Pokud neukazují na 0°, povolte 
šrouby, kterými jsou upevn ny ukazatele, a nastavte ukazatele 
tak, aby ukazovaly na 0°. 

1. Rameno 
2. Pá ka
3. Hexagonální šroub 

1. Hexagonální šroub 

1. Trojúhelníkové pravítko 
2. Pilový kotou
3. Horní plocha oto ného

talí e

1. Stupnice sklonu 
2. Šrouby 
3. Ukazatele 
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Zarážka
Dolní mezní polohu kotou e lze snadno nastavit pomocí zarážky. 
Chcete-li ji nastavit, oto te zarážku ve sm ru šipky, jak je 
znázorn no na obrázku. Nastavte se izovací šroub tak, aby se 
kotou  p i úplném spušt ní rukojeti zastavil v požadované 
poloze.

Nastavení úhlu pokosu 
Otá ením proti sm ru chodu hodin uvoln te svorku. Držte 
pojistnou pá ku stisknutou dol  a otá ejte oto ným talí em. Když 
p emístíte svorku do polohy, kde ukazatel ukazuje na 
požadovaný úhel na stupnici pokosu, pevn  utáhn te svorku ve 
sm ru chodu hodin. 

POZOR
– Když otá íte oto ným talí em, dbejte, aby rukoje  byla úpln

zvednutá.
– Po zm n  úhlu pokosu vždy zajist te oto ný talí  pevným 

utažením svorky. 

Nastavení úhlu sklonu 
Chcete-li nastavit úhel sklonu, povolte pá ku na zadní stran
nástroje oto ením proti sm ru chodu hodin. Odblokujte rameno 
zatla ením rukojeti pon kud siln ji ve sm ru, ve kterém chcete 
pilový kotou  naklonit. 

Naklán jte pilový kotou , dokud ukazatel neukazuje na stupnici 
sklonu na požadovaný úhel. Potom pevn  zajist te rameno 
oto ením pá ky ve sm ru chodu hodin. 

POZOR
– Když nakláníte pilový kotou , nezapome te rukoje  úpln

zvednout.
– Po zm n  úhlu sklonu vždy zajist te rameno pevným utažením 

pá ky ve sm ru chodu hodin. 
– Když m níte úhel sklonu, nezapome te nastavit správn

spárové desky zp sobem popsaným v ásti „Nastavení 
spárových desek“.

1. Se izovací šroub 
2. Zarážka 

1. Pojistná pá ka
2. Svorka 
3. Ukazatel 
4. Stupnice pokosu 

1. Pá ka

1. Rameno 
2. Pá ka
3. Ukazatel 
4. Stupnice sklonu 
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Ovládání 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 (OFF). 

– Když nástroj nepoužíváte, vyjm te odjiš ovací tla ítko
a uschovejte je na bezpe ném míst . Tím zabráníte 
neoprávn nému použití. 

– Netla te siln  na spouš  bez stisknutí odjiš ovacího tla ítka.
M že to zp sobit její poruchu. 

Pro evropské zem
K zabrán ní náhodnému stisknutí spoušt  slouží odjiš ovací
tla ítko. Chcete-li nástroj spustit, zatla te pá ku doleva, stiskn te
odjiš ovací tla ítko a pak stiskn te spouš . Chcete-li nástroj 
zastavit, uvoln te spouš .

Pro všechny neevropské zem
K zabrán ní náhodnému stisknutí spoušt  slouží odjiš ovací
tla ítko. Chcete-li nástroj spustit, stiskn te odjiš ovací tla ítko
a pak stiskn te spouš . Chcete-li nástroj zastavit, uvoln te
spouš .

VAROVÁNÍ
– NIKDY nepoužívejte nástroj bez pln  funk ní spoušt . Každý 

nástroj s nefunk ním spína em je VELMI NEBEZPE NÝ a musí 
být p ed dalším použitím opraven. 

