
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je podle sm rnic

73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 

Rady v souladu s následujícími normami 
normalizovaných dokument :

EN60745, EN55014, EN61000 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2004 
editel

Hluk a vibrace 
Typické hlukové hladiny hodnocené A iní:

Hladina zvukového tlaku: 86 dB (A) 

Hladina akustického tlaku: 97 dB (A) 

Odchylka iní 1 dB (A). 

– Nosit ochranu sluchu – 

Vážená efektivní hodnota zrychlení iní 14 m/s2.

Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan

Pila – ocaska 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Následující ásti p íslušenství nebo za ízení jsou doporu eny pro použití s p ístrojem Makita, 
jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných ástí p íslušenství nebo za ízení m že
p edstavovat nebezpe í poran ní. ásti p íslušenství nebo za ízení používejte jen 
k ur enému ú elu.

Pot ebujete-li další informace ohledn  t chto ástí p íslušenství, obra te se prosím na Váš 
zákaznický servis Makita. 

– Pilový list 

– P epravní kuf ík
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PROVOZ
POZOR

– Pro práci s minimálními vibracemi vždy patku p i ezání tla te proti obrobku. Pokud patka p i
ezání neleží na obrobku, dojde k prudkým zp tným ráz m a/nebo nato ení pily 

a k nebezpe nému odskoku pilového listu. 

– P i ezání kovu vždy noste rukavice, tím budou vaše ruce chrán ny p ed odletujícími horkými 
t ískami.

– Noste vhodnou ochranu o í, která odpovídá platným normám vaