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Nepodepírejte desku daleko od místa ezu.

Obr.B

9. Používejte vodicí lištu. 
P i podélném ezání využívejte vodicí lištu nebo rovnou hranu. 

10. Chra te se proti zp tnému rázu pily. 
Ke zp tnému rázu dochází, když se pila náhle zastaví a odrazí se dozadu sm rem k obsluze. 
Dojde-li ke zpomalení otá ení pilového kotou e nebo k zastavení pily, okamžit  uvoln te
spouš . Dbejte, aby kotou e byly ostré. Velké desky podkládejte zp sobem znázorn ným na 
obrázku A. P i podélném ezání využívejte vodicí lištu nebo rovnou hranu. Netla te na nástroj. 
Bu te ostražití. Nevytahujte pilu p i ezání z ezaného dílu, dokud se kotou  otá í.
NIKDY nepokládejte ruce nebo prsty za pilu. Dojde-li ke zp tnému rázu, pila m že snadno 
vysko it dozadu na vaši ruku a zp sobit vám t žké zran ní.

 Obr.C 

11. Spodní ochranný kryt. 
Spodní ochranný kryt zvedejte pomocí vratné páky. 

12. Nastavení. 
Než za nete ezat, p esv d ete se, že jste zajistili nastavení hloubky a úkos ezu.

13. Používejte výhradn  správné pilové kotou e. Nepoužívejte kotou e s nesprávnými velikostmi 
otvor . Nikdy nepoužívejte vadné nebo nesprávné podložky nebo šrouby kotou .

14. Ne ežte h ebíky. Než za nete ezat, prohlédn te ezaný díl a vytáhn te z n j všechny h ebíky. 

15. Když pracujete s pilou, udržujte p ívodní elektrickou š ru mimo oblast ezání a umíst te ji 
tak, aby se nemohla b hem ezání na ezaném kusu zachytit. 

P i práci držte pilu správným zp sobem, ezaný díl m jte správn  podep ený a p ívodní š ru
ve te mimo oblast ezání.

9

VAROVÁNÍ! 
Je d ležité, aby byl ezaný díl správn  podep ený a abyste pilu pevn  drželi, jinak se pila 
m že vymknout vaší kontrole a zp sobit vám zran ní. Na obrázku D je znázorn n typický 
zp sob držení pily. 

Obrázek znázor ující správný zp sob držení pily, 
podep ení ezaného dílu a vedení p ívodní
elektrické š ry. 

Obr. D

16. Širší ást základní desky pily pokládejte na tu ást ezaného dílu, která je pevn  podep ená,
a nikoliv na tu ást, která po dokon ení ezu upadne. 
Pro názornost je na obrázku E znázorn n SPRÁVNÝ zp sob od ezávání konce desky a na 
obrázku F NESPRÁVNÝ zp sob. Je-li ezaný díl malý nebo krátký, p ipevn te jej pomocí 
svorky. NEPOKOUŠEJTE SE DRŽET KRÁTKÉ DÍLY  RUKOU!

Obr. E 

Obr. F 
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17. Nikdy se nepokoušejte ezat s okružní pilou uchycenou do sv ráku obrácen . Je to velmi 
nebezpe né a m že to vést k t žkým úraz m

18. Po dokon ení ezu se p ed položením nástroje p esv d ete, že se spodní (posuvný) ochranný 
kryt zav el a že se pilový list úpln  zastavil. 

TENTO NÁVOD PE LIV  USCHOVEJTE. 

Obr. G 

7

20. Zkontrolujte poškození díl .
P ed dalším použitím ná adí je t eba pe liv  zkontrolovat kryt nebo jiné poškozené díly 
a zjistit, zda budou správn  fungovat a plnit svou funkci. Zkontrolujte nastavení pohyblivých 
ástí, jejich volné otá ení, poškození díl , upevn ní a všechny další podmínky, které mohou 

ovlivnit innost ná adí. Poškozený kryt nebo jinou ást je nutné si nechat správn  opravit nebo 
vym nit v autorizovaném servisu, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak. Nechejte si v 
autorizovaném servisu vym nit vadnou spouš . Nepoužívejte nástroj, nelze-li jej spouští 
zapnout nebo vypnout. 

21. Varování 
P i používání p íslušenství nebo dopl k  jiných, než jsou uvedené v tomto návodu, m že
hrozit nebezpe í zran ní osob. 

22. Sv te opravy vašeho ná adí odborník m.
Tento elektrický stroj je zkonstruován v souladu s p íslušnými bezpe nostními p edpisy. Jeho 
opravy mohou provád t jen odborníci, jinak m že uživateli hrozit vážné nebezpe í.

DALŠÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
1. Používejte pom cky na ochranu sluchu. 

2. Dbejte, aby ochranné kryty byly na svých místech a v po ádku. Nikdy neblokujte spodní 
ochranný kryt v otev ené poloze pomocí klínu nebo tím, že jej p ivážete. P ed použitím 
zkontrolujte funk nost spodního ochranného krytu. Nepoužívejte nástroj, jestliže se spodní 
ochranný kryt rychle nep iklápí k pilovému kotou i. 
POZOR! Pokud vám pila spadne na zem, m že dojít k ohnutí spodního ochranného krytu, 
bránícímu jeho úplnému návratu. 

3. Nikdy nepoužívejte deformované nebo popraskané kotou e.

4. Nepoužívejte kotou e z rychlo ezné oceli. 

5. Nezastavujte kotou e tlakem na jejich bo ní ást. 

6. Dbejte, aby kotou e byly isté a ostré. 
Ostré kotou e minimalizují zastavování pily a její zp tný vrh. 

7. NEBEZPE Í! Držte ruce mimo oblast ezání. Nep ibližujte ruce ke kotou m. Nasahejte pod 
ezaný díl, dokud se kotou  otá í. Nepokoušejte se odstra ovat ezaný materiál, když se 

kotou  otá í.
POZOR! Kotou e se po vypnutí ješt  n jakou dobu otá í.

8. Podkládejte velké desky. 
V zájmu snížení nebezpe í sev ení listu a zp tného vrhu pily je nutné velké desky podkládat 
zp sobem znázorn ným na obrázku A. 

Když ezání vyžaduje, aby pila spo ívala na ezaném dílu, položte ji na v tší díl a od ezávejte
menší díl. 

Abyste zabránili zp tnému vrhu pily, 
podep ete desku poblíž místa ezu.

Obr. A
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3. Chra te se proti zásahu elektrickým proudem. 
Zabra te dotyku t la s uzemn nými p edm ty (nap . potrubím, radiátory, kuchy skými sporá-
ky, chladni kami). 

4. Zabra te p ístupu d tí.
Nedovolte návšt vník m, aby se dotýkali nástroje nebo sí ové š ry. Zabra te p ístupu 
návšt vník  na pracovní místo. 

5. Schovávejte nepoužívané stroje. 
Pokud stroje nepoužíváte, m ly by být uložené na suchém, vysoko umíst ném nebo 
uzamykatelném míst  mimo dosah d tí.

6. Netla te na nástroj. 
Bude fungovat lépe a bezpe n ji pro práce, pro které je ur ený.

7. Používejte správné ná adí. 
Nesnažte se pomocí malých stroj  nebo p íslušenství vykonávat práce ur ené pro ná adí pro 
náro né použití. Nepoužívejte ná adí pro ú ely, pro které nejsou ur ené; nap íklad
nepoužívejte okružní pilu na ezání v tví strom  nebo polen. 

8. Noste správné oble ení. 
Nenoste volné šaty nebo šperky, mohou být zachyceny pohyblivými ástmi. P i práci venku 
doporu ujeme používat gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou. Používejte 
ochrannou pokrývku hlavy, která ukryje dlouhé vlasy.

9. Používejte ochranné brýle a ochranná sluchátka. 
Pokud p i ezání vzniká prach, používejte také roušku nebo protiprachovou ochrannou masku. 

10. P ipojte za ízení na odsávání prachu. 
Je-li možné p ipojit za ízení pro odsávání a zachytávání prachu, dbejte, aby bylo p ipojené 
a správn  používané. 

11. Nenamáhejte napájecí š ru.
Nikdy nep enášejte ná adí za napájecí š ru ani za ni p i vytahování ze zásuvky netahejte. 
Zabra te styku š ry s teplem, olejem a ostrými hranami. 

12. Upevn te opracovávaný díl. 
Upevn te opracovávaný díl do svorek nebo do sv ráku. Je to bezpe n jší, než když jej držíte 
rukou, a uvolníte si tím ob  ruce pro práci s ná adím. 

13.   Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu.

14. Dbejte na pe livou údržbu ná adí. 
V zájmu lepší a bezpe n jší funkce udržujte nástroje ostré a isté. Dodržujte pokyny pro ma-
zání a vým nu p íslušenství. Pravideln  kontrolujte š ru stroje a je-li poškozená, nechejte si 
ji opravit v autorizovaném servisu. Pravideln  kontrolujte prodlužovací š ry a jsou-li poško-
zené, vym te je. Dbejte, aby držadla byla suchá, istá a zbavená oleje i vazelíny. 

15. Odpojujte nástroje od zásuvky. 
Když nástroj nepoužíváte, provádíte jeho údržbu nebo když provádíte vým nu jeho p íslušen-
ství jako list , nástavc  a nož .

16. Odstra te nastavovací klí e.
Zvykn te si p ed zapnutím stroje zkontrolovat, že jsou z n j odstran ny nastavovací klí e.

17. Zabra te necht nému spušt ní. 
Nep enášejte stroj, zapojený do zásuvky, s prstem na spoušti. P i p ipojování ná adí do 
zásuvky se p esv d ete, že jeho vypína  je vypnutý. 

18. Prodlužovací š ry pro venkovní použití. 
Používáte-li ná adí venku, používejte pouze prodlužovací š ry ur ené pro venkovní použití 
a takto ozna ené. 

19. Bu te ostražití. 
Dávejte pozor, co d láte. Bu te rozumní. Nepracujte s ná adím, když jste unaveni. 
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NÁVOD K OBSLUZE 

Demontáž a montáž pilového kotou e
Pro tento stroj lze používat následující pilové listy. 

Model Max. pr m r Min. pr m r Tlouš ka kotou e Ší ka ezu
5603R 165 mm 150 mm 1,6 mm nebo menší 1,9 mm nebo v tší 
5703R 190 mm 170 mm 1,6 mm nebo menší 1,9 mm nebo v tší 
5903R 235 mm 210 mm 1,7 mm nebo menší 2,1 mm nebo v tší 
5103R 270 mm 260 mm 1,8 mm nebo menší 2,2 mm nebo v tší 
5143R 355 mm 350 mm 2,3 mm nebo menší 2,7 mm nebo v tší 

Tlouš ka rozvíracího klínu je 1,8 mm u model  5603R a 5703R nebo 2,0 mm u model  5903R 
a 5103R nebo 2,5 mm u modelu 5143R. 

POZOR: 

Nepoužívejte pilové kotou e, které neodpovídají parametr m, uvedeným v tomto návodu. 

Nepoužívejte pilové kotou e, jejichž tlouš ka je v tší nebo ší ka zub  menší než tlouš ka
rozvíracího klínu. 

Chcete-li demontovat pilový kotou , stiskn te úpln  zámek h ídele, abyste zabránili jejímu otá ení,
a pak pomocí imbus klí e povolte šroub. (Obr. 1) 

Nyní odstra te vn jší p írubu, nadzvedn te co nejvíce bezpe nostní kryt a vyjm te pilový 
kotou . (Obr.2) 

P i montáži pilového kotou e postupujte v obráceném po adí. Nasa te vnit ní p írubu, pilový 
kotou , vn jší p írubu a šroub s vnit ním šestihranem (v tomto po adí). Stiskn te úpln  zámek 
h ídele a pevn  utáhn te šroub s vnit ním šestihranem. (Obr. 1 a 3) 

POZOR: 

P esv d ete se, že sm r zub  pilového kotou e odpovídá sm ru jeho otá ení (šipka na kotou i
musí ukazovat ve stejném sm ru jako šipka na stroji). 

Nikdy nema kejte zámek h ídele, když pila b ží.

K demontáži a montáži pilového listu používejte výhradn  nástr kový klí  Makita. 

Nastavení rozvíracího klínu (Obr. 4) 
Pomocí nástr kového klí e povolte šroub s vnit ním šestihranem, sloužící k nastavení rozvíracího 
klínu, a pak nadzvedn te bezpe nostní kryt. Pohybujte rozvíracím klínem nahoru nebo dol  mezi 
dv ma nastavovacími výstupky, znázorn nými na obrázku, až dostanete správnou vzdálenost 
mezi rozvíracím klínem a pilovým kotou em.

POZOR: 

Dbejte, aby rozvírací klín byl nastaven tak, že: 

vzdálenost mezi rozvíracím klínem a ozubeným okrajem pilového kotou e není v tší než 5 mm, 

ozubený okraj nep esahuje spodní hranu rozvíracího klínu o více než 5 mm. 

Nastavení hloubky ezu (Obr. 5) 
Povolte pá ku na vodicí lišt  hloubky ezu a posu te základní desku nahoru nebo dol . Až docílíte 
požadované hloubky ezu, zajist te základní desku utažením pá ky. 

POZOR: 

P i ezání tenkých desek používejte malou hloubku ezu, abyste docílili ist jšího a bezpe n jšího
ezání. Po nastavení hloubky ezu vždy pevn  utáhn te pá ku.
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Nastavení pro šikmé ezání (Obr. 6) 
Povolte p ední i zadní k ídlovou matici a nastavte nástroj do požadovaného úhlu pro šikmé ezání
(0–45°). Po nastavení pevn  utáhn te p ední i zadní k ídlovou matici. (5603R, 5703R, 5903R, 
5103R)

Povolte p ední k ídlovou matici a nastavte nástroj do požadovaného úhlu pro šikmé ezání (0–60°). 
Po nastavení k ídlovou matici pevn  utáhn te. (5143R) 

Horní vodicí lišta (5103R) (Obr. 8) 
Nastavte na vaši áru ezu bu  zá ez 0° v p ípad  p ímého ezání nebo zá ez 45° v p ípad ezání
pod úhlem 45°. 

Horní vodicí lišta (5143R) (Obr. 9) 
Nastavte na vaši áru ezu bu  zá ez 0° v p ípad  p ímého ezání nebo zá ez 30° v p ípad ezání
pod úhlem 30° nebo zá ez 45° v p ípad ezání pod úhlem 45° nebo zá ez 60° v p ípad ezání
pod úhlem 60°. 

Ovládání spoušt  (Obr. 10) 
Nástroj je pro zamezení náhodnému stisknutí spoušt  vybaven pojistným tla ítkem pro 
odblokování spoušt . Chcete-li nástroj spustit, stiskn te tla ítko pro odblokování a stiskn te
spouš . Chcete-li nástroj zastavit, pus te spouš .

POZOR: 

P ed p ipojením nástroje do sí ové zásuvky vždy zkontrolujte, zda spouš  správn  funguje a vrací 
se po uvoln ní do vypnuté polohy (OFF). 

Práce (Obr. 11) 
Pevn  uchopte stroj. Položte základní desku na díl, který budete ezat, tak, aby se jej pilový list 
nedotýkal. Potom stroj zapn te a vy kejte, dokud kotou  nedosáhne plných otá ek. Nyní sta í
ná adí posouvat p ímým a rovnom rným pohybem dop edu po ploše ezaného dílu, dokud ezání
nedokon íte. Abyste docílili istého ezu, zachovávejte rovnou ezací linii a rovnom rnou rychlost 
pohybu. 

POZOR: 

Krom  p ípad , kdy ez kon í uprost ed dílu, je nutné vždy použít rozvírací klín. 

Nezastavujte pilový kotou  tlakem na jeho bo ní stranu. 

Vodicí lišta (Obr. 2 a 13) 
Vodicí lišta vám umož uje provád t velmi p esné rovné ezy. Sta í tuto vodicí lištu nasadit na 
bo ní stranu ezaného dílu a zajistit ji pomocí šroubu na p ední stran  základní desky. Rovn ž
umož uje provád t opakované ezy stejné ší ky. 

P ípojka pro p ipojení vysava e (Obr. 14, 15 a 16) 
Pokud nechcete, aby p i ezání vznikal nepo ádek, p ipojte k vašemu stroji vysava . P išroubujte
ke stroji p ípojku. Pak k této p ípojce p ipojte hadici od vysava e.
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model 5103R 5143R 
Pr m r pilového listu 270 mm 355 mm 
Max. hloubka ezu   

p i 90° 100 mm 130 mm 
p i 45° 77 mm 95 mm 

Otá ky naprázdno 3 800 2 700 
Celková délka 442 mm 607 mm 
Vlastní hmotnost 9,4 kg 14,5 kg 

Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.

Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

Napájení 
Nástroj lze p ipojit pouze k napájecímu zdroji se stejným nap tím, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, a pracuje pouze s jednofázovým st ídavým nap tím. Má dvojitou izolaci, odpovídající 
evropské norm , a lze jej proto p ipojovat také do zásuvek bez zemníciho vodi e.

Vysv tlivky k celkovému pohledu

1 Imbus klí  13 Hloubka ezu 25 ezání pod úhlem 45° 
  2 Zámek h ídele 14 Povolit 26 ezání pod úhlem 30° 
  3 Utáhnout 15 Pá ka 27 P ímé ezání
  4 Povolit 16 K ídlová matice 28 Pilový kotou
  5 Pilový kotou  17 Pro šikmé ezání 45° 29 Základní deska 
  6 Vn jší p íruba 18 Pro p ímé ezání 30 Horní vodicí lišta 
  7 Vnit ní p íruba 19 Základní deska 31 Tla ítko pro odblokování 
  8 Vn jší p íruba 20 ezání pod úhlem 45° 32 Spouš
  9 Šroub s vnit ním 21 P ímé ezání 33 Vysava
 šestihranem 22 Horní vodicí lišta 34 Mezní zna ka opot ebení
     uhlík
10 Pilový kotou  23 Základní deska 35 Ví ko držáku uhlíku 
11 Nastavovací výstupky 24 ezání pod úhlem 60° 36 Šroubovák 
12 Šroub s vnit ním 
 šestihranem (pro 
 nastavení rozvíracího 
 klínu) 

BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Varování! 

P i práci s elektrickými stroji je t eba v zájmu snížení nebezpe í vzniku požáru, zásahu elektrickým 
proudem a zran ní osob dodržovat základní bezpe nostní opat ení v etn  t ch, které jsou 
uvedeny níže. 

D íve, než za nete s výrobkem pracovat, p e t te si tyto pokyny a uschovejte je. 

V zájmu bezpe nosti práce: 
1. Udržujte po ádek na pracovním míst .

Nepo ádek na pracovním míst  nebo stole p ivolává zran ní.

2. Zvažte, v jakém prost edí pracujete. 
Nevystavujte elektrické nástroje p sobení dešt . Nepoužívejte elektrické ná adí na vlhkých 
nebo mokrých místech. Zajist te dobré osv tlení pracovního místa. Nepracujte s elektrickým 
ná adím v blízkosti ho lavých kapalin a plyn .
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ÚDRŽBA 
POZOR:  

Než za nete provád t na ná adí n jaké práce, vždy se p esv d ete, že je vypnutý a odpoje-
ný od elektrické zásuvky. 

Kv li zachování bezpe nosti a spolehlivosti výrobku musí být opravy, údržba i se izování 
provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita. 

P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR! 

Pro váš stroj Makita, popsaný v tomto návodu, doporu ujeme používat toto p íslušenství i
dopl ky. P i použití jiného p íslušenství i dopl k  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství i dopl ky lze používat pouze správným zp sobem a pro stanovené ú ely. 

Pilový list s karbidovými hroty zub

Vodicí lišta 
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ROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI ES 

Pouze pro evropské zem

Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocn ný spole ností Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-
Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko, prohlašuje, že tento výrobek 

(výrobní íslo: výrobní ada), 

vyrobený výrobcem Makita Corporation v Japonsku je ve shod  s následujícími normami nebo 
standardizovanými dokumenty 

HD400, EN55014, EN61000* 

a to v souladu se Sm rnicemi Rady 73/23/EEC. 89/336/EEC a 98/37/EC. 

*od 1. ledna 2001 

Yasuhiko Kanzaki CE 95 
editel

Hluk a vibrace 
Model 5103R 5143R 

Typické A-vážené úrovn
hlu nosti jsou: 

Typické A-vážené úrovn
hlu nosti jsou: 

Úrove  akustického tlaku 94 dB(A) 94 dB(A) 
Úrove  akustického výkonu 107 dB(A) 107 dB(A) 
 Hodnota typického váženého 

efektivního zrychlení není vyšší 
než 2,5 mm2

Hodnota typického váženého 
efektivního zrychlení není vyšší 

než 2,5 mm2

 Používejte pom cky na ochranu 
sluchu

Používejte pom cky na ochranu 
sluchu

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 
Made in Japan 

Okružní pila 

Návod k obsluze 

270 mm 5103R
355 mm 5143R

DVOJITÁ
IZOLACE 




