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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
MLT100

Model
(pro zem  Evropy)

St edový otvor 30 mm 25 mm a 25,4 mm
Pr m r listu 260 mm 255 mm

90° 93 mm 90,5 mm
Max. kapacita ezání

45° 64 mm 63 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 4 300

Rozm ry stolu (D x �)

726 mm x 984 mm x 333 mm 726 mm x 984 mm x 333 mm
Rozm ry (D x � x V) p i nevysunutém stolu (stolech)

Hmotnost netto 35kg 35 kg
T ída bezpe nosti ./II

� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

END215-3

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

 P e t te si návod k obsluze.

 DVOJITÁ IZOLACE

 Noste ochranné brýle.

 Neumis ujte ruce ani prsty do blízkosti
kotou e.

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

ENE003-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k ezání d eva.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG040-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typické A-vá�ené hladiny hluku jsou

Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 105 dB(A)
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

Tyto hodnoty byly získány podle EN61029.
ENH022-1

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; MLT100
Registra ní íslo pro zkou�ku typu EC: BM 60021025
0001
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 61029, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.
Zkou�ku typu EC podle sm rnice 98/37/EC provedl:
TÜV RHEINLAND Product Safety GmbH Am Grauen
Stein D-51105 Köln

CE2008

000230

Tomoyasu Kato
editel

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

ENB095-1

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA PRO NÁSTROJ

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1. Noste ochranu zraku.
2. Nepou�ívejte nástroj v místech, kde se

nacházejí ho lavé kapaliny nebo plyny.
3. Nástroj NIKDY nepou�ívejte s rozbru�ovacím

kotou em.
4. P ed zahájením provozu pe liv  zkontrolujte

kotou e, zda nevykazují známky trhlin nebo
po�kození. Popraskaný nebo po�kozený
kotou  je nutno okam�it  vym nit.

5. Pou�ívejte pouze pilové kotou e doporu ené
výrobcem spl ující po�adavky normy EN
847-1. Tlou� ka rozvíracího klínu nesmí být
v t�í ne� �í ka ezu provád ného pilovým
kotou em a ten í ne� t lo kotou e.

6. V�dy pou�ívejte p íslu�enství doporu ené v
této p íru ce. Pou�ití nesprávného
p íslu�enství, jako jsou nap íklad
rozbru�ovací kotou e, m �e zp sobit
poran ní.

7. Zvolte správné pilové kotou e odpovídající
ezanému materiálu.

8. Nepou�ívejte pilové kotou e vyrobené z
rychlo ezné oceli.

9. Pracujte v�dy s ostrým a istým kotou em.
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.

10. Pou�ívejte správn  naost ené pilové kotou e.
Dodr�ujte maximální otá ky vyzna ené na
pilovém kotou i.

11. P ed instalací kotou e vy ist te v eteno,
p íruby (zejména instala ní povrch) a
�estihrannou matici. Nesprávná instalace
m �e zp sobit vibrace/viklání nebo
prokluzování kotou e.

12. Kryt pilového kotou e a rozvírací klín
pou�ívejte p i v�ech operacích, kdy je to
mo�né, v etn  ve�kerého pr chozího ezání.
Kryt kotou e instalujte v�dy podle pokyn
uvedených v této p íru ce. Pr chozí ezání je
takové ezání, p i kterém kotou  pro ezává
celý díl, jako nap íklad p i podélném
roz ezávání nebo p í ném ezání. NIKDY
nepou�ívejte nástroj s vadným krytem kotou e.
Kryt kotou e neuchycujte provazem, � rou,
apod. P ípadnou nesprávnou funkci krytu
kotou e je nutno okam�it  napravit.

13. Po dokon ení innosti vy�adující demontá�
krytu kotou e musí být kryt a rozvírací klín
okam�it  nainstalovány zp t.

14. Ne e�te kovové p edm ty, jako jsou h ebíky a
�rouby. P ed zahájením provozu zkontrolujte a
odstra te z dílu v�echny p ípadné h ebíky,
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�rouby a dal�í ne�ádoucí materiál.
15. P ed zapnutím spína e odstra te ze stolu klí e,

od ezaný materiál, apod.
16. B hem provozu NIKDY nepou�ívejte rukavice.
17. Udr�ujte ruce mimo osu pilového kotou e.
18. NIKDY nest jte ani nedovolte jiným osobám

stát v dráze pohybu pilového kotou e.
19. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se

kotou  nedotýká rozvíracího klínu nebo dílu.
20. P ed pou�itím nástroje na skute ném dílu jej

nechejte na chvíli b �et. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat �patn  nainstalovaný nebo
nedostate n  vyvá�ený kotou .

21. Nástroj nepou�ívejte pro ezání drá�ek i
polodrá�ek.

22. Vym te vlo�ku stolu, jakmile je opot ebená.
23. NIKDY neprovád jte �ádné úpravy na b �ícím

nástroji. P ed provád ním jakýchkoliv
nastavení nástroj odpojte od elektrické sít .

24. V p ípad  pot eby pou�ijte tla nou ty . Tla né
ty e MUSÍ být pou�ity p i zpracovávání úzkých
díl , aby se ruce a prsty nedostaly do
nebezpe né blízkosti kotou e.

25. Pokud tla nou ty  nepou�íváte, v�dy ji ulo�te.
26. V nujte zvý�enou pozornost pokyn m

týkajícím se omezení rizika ZP TNÉHO RÁZU.
ZP TNÝ RÁZ je náhlá reakce na sk ípnutý,
zachycený nebo nesprávn  se ízený pilový
kotou . ZP TNÝ RÁZ zp sobuje vyst elení
dílu z nástroje sm rem zp t k obsluze.
ZP TNÉ RÁZY MOHOU ZP SOBIT VÁ�NÉ
ZRAN NÍ OSOB. ZP TNÉMU RÁZU se lze
vyhnout dodr�ením následujících pokyn .
Udr�ujte kotou e v ostrém stavu. Zajist te
rovnob �nost podélného pravítka a kotou e.
Udr�ujte rozvírací klín a kryt kotou e na
správném míst  a pou�ívejte je správným
zp sobem. Neuvol ujte díl, dokud jste jej
neprotla ili úpln  za kotou . Nezpracovávejte
díly, které jsou zkroucené nebo zdeformované
a nemají rovnou hranu, kterou by bylo mo�no
pou�ít pro vedení dílu podél vodítka.

27. Neprovád jte �ádnou operaci ru ním
p idr�ováním. Termín ru ní p idr�ování
ozna uje situaci, kdy jsou místo podélného
pravítka nebo m idla pokosu pou�ity k
podep ení nebo vedení dílu ruce.

28. NIKDY se nenaklán jte okolo nebo nad pilový
kotou . NIKDY nesahejte pro díl, dokud se
úpln  nezastavil pilový kotou .

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

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

30. NIKDY neodstra ujte od ezaný materiál, který
se nachází v blízkosti nebo se dotýká krytu
kotou e, pokud se otá í kotou .

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

32. Nezacházejte hrub  s napájecím kabelem.
Napájecí kabel nikdy neodpojujte ze zásuvky
�kubáním. Napájecí kabel nevystavuje teplu,
olej m a ostrým hranám.

33. N kterých prach vzniklý p i provozu obsahuje
chemikálie, o kterých je známo, �e zp sobují
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohro�ení
reproduk ního systému. Takovými
chemikáliemi jsou nap íklad:

olovo z materiálu opat eného nát rem na
bázi olova a
arsen a chrom z chemicky o�et eného
eziva.

Riziko spojené s vystavením t mto
materiál m se li�í podle toho, jak asto
provádíte tento typ práce. Chcete-li omezit
expozici t mto materiál m: pracujte na
dob e v traném míst  a pou�ívejte
schválené bezpe nostní vybavení, jako
jsou nap íklad protiprachové masky
speciáln  ur ené k odfiltrování
mikroskopických ástic.

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

35. Kryt lze zvednout b hem ustavování dílu a p i
i�t ní. P ed p ipojením nástroje ke zdroji

napájení se v�dy p esv d te, zda je spu�t n
dol  ochranný kryt a je umíst n rovn  proti
stolu pily.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

INSTALACE
Umíst ní stolní pily
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Stolní pilu instalujte v dob e osv tlených prostorách s
rovnou podlahou, kde lze zajistit dobré usazení a
vyvá�ení. Pilu je t eba umístit na míst  s dostate ným
prostorem umo� ujícím snadnou manipulaci se
zpracovávaným materiálem. Stolní pilu je nutno zajistit
ty mi �rouby nebo vruty k pracovnímu stolu nebo

stojanu prost ednictvím otvor , které jsou k dispozici na
spodní stran  stolní pily. P i p ipev ování stolní pily na
pracovní st l dbejte, aby byl v horní stran  pracovního
stolu otvor o stejné velikosti, jako je otvor na spodní
stran  stolní pily, aby mohly vypadávat piliny.
Pokud b hem provozu existuje tendence k p evr�ení,
posunování nebo jinému pohybu stolní pily, je nutno
pracovní st l nebo stojan stolní pily p ichytit k podlaze.
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P íslu�enství ke skladování
Fig.4
Fig.5
Tla ná ty , trojúhelníkové pravítko, kotou  a klí e lze
ukládat na levé stran  základny. Podélné pravítko a
m idlo pokosu lze ulo�it na pravé stran  základny. Kryt
kotou e, který se odstra uje p i ezání drá�ek, lze ulo�it
v zadní ásti.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

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

Nastavení hloubky ezu
Fig.6
Hloubku ezu lze nastavit otá ením dr�adla. P i otá ení
dr�adlem ve sm ru hodinových ru i ek se kotou  zvedá
a p i otá ení proti sm ru hodinových ru i ek kotou
klesá.

POZNÁMKA:
� P i ezání tenkých materiál  pou�ívejte malou

hloubku, abyste dosáhli ist�ího ezu.

Nastavení úhlu úkosu
Fig.7
Uvoln te pojistnou pá ku proti sm ru hodinových
ru i ek a otá ejte kolem, dokud nedosáhnete
po�adovaného úhlu (0° - 45°). Úhel úkosu je
signalizován �ipkovým ukazatelem.
Po dosa�ení po�adovaného úhlu dota�ením pojistné
pá ky ve sm ru hodinových ru i ek nastavení zajist te.

POZOR:
� Po se ízení úhlu úkosu nezapome te bezpe n

dotáhnout pojistnou pá ku.

Se ízení pozitivních zará�ek
Fig.8
Fig.9
Nástroj je vybaven pozitivními zará�kami pod úhlem 90°
a 45° k povrchu stolu. P i kontrole a se izování
pozitivních zará�ek postupujte následovn :
Otá ením umíst te ru ní kolo do krajní polohy. Polo�te
na st l trojúhelníkové pravítko a zkontrolujte, zda se
kotou  nachází pod úhlem 90° nebo 45° k povrchu stolu.
Je-li kotou  pod úhlem ilustrovaným na Obr. A, otá ejte
p i se izování pozitivních zará�ek stav cími �rouby ve
sm ru hodinových ru i ek. Je-li pod úhlem ilustrovaným
na Obr. B, otá ejte stav cími �rouby proti sm ru
hodinových ru i ek.
Po se ízení pozitivních zará�ek nastavte kotou  na úhel
90° vzhledem k povrchu stolu. Poté nastavte �ipkový
ukazatel tak, aby byl jeho pravý okraj vyrovnán s ryskou
0°.

Fig.10
Zapínání

POZOR:
� Odstra te obrobek ze stolu.
� Vypn te nástroj a potom stiskn te restartovací

tla ítko.
� P ed p ipojením nástroje k elektrické síti se v�dy

ujist te, zda je nástroj vypnutý.

Fig.11
POZOR:

� P ed zahájením provozu se vypnutím a zapnutím
p esv d te, zda je nástroj funk ní.

Nástroj se spou�tí stisknutím tla ítka ZAP ( I ).
Nástroj se zastavuje stisknutím tla ítka VYP ( O ).

Pomocný st l (R)
Fig.12
Fig.13
Tento nástroj je na pravé stran  hlavního stolu opat en
pomocným stolem (R).  Chcete-li pomocný st l (R)
pou�ít, uvoln te dva �rouby na pravé stran , st l (R)
zcela vytáhn te a potom jej zajist te uta�ením �roub .

Pomocný st l (zadní)
Fig.14
Chcete-li pou�ívat pomocný st l (zadní), povolte �rouby
na levé a pravé stran  pod stolem a roztáhn te jej
sm rem dozadu na po�adovanou délku. Po dosa�ení
po�adované délky �roub pevn  dotáhn te.

Posuvný st l
Fig.15

POZOR:
� Po pou�ití posuvného stolu jej zajist te p esunutím

pojistné desky do svislé polohy.
Tento nástroj je na levé stran  opat en posuvným stolem.
Posuvný st l se posouvá dozadu a dop edu. P ed jeho
pou�itím oto te pojistné desky vzadu a vp edu do
vodorovné polohy.
Dr�te zpracovávaný díl pevn  s m idlem pokosu
pomocí svorky na m idle a p i ezání posunujte díl
spolu s posuvným stolem.

MONTÁ�

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

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

Nástroj je od výrobce dodáván s demontovaným pilovým
kotou em a krytem kotou e. P i montá�i postupujte
následovn :



64

Instalace a demontá� pilového kotou e

POZOR:
� P ed instalací a demontá�í pilového kotou e se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený
od elektrické sít .

� P i instalaci a demontá�i pilového kotou e
pou�ívejte pouze nástr ný klí  Makita. V opa ném
p ípad  m �e dojít k p eta�ení nebo
nedostate nému uta�ení �roubu s �estihrannou
hlavou. V d sledku toho by mohlo dojít ke zran ní.

� Pou�ívejte následující pilový kotou . Nepou�ívejte
pilové kotou e nespl ující technické parametry
uvedené v této p íru ce.

 

  

008811

POZOR:
� P ed instalací kotou e zkontrolujte pr m r otvoru v

kotou i. V�dy pou�ívejte správný krou�ek
odpovídající otvoru pilového kotou e, který se
chystáte instalovat.

Fig.16
Odstra te ze stolu vlo�ku. Podr�te vn j�í p írubu klí em
a uvoln te klí em �estihrannou matici. Potom vn j�í
p írubu odstra te.
Namontujte na h ídel vnit ní p írubu, krou�ek, pilový
kotou , vn j�í p írubu a �estihrannou matici. Dbejte, aby
zuby kotou e sm ovaly na p ední stran  stolu dol .
�estihrannou matici v�dy instalujte prohloubenou
stranou sm rem k vn j�í p írub .

Fig.17
Pro v�echny zem  mimo Evropu

POZOR:
� Na v eteno je výrobcem nainstalován krou�ek o

vn j�ím pr m ru 25,4 mm.
Pro zem  Evropy

POZOR:
� Mezi vnit ní a vn j�í p írubu je u výrobce

instalován krou�ek o vn j�ím pr m ru 30 mm.
� Udr�ujte povrch p íruby v istot  bez �píny nebo

jiného p ilnavého materiálu, který by mohl zp sobit
prokluzování kotou e. Dbejte, aby byl kotou
nainstalován tak, aby byly zuby umíst ny ve sm ru
ezání (otá ení).

P i zaji� ování kotou e p idr�te vn j�í p írubu
p idr�ovacím klí em a poté otá ením klí e ve sm ru
hodinových ru i ek utáhn te �estihrannou matici.
DBEJTE NA ÁDNÉ DOTA�ENÍ �ESTIHRANNÉ
MATICE.

Fig.18

POZOR:
� Dbejte, aby byla klí em ádn  uchopena

�estihranná matice. Pokud není matice dr�ena
bezpe n , m �e se klí  z matice smeknout a v
d sledku toho byste mohli rukou narazit na ostré
hrany kotou e.

Instalace krytu kotou e
Fig.19
Fig.20

POZOR:
� P ed instalací krytu kotou e nastavte hloubku ezu

na maximální hodnotu.
Kryt kotou e pro zem  mimo Evropu
Demontujte st edový kryt. Vlo�te rozvírací klín do
montá�ní ásti krytu kotou e (op ra). Dodaným klí em
dotáhn te �rouby s �estihrannou hlavou (A).
Kryt kotou e pro zem  Evropy
Fig.21
Fig.22
Demontujte st edový kryt. Vlo�te rozvírací klín do
montá�ní ásti krytu kotou e (op ra). Dodaným klí em
dotáhn te �rouby s �estihrannou hlavou (A).
Umíst te kryt kotou e do drá�ky v rozvíracím klínu.
Zajist te kryt kotou e oto ením páky na krytu kotou e.
Kryty kotou e pro zem  Evropy i zem  mimo Evropu
Místo instalace rozvíracího klínu je se ízeno u výrobce,
a proto se kotou  a rozvírací klín budou nacházet v
p ímce. Pokud se v�ak v p ímce nenacházejí, povolte
�rouby s �estihrannou hlavou (B) a nastavte montá�ní
ást krytu kotou e (op ru) tak, aby byl rozvírací klín

umíst n p ímo za kotou em. Poté op t �rouby s
�estihrannou hlavou (B) dotáhn te.

Fig.23
POZOR:

� Pokud není ádn  vyrovnán kotou  a rozvírací klín,
m �e b hem provozu dojít k nebezpe nému
svírání. Dbejte na ádné vyrovnání. Budete-li
nástroj pou�ívat s nesprávn  se ízeným
rozvíracím klínem, m �ete utrp t vá�né zran ní.

� NIKDY neprovád jte �ádné úpravy na b �ícím
nástroji. P ed provád ním jakýchkoliv prací nástroj
odpojte od elektrické sít .

Mezi rozvíracím klínem a zuby kotou e musí být
vzdálenost p ibli�n  4 - 5 mm. Prove te pot ebné
se ízení rozvíracího klínu a poté pevn  dotáhn te
�rouby s �estihrannou hlavou (A). Umíst te na st l
vlo�ku a p ed zahájením ezání se p esv d te, zda je
kryt kotou e pln  funk ní.

Fig.24
Instalace a se ízení podélného pravítka
Fig.25
Nainstalujte podélné pravítko tak, aby se dr�ák pravítka
zachytil u nejbli��ího vodítka.
Zajist te podélné pravítko oto ením pá ky na dr�áku
pravítka.
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Pokud se chcete p esv d it, �e je podélné pravítko
rovnob �né s kotou em, zajist te jej ve vzdálenosti 2 - 3
mm od kotou e. Zvedn te kotou  do maximální vý�ky.
Ozna te jeden zub kotou e pastelkou. Zm te
vzdálenost (A) a (B) mezi podélným pravítkem a
kotou em. Ob  m ení prove te na zubu ozna eném
pastelkou. Hodnoty t chto dvou m ení by m ly být
stejné. Není-li podélné pravítko rovnob �né s kotou em,
postupujte následovn :

Fig.26
Fig.27
1. Podélné pravítko zajistíte tak, �e na n j spustíte

pá ku.
2. Dodaným klí em povolte dva �rouby s

�estihrannou hlavou na podélném pravítku.
3. Se i te podélné pravítko tak, aby bylo

rovnob �né s kotou em.
4. Dotáhn te dva �rouby s �estihrannou hlavou na

podélném pravítku.

Fig.28
POZOR:

� Se i te podélné pravítko tak, aby bylo rovnob �né
s kotou em. V opa ném p ípad  m �e dojít k
nebezpe nému zp tnému rázu.

Zvedn te podélné pravítko tak, aby bylo zarovnáno s
bokem kotou e. Dbejte, aby vodítko na dr�áku pravítka
sm ovalo na rysku 0. Pokud vodítko nesm uje na
rysku 0, povolte �roub na m icí desce a prove te její
se ízení.

Fig.29
P ipojení k odsava i prachu
Odsávání lze zajistit p ipojením nástroje k odsava i
prachu nebo sb ra i prachu Makita.

Fig.30
PRÁCE

POZOR:
� Existuje-li riziko, �e se va�e ruce i prsty dostanou

do blízkosti kotou e, pou�ívejte v�dy �pracovní
pom cky", jako jsou nap íklad ty e i tla né bloky.

� Zpracovávaný díl v�dy dr�te pevn  na stole a
vyu�ívejte podélného pravítka nebo m idla
pokosu. P i posunování jej neohýbejte ani s ním
nekru te. Bude-li díl ohnut nebo zkroucen, m �e
dojít k nebezpe nému zp tnému rázu.

� NIKDY nevytahujte díl zp t, je-li kotou  v pohybu.
Pokud je nutno díl vytáhnout ven p ed dokon ením
ezání, pokra ujte v pevném dr�ení dílu a nejd íve

nástroj zastavte. P ed vyta�ením dílu po kejte,
dokud se kotou  úpln  nezastaví. V opa ném
p ípad  m �e dojít k nebezpe nému zp tnému
rázu.

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

� NIKDY neumis ujte ruce ani prsty do dráhy
pilového kotou e. Zvlá�tní pozornost v nujte
�ikmým ez m.

� Podélné pravítko v�dy pevn  p ipevn te. V
opa ném p ípad  m �e dojít k nebezpe nému
zp tnému rázu.

� P i ezání malých nebo úzkých díl  nebo pokud p i
ezání není vid t hlavu drá�ky, pou�ívejte v�dy

�pracovní pom cky", jako jsou nap íklad ty e i
tla né bloky.

Pracovní pom cky
�Pracovními pom ckami" jsou nap íklad tla né ty e,
bloky nebo pomocné pravítko. Pou�ívejte je k
bezpe nému a jistému provád ní ez , kdy se operátor
nedotýká �ádnou ástí t la otá ejícího se kotou e.
Tla ný blok
Fig.31
Pou�ijte 19 mm kusu p ekli�ky.
Dr�adlo by se m lo nacházet ve st edu kusu p ekli�ky.
Upevn te jej lepidlem a vruty do d eva, jak je
vyobrazeno. K p ekli�ce musí být v�dy p ilepen malý
kousek d eva o rozm rech 9,5 x 8 x 50 mm, aby se
zamezilo ztupení kotou e, pokud operátor omylem
za e�e do tla ného bloku. (V tla ném bloku nikdy
nepou�ívejte h ebíky.)
Pomocné pravítko
Fig.32
Pomocné pravítko vyrobte z 9,5 mm a 19 mm kus
p ekli�ky.

Podélné roz ezávání

POZOR:
� P i podélném roz ezávání odstra te ze stolu

m idlo pokosu.
� P i ezání dlouhých nebo rozm rných díl  v�dy

zajist te za stolem odpovídající podep ení.
NEUMO�N TE, aby se dlouhá deska pohybovala
nebo posunovala na stole. V opa ném p ípad
dojde k ohnutí kotou e a zvý�ení mo�nosti
zp tného rázu a zran ní. Podp ra by se m la
nacházet ve stejné vý�ce jako st l.

1. Hloubku ezu nastavte na mírn  v t�í hodnotu,
ne� je tlou� ka ezaného dílu.

Fig.33
2. Umíst te podélné pravítko do po�adované �í ky

ezu a zajist te jej na míst  oto ením úchytu.
3. Spus te nástroj a opatrn  p isunujte díl ke kotou i

podél podélného pravítka.
(1) Je-li �í ka ezu 150 mm nebo v t�í, opatrn

ezaný díl p isunujte pravou rukou. Levou
rukou p idr�ujte díl v poloze na podélném
pravítku.

Fig.34
(2) Je-li �í ka ezání v rozmezí od 65 do 150 mm,

pou�ijte k p ísunu dílu tla nou ty .
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Fig.35
(3) Pokud je �í ka ezání men�í ne� 65 mm,

tla nou ty  nelze pou�ít, proto�e by narazila
na kryt kotou e. Pou�ijte pomocné pravítko a
tla ný blok. Pomocné pravítko upevn te k
podélnému pravítku pomocí dvou svorek �C".

Fig.36
P isouvejte díl ru n , dokud se jeho konec
nenachází p ibli�n  25 mm od p edního
okraje stolu. Pokra ujte v p isunování pomocí
tla ného bloku na horní stran  pomocného
pravítka, dokud není ez kompletní.

Fig.37
P í né ezání

POZOR:
� P i p í ném ezání je nutno ze stolu demontovat

podélné pravítko.
� P i ezání dlouhých nebo rozm rných díl  v�dy

zajist te na stranách stolu odpovídající podep ení.
Podp ra by se m la nacházet ve stejné vý�ce jako
st l.

� V�dy dr�te ruce mimo dráhu kotou e.
M idlo pokosu
Fig.38
M idlo pokosu se pou�ívá p i ty ech druzích ezání
ilustrovaných na obrázku.

POZOR:
� Pe liv  zajist te knoflík na m idle pokosu.
� Pevným uchopením se vyvarujte pomalého

pohybu ezaného dílu a m idla, zejména p i
úhlovém ezání.

� NIKDY nedr�te díl za od ezávanou ást.
� V�dy upravte vzdálenost mezi koncem m idla

pokosu a pilovým kotou em tak, aby nep ekro ila
15 mm.

Pou�ití m idla pokosu
Fig.39
Posu te m idlo pokosu do �irokých drá�ek ve stole.
Uvoln te knoflík na m idlu a nastavte po�adovaný úhel
(0° a� 60°). Zarovnejte díl s pravítkem a posuvným
stolem, zajist te jej svorkou na m idle pokosu a lehce
jej su te ke kotou i.

Pomocná d ev ná deska (m idlo pokosu)
Fig.40
Chcete-li zabránit viklání dlouhých desek, namontujte na
m idlo pokosu desku pomocného pravítka. Po vyvrtání
otvor  prove te upevn ní pomocí �roub  a matic.
Upev ovací prvky v�ak nesmí vy nívat z elní desky.

P ená�ení nástroje
Fig.41
P esv d te se, zda je nástroj odpojen od elektrické sít .
Nástroj p ená�ejte dr�ením za díl, který je vyzna en na
obrázku.

POZOR:
� P ed p ená�ením nástroje v�dy zajist te v�echny

pohyblivé díly.
� D íve, ne� za nete s p ená�ením nástroje, v�dy se

p esv d te, zda je nainstalován kryt kotou e.

ÚDR�BA

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

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

i�t ní
Ob as odstra ujte piliny a t ísky. Pe liv  vy ist te kryt
kotou e a pohyblivé díly uvnit  stolní pily.

Mazání
Chcete-li stolní pilu udr�et ve výborném provozním
stavu a prodlou�it na maximum její provozní �ivotnost,
as od asu naolejujte nebo proma�te pohyblivé a

otá ející se díly.
Místa mazání:

� Závitovaná h ídel zvedání kotou e
� Záv s otá ení rámu
� Vodicí h ídele zvedání na motoru
� Mechanismus zvedání kotou e

Vým na uhlík
Fig.42
Pravideln  vyndávejte a kontrolujte uhlíky. Vym te je,
kdy� se opot ebují na délku 3 mm. Udr�ujte uhlíky isté
a zajist te, aby se mohly v dr�ácích voln  pohybovat.
Oba uhlíky by se m ly vym ovat najednou. Pou�ívejte
pouze identické uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . P i
vým n  uhlík  demontujte kryt kotou e a kotou , poté
povolte pojistnou pá ku, sklopte hlavu pily a zajist te ji
pod úhlem 45°. Opatrn  p evra te nástroj sm rem
dozadu. Následn  uvoln te ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.43
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

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

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
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jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Podélné pravítko
� M idlo pokosu
� Klí  24
� Imbusový klí  5
� Spojka (pro p ipojení sb ra e prachu)
� Sestava stojanu
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