– Kv li vaší bezpe nosti je tento nástroj vybaven odjiš ovacím
tla ítkem, které zabra uje jeho necht nému spušt ní. NIKDY 
nepoužívejte nástroj, který pracuje, když pouze stisknete spouš ,
aniž byste stiskli odjiš ovací tla ítko. P ED dalším použitím 
p edejte nástroj do servisního st ediska firmy Makita. 

– NIKDY nep elepujte ani nep ekonávejte ú el a funkci 
odjiš ovacího tla ítka.

Rozsvícení lampy pouze pro model LS1013F 
POZOR
– Toto sv tlo není vodot sné. Neomývejte je ve vod  a 

nepoužívejte je v dešti a na mokrých místech. M žete si tím 
p ivodit úraz elektrickým proudem a požár. 

– Nedotýkejte se o ky sv tla, protože je velmi horká, když sv tlo 
svítí nebo krátce po jeho vypnutí. M žete si tím zp sobit
popáleniny

1. Odjiš ovací tla ítko
2. Spouš
3. Pá ka

1. Odjiš ovací tla ítko
2. Rukoje
3. Spouš
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ÚDRŽBA
POZOR
– D íve, než se pokusíte provád t prohlídku nebo údržbu p ístroje,

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

VAROVÁNÍ
– Kv li zajišt ní nejlepšího a nejbezpe n jšího výkonu se vždy 

ujist te, že kotou  je ostrý a istý.

Nastavení úhlu ezu 
Tento nástroj je z výroby pe liv  nastaven a se ízen, ale hrubé 
zacházení m že toto se ízení ovlivnit. Pokud váš nástroj není 
správn  se ízen, prove te následující: 

1. Úhel pokosu 
Zatla te sán  sm rem k vodicí lišt  a utažením knoflíku je 
zajist te.
Povolte svorku, kterou je zajišt n oto ný talí . Oto te jej tak, aby 
ukazatel ukazoval na stupnici pokosu na 0°. Potom jej mírn
pooto te ve sm ru chodu hodin a proti sm ru chodu hodin, aby 
se usadil ve vý ezu pro pokos 0°. (Pokud ukazatel neukazuje na 
0°, nechejte to být.) Pomocí nástr kového klí e povolte 
hexagonální šrouby, kterými je upevn na vodicí lišta. 

Spus te rukoje  úpln  dol  a zatla ením pojistného kolíku ji 
zablokujte v dolní poloze. Pomocí trojúhelníkového pravítka, 
p íložníku apod. vyrovnejte bo ní stranu kotou e s plochou 
vodicí lišty. Potom postupn  odprava pevn  utáhn te
hexagonální šrouby na vodicí lišt .

P esv d te se, že ukazatel ukazuje na stupnici pokosu na 0°. 
Pokud ukazatel neukazuje na 0°, povolte šroub, kterým je 
upevn n ukazatel, a nastavte ukazatel tak, aby ukazoval na 0°. 

1. Vodicí lišta 
2. Hexagonální šrouby 

1. Vodicí lišta 
2. Trojúhelníkové pravítko 

1. Šroub 
2. Stupnice pokosu 
3. Ukazatel 
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7. ezání drážky 
Drážkový ez lze provést následujícím postupem: 
Nastavte dolní mezní polohu kotou e pomocí nastavovacího 
šroubu a zarážky, abyste omezili eznou hloubku kotou e. Viz 
výše uvedená ást „Zarážka“. 
Po nastavení dolní mezní polohy kotou e vy ízn te pomocí 
postupného ezu po celé ší ce dílu rovnob žné drážky, jak je 
znázorn no na obrázku. Potom pomocí dláta odstra te materiál 
mezi drážkami. Nepokoušejte se provád t tento typ ezu pomocí 
širokých (tlustých) kotou  nebo pomocí drážkovacího kotou e.
Výsledkem m že být ztráta kontroly a zran ní.

POZOR!
– Když provádíte jiné innosti než ezání drážek, nezapome te

vrátit zarážku do p vodní polohy. 

P enášení nástroje 
P esv d te se, že nástroj je odpojený ze zásuvky. Zajist te
kotou  s úhlem sklonu 0° a oto ný talí  s úhlem pokosu úpln
doprava. Po úplném p itažení sání zajist te posuvné ty e.
Spus te držadlo zcela dol  a zatla ením pojistného kolíku je 
uzamkn te ve spušt né poloze. 

Nástroj p enášejte tak, že jej uchopíte za ob  strany podstavce, 
jak je znázorn no na obrázku. Pokud odstraníte držáky, 
prachový pytlík atd., budete moci nástroj p enášet snadn ji.

POZOR
– P ed p enášením nástroje vždy zajist te všechny jeho pohyblivé 

ásti.
– Pojistný kolík slouží pouze pro ú ely p enášení a skladování, 

nikoliv pro ezání.

1. Drážky vy ezané
kotou em

1. Pojistný kolík 
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– Netlu te na sv tlo, protože to m že zp sobit jeho poškození 
nebo zkrácení životnosti. 

– Nesvi te si sv tlem do o í. M žete si tím zp sobit poškození 
zraku.

– Když sv tlo svítí, nezakrývejte je hadry, kartónem, lepenkou ani 
podobnými materiály, m žete tím zp sobit jejich vznícení 
a požár. 

Stiskn te horní ást spína e, chcete-li sv tlo zapnout, a dolní 
ást spína e, chcete-li je vypnout. 

Nastavte sv tlo tak, aby osv tlovalo požadovanou plochu. 

POZNÁMKA
– Špínu z o ky sv tla ot ete pomocí suchého hadru. Dávejte 

pozor, abyste o ku nepoškrábali, m že to snížit svítivost sv tla.

Práce s laserovým paprskem pouze pro model 
LS1013L

POZOR
– Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. P ímý laserový 

paprsek m že poškodit váš zrak. 
Chcete-li zapnout laserový paprsek, stiskn te horní ást spína e
(I). Chcete-li jej vypnout, stiskn te dolní ást spína e (O). 

Laserovou rysku lze nastavením nastavovacího šroubu níže 
uvedeným zp sobem posunout bu  doleva nebo doprava od 
pilového kotou e.

1. Otá ením proti sm ru chodu hodin povolte nastavovací šroub. 
2. Když je nastavovací šroub povolený, odsu te jej co nejdále 

doleva nebo doprava. 
3. Utáhn te nastavovací šroub pevn  v poloze, ve které se zarazí. 

Laserová ryska je nastavená z výroby tak, aby se nalézala ve 
vzdálenosti do 1 mm od bo ní strany kotou e (v ezací poloze). 

POZNÁMKA
– Je-li laserová ryska neostrá nebo tém i úpln  neviditelná kv li

p ímému slune nímu sv tlu nebo umíst ní u okna, zm te
pracovišt  tak, aby nebylo vystaveno p ímému slune nímu
sv tlu.

Se ízení laserové rysky 
Podle toho, jak ežete, m žete laserovou rysku posunout vlevo 
nebo vpravo od kotou e. Zp sob posunutí je vysv tlen v ásti
„Práce s laserovým paprskem“. 

1. Sv tlo
2. Spína  sv tla

1. Spína  sv tla

1. Spína  laseru 

1. Nastavovací šroub 
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POZNÁMKA
– P i nastavování ezací linie podle laserové rysky p i

kombinovaném ezání (s úhlem sklonu 45 stup  a úhlem 
pokosu 45 stup  doprava) p itla te k vodicí lišt  kus d eva.

a) Když dosáhnete správnou velikost na levé stran ezaného dílu 
– Posu te laserovou rysku doleva od kotou e.

b) Když dosáhnete správnou velikost na pravé stran ezaného
dílu
– Posu te laserovou rysku doprava od kotou e.

Nastavte ezací linii na vašem ezaném díle podle laserové rysky. 
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5. Kombinované ezání
Kombinované ezání je postup, p i n mž se díl eže pod sklonem 
a sou asn  i na pokos. Kombinované ezání lze provád t s úhly 
uvedenými v tabulce. 

Úhel pokosu Úhel sklonu 
Doleva 0°–47°, doprava 0°–45° Doleva a doprava 0°–45° 

Doprava 52° Doleva 0°–40°, doprava 0°–45° 

P i levém úhlu pokosu 45° a levém úhlu sklonu 45° lze ezat díly 
o výšce až 50 mm a ší ce až 200 mm. 
P i pravém úhlu pokosu 45° a levém úhlu sklonu 45° lze ezat
díly o výšce až 50 mm a ší ce až 215 mm. 
P i levém a pravém úhlu pokosu 45° a pravém úhlu sklonu 45° 
lze ezat díly o výšce až 31 mm a ší ce až 215 mm. 
Provádíte-li kombinované ezání, p e t te si pokyny uvedené 
v ástech „Jednoduché ezání“, „Postupné ezání“, „ ezání na 
pokos“ a „ ezání pod sklonem“. 

6. ezání hliníkových profil
P i ezání hliníkových profil  používejte fixa ní bloky nebo 
kousky odpadního materiálu, jak je znázorn no na obrázku, 
abyste zabránili deformaci hliníku. Používejte eznou kapalinu, 
abyste zabránili hromad ní hliníkového materiálu na kotou i.

POZOR
– Nikdy se nepokoušejte ezat silné nebo kulaté hliníkové profily. 

Silné hliníkové profily se mohou b hem ezání uvolnit a kulaté 
hliníkové profily nelze do tohoto nástroje pevn  upnout. 1. Vodicí lišta 

2. Sv rák
3. Fixa ní blok 
4. Hliníkový profil 
5. Fixa ní blok 

1. Hliníkový profil 
2. Vodicí lišta 
3. Fixa ní bloky 
4. Vodorovný sv rák

(volitelné p íslušenství) 
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POZOR
– Vždy, když provádíte postupný ez, NEJD ÍVE P ITÁHN TE

SÁN  ÚPLN  K SOB  a stla te rukoje  dol  do pln  spušt né
polohy, potom TLA TE SÁN  SM REM K VODICÍ LIŠT .
NIKDY NEZA ÍNEJTE EZ, KDYŽ SÁN  NEJSOU ÚPLN
P ITAŽENÉ K VÁM. Budete-li provád t ez bez úplného 
p itažení sání nebo budete-li ezat sm rem k sob , kotou  m že
dostat ne ekaný zp tný ráz a m že zp sobit t žké ZRAN NÍ
OSOB.

– Nikdy neprovád jte postupný ez s rukojetí zablokovanou 
pomocí pojistného kolíku v dolní poloze. 

– Nikdy nepovolujte knoflík, který zajiš uje sán , když se kotou
otá í. M že to zp sobit t žké zran ní.

3. ezání na pokos 
Viz výše uvedené „Nastavení úhlu pokosu“. 

4. ezání pod sklonem 
Povolte pá ku a naklon ním pilového kotou e nastavte úhel 
sklonu (viz výše uvedené „Nastavení úhlu sklonu“). 
Nezapome te pá ku znovu pevn  utáhnout, abyste bezpe n
zajistili zvolený úhel sklonu. Upevn te ezaný díl do sv ráku.
P esv d te se, že máte sán  úpln  p itažené k sob . Zapn te
nástroj, aniž by se kotou ehokoliv dotýkal, a p ed jeho 
spušt ním dol  vy kejte, dokud nedosáhne plných otá ek.
Potom pomalu spus te rukoje  do úpln  spušt né polohy a 
vyvíjejte tlak ve sm ru rovnob žném s kotou em a TLA ENÍM
SÁNÍ SM REM K VODICÍ LIŠT EŽTE DÍL. Po dokon ení
ezu vypn te nástroj a než kotou  zvednete do pln  zvednuté 

polohy, VY KEJTE, DOKUD SE ÚPLN  NEZASTAVÍ. 

POZOR
– Vždy se ujist te, že p i ezání pod sklonem se kotou  bude 

pohybovat dol  ve sm ru sklonu. Nevkládejte ruce do dráhy 
pilového kotou e.

– B hem ezání pod sklonem m že dojít k situaci, kdy se od ezek
op e o bo ní stranu kotou e. Pokud kotou  nadzvednete, když 
se ješt  otá í, tento od ezek m že být kotou em zachycen, 
protože to zp sobí, že dojde k rozházení úlomk , což m že být 
nebezpe né. Kotou  lze zvedat POUZE až poté, co se úpln
zastaví.

– Když tla íte rukoje  dol , vyvíjejte sílu pouze ve sm ru
rovnob žném s kotou em. Pokud vyvíjíte sílu ve sm ru kolmém 
k oto nému talí i nebo pokud b hem ezání m níte sm r tlaku, 
negativn  tím ovlivníte p esnost ezu.

– P i provád ní ez  s levým sklonem nastavte pomocnou lištu 
vždy doleva. 
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MONTÁŽ
POZOR
– P ed provád ním jakýchkoliv prací s nástrojem se vždy ujist te,

že je vypnutý a odpojený ze zásuvky. 

Uložení nástr kového klí e
Nástr kový klí  je uložen zp sobem znázorn ným na obrázku. 
Když jej chcete použít, vytáhn te jej z jeho držáku. Po použití 
vra te nástr kový klí  zp t do držáku. 

Montáž a demontáž pilového kotou e
POZOR
– P ed montáží a demontáží pilového kotou e se vždy ujist te, že 

je vypnutý a odpojený ze zásuvky. 
– K montáži a demontáži pilového kotou e používejte výhradn

p iložený nástr kový klí  Makita. Pokud tak nebudete init, m že
to mít za následek nadm rné nebo nedostate né utažení 
hexagonálního šroubu. To m že zp sobit úraz. 
Zatla ením pojistného kolíku zajist te rukoje  ve zvednuté 
poloze.

Chcete-li pilový kotou  demontovat, otá ením proti sm ru chodu 
hodin povolte hexagonální šroub, který drží st ední kryt. 
Nadzvedn te chráni  kotou e a st ední kryt. 

Stisknutím pojistky h ídele zajist te trn a pomocí nástr kového
klí e povolte hexagonální šroub ve sm ru chodu hodin. Potom 
vyjm te hexagonální šroub, vn jší p írubu a kotou .

1. Nástr kový klí
2. Držák klí e

1. Pojistný kolík 

1. St ední kryt 
2. Hexagonální šroub 
3. Nástr kový klí
4. Chráni  kotou e

1. Pouzdro kotou e
2. Šipka 
3. Pojistka h ídele
4. Hexagonální šroub 
5. Nástr kový klí
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Chcete-li namontovat kotou , nasa te jej opatrn  na trn a 
dávejte p i tom pozor, aby sm r šipky na povrchu kotou e
odpovídal sm ru šipky na pouzd e kotou e.
Namontujte vn jší p írubu a hexagonální šroub a potom pomocí 
nástr kového klí e hexagonální šroub (levostranný) pevn
utáhn te otá ením proti sm ru chodu hodin, p i emž držte 
stisknutou pojistku h ídele.

Pro všechny neevropské zem
POZOR!
– Z výroby je nainstalován erný kroužek s vn jším pr m rem

25 mm a st íbrný kroužek s vn jším pr m rem 25,4 mm, jak je 
znázorn no na obrázku. Používáte-li kotou e s pr m rem otvoru 
25 mm, vym te st íbrný kroužek za erný. Než nasadíte kotou
na trn, vždy se ujist te, že je na otvoru kotou e nainstalován 
mezi vnit ní a vn jší p írubou správný kroužek. 

Pro evropské zem
POZOR
– Z výroby je mezi vnit ní a vn jší p írubou nainstalován kroužek 

s vnit ním pr m rem 30 mm. 
Namontujte vn jší p írubu a hexagonální šroub a potom pomocí 
nástr kového klí e hexagonální šroub pevn  utáhn te otá ením
proti sm ru chodu hodin, p i emž držte stisknutou pojistku 
h ídele.
Vra te chráni  kotou e a st ední kryt do jejich p vodní polohy. 
Potom utažením hexagonálního šroubu ve sm ru chodu hodin 
zajist te st ední kryt. Vytažením pojistného kolíku uvoln te
rukoje  ze zvednuté polohy. Spus te rukoje , abyste se ujistili, že 
chráni  kotou e se pohybuje správn . Než za nete ezat,
p esv d te se, že pojistka h ídele uvolnila trn. 

Prachový pytlík 
S použitím prachového pytlíku je ezání isté a zachytávání 
prachu snadné. Chcete-li p ipojit prachový pytlík, nasa te jej na 
prachovou trysku. 
Když je prachový pytlík asi nap l plný, sejm te jej z nástroje a 
vytáhn te sponu. Vyprázdn te obsah prachového pytlíku tak, že 
na n j budete zlehka poklepávat, abyste odstranili ástice

1. Pouzdro kotou e
2. Šipka 
3. Pilový kotou
4. Šipka 

1. Pouzdro kotou e
2. Šipka 
3. Pilový kotou
4. Šipka 
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PRÁCE
POZOR
– Než za nete nástroj používat, nezapome te uvolnit rukoje

z dolní polohy vytažením pojistného kolíku. 
– P ed zapnutím spína e se ujist te, že kotou  se nedotýká 

ezaného dílu apod. 
– P i ezání netla te na rukoje  nadm rnou sílou. P íliš velká síla 

m že vést k p etížení motoru, p ípadn  ke snížení ú innosti
ezání. Tla te na rukoje  pouze se sílou, která je zapot ebí

k provedení hladkého ezu bez významného snížení otá ek
kotou e.

– P i provád ní ezu jemn  tla te na rukoje  sm rem dol . Pokud 
na rukoje  budete tla it nadm rnou sílou nebo budete-li vyvíjet 
bo ní sílu, kotou  bude vibrovat a zanechávat v ezaném díle 
rýhy, což negativn  ovliv uje p esnost ezu.

– B hem postupného ezání jemn  tla te sán  bez p estávek
sm rem k vodicí lišt . Pokud pohyb sání b hem ezání
p erušíte, na ezaném díle z stane rýha, což negativn  ovliv uje
p esnost ezu.

1. Jednoduché ezání ( ezání malých díl )
Díly o výšce do 91 mm a ší ce do 70 mm lze ezat následujícím 
zp sobem.
Zatla te sán  úpln  sm rem k vodicí lišt  a utažením knoflíku ve 
sm ru chodu hodin je zajist te. Upevn te ezaný díl do sv ráku.
Zapn te nástroj, aniž by se kotou ehokoliv dotýkal, a p ed jeho 
spušt ním dol  vy kejte, dokud nedosáhne plných otá ek.
Potom pomalu spus te rukoje  do zcela spušt né polohy pro 
ezání dílu. Po dokon ení ezu vypn te nástroj a než kotou

zvednete do pln  zvednuté polohy, VY KEJTE, DOKUD SE 
ÚPLN  NEZASTAVÍ. 

POZOR
– Pevn  utáhn te knoflík ve sm ru chodu hodin, aby se sán

b hem práce nemohly pohybovat. Nedostate né utažení m že
zp sobit ne ekaný zp tný ráz kotou e. To m že zp sobit t žké
ZRAN NÍ OSOB. 

2. Postupné ezání ( ezání širokých díl )
Povolte knoflík proti sm ru chodu hodin, aby bylo možné sán mi
voln  pohybovat. Upevn te ezaný díl do sv ráku. P itáhn te
sán  úpln  k sob . Zapn te nástroj, aniž by se kotou ehokoliv
dotýkal, a p ed jeho spušt ním dol  vy kejte, dokud nedosáhne 
plných otá ek. Zatla te rukoje  dol  a TLA TE SÁN  NAP Í

EZANÝM DÍLEM SM REM K VODICÍ LIŠT . Po dokon ení
ezu vypn te nástroj a než kotou  zvednete do pln  zvednuté 

polohy, VY KEJTE, DOKUD SE ÚPLN  NEZASTAVÍ. 

)

1. Knoflík 

1. Knoflík 
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Spárový blok (volitelné p íslušenství)
POZOR
– Používáte-li spárový blok, vždy ežte se stejným úhlem pokosu. 
– Zm níte-li úhel pokosu, použijte jiný spárový blok.
– Nikdy nepoužívejte spárový blok, provádíte-li ezy pod sklonem.

Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, dojde k roztržení bloku, 
což m že zp sobit obsluze t žké zran ní.

Když použijete spárový blok p i 90° ezání, m žete ezat díl bez 
t ísek na stran  vodicí lišty (výška ezaného dílu je do 35 mm). 
P imontujte spárový blok k vodicí lišt  pomocí dvou šroub .
(Nastavte vodicí lištu a spárový blok tak, aby se dotýkaly svými 
plochami. Potom šrouby pevn  utáhn te.)

1. Šroub 
2. Spárový blok 
3. Vodicí lišta 
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ulpívající na jeho vnit ním povrchu, které by mohly omezovat 
další zachytávání. 

POZNÁMKA
Práce bude ú inn jší a istší, pokud k vaší pile p ipojíte vysava .

Upevn ní ezaného dílu 
VAROVÁNÍ
– Je nadmíru d ležité, abyste ezaný díl vždy správn  a pevn

uchytili do sv ráku. Pokud tak neu iníte, m žete poškodit nástroj 
a zni it ezaný díl. M ŽE TAKÉ DOJÍT KE ZRAN NÍ OSOB. 
Krom  toho, po skon ení ezání NEZVEDEJTE kotou , dokud 
se úpln  nezastaví. 

POZOR
– P i ezání dlouhých díl  používejte podp ry, které jsou stejn

vysoké jako je výška horní plochy oto ného talí e. Nespoléhejte 
se p i upev ování ezaného dílu pouze na svislý sv rák a/nebo 
vodorovný sv rák.

Pomocná lišta 
Tento nástroj je opat en pomocnou lištou, kterou lze obvykle 
umístit tak, jak je znázorn no na obrázku. 
Provádíte-li však ezy s levým sklonem, nastavte ji doleva, jak je 
znázorn no na obrázku. 

1. Prachová tryska 
2. Prachový pytlík 
3. Spona 

1. Podp ra
2. Oto ný talí

1. Pomocná lišta 



18

POZOR
– Provádíte-li ezy s levým sklonem, p eklopte lištu doleva, jak je 

znázorn no na obrázku. Jinak m že p ijít do styku s kotou em
nebo jinou ástí nástroje, což m že obsluze zp sobit t žké
zran ní.

Pomocná lišta R (volitelné p íslušenství)
Pomocnou lištu R lze nainstalovat na pravou stranu vodicí lišty. 
Zasu te kolíky pomocné lišty R do otvor  ve vodicí lišt .
Pomocnou lištu R upevn te utažením šroub  dodaných spolu 
s ní. 

POZOR
– Nikdy nepoužívejte pomocnou lištu R, provádíte-li ezy s pravým 

sklonem. M že p ijít do styku s kotou em nebo jinou ástí
nástroje, což m že obsluze zp sobit t žké zran ní.

Svislý sv rák
Svislý sv rák lze nainstalovat do dvou poloh, bu  vlevo nebo 
vpravo od vodicí lišty nebo podstavce. Zasu te kolík sv ráku do 
otvoru ve vodicí lišt  nebo podstavci a utažením šroubu na zadní 
stran  vodicí lišty tento kolík zajist te.
Nastavte rameno sv ráku podle tlouš ky a tvaru ezaného dílu 
a zajist te je utažením šroubu. Pokud se šroub pro zajišt ní
ramena sv ráku dotýká vodicí lišty, zašroubujte jej z opa né
strany ramena sv ráku. P esv d te se, že p i úplném spušt ní
rukojeti a úplném p itažení a odtla ení sání se žádná ást
nástroje nedotýká sv ráku. Pokud se jej n která ást dotýká, 
zm te polohu sv ráku.
P itla te ezaný díl k vodicí lišt  a k oto nému talí i. Nastavte jej 
do požadované polohy pro ezání a upevn te jej utažením 
knoflíku sv ráku.

POZOR
– ezaný díl musí být p i všech innostech pevn  upevn n

k oto nému talí i a vodicí lišt .

1. Pomocná lišta 

1. Pomocná lišta R 
2. Šrouby 

1. Rameno sv ráku
2. Kolík sv ráku
3. Šroub 
4. Knoflík sv ráku
5. Vodicí lišta 
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Vodorovný sv rák (volitelné p íslušenství)

Vodorovný sv rák lze nainstalovat do dvou poloh, bu  vlevo 
nebo vpravo od podstavce. Provádíte-li ezy s úhlem pokosu 15° 
nebo v tším, nainstalujte vodorovný sv rák na stranu opa nou
ke sm ru, ve kterém se bude oto ný talí  otá et. 
P eklopením matice sv ráku doleva se sv rák uvolní a lze jím 
rychle pohybovat sem a tam. Chcete-li uchytit ezaný díl, zatla te
knoflík sv ráku dop edu, až se deska sv ráku dotkne ezaného
dílu, a p eklopte matici sv ráku doprava. Potom otá ením 
knoflíku sv ráku ve sm ru chodu hodin upevn te ezaný díl. 
Maximální ší ka ezaného dílu, který lze upevnit s pomocí 
vodorovného sv ráku, je 200 mm. 
Když instalujete vodorovný sv rák na pravou stranu podstavce, 
použijte k pevn jšímu uchycení ezaného dílu také pomocnou 
lištu R. Postup instalace pomocné lišty R naleznete ve výše 
uvedené ásti „Pomocná lišta R“.

POZOR
– P i upev ování ezaného dílu vždy otá ejte maticí sv ráku

doprava, jak nejvíce to jde. Pokud tak neu iníte, m že to mít za 
následek nedostate né upevn ní ezaného dílu. To m že
zp sobit, že ezaný díl odlétne, že dojde k poškození kotou e
nebo ke ztrát  kontroly, což m že mít za následek ZRAN NÍ
OSOB.

Držáky
Po obou stranách lze nainstalovat držáky jako pohodlné 
pom cky pro p idržení ezaného dílu ve vodorovné poloze. 
Zasu te ty e držák  do otvor  v podstavci a nastavte jejich 
délku podle dílu, který mají držet. Potom držáky pevn  utáhn te
pomocí šroub .

POZOR!
– V zájmu p esného ezání a zabrán ní nebezpe í ztráty kontroly 

nad nástrojem dlouhé díly vždy podep ete ve výšce horní plochy 
oto ného talí e.

1. Deska sv ráku
2. Matice sv ráku
3. Knoflík sv ráku

1. Držák 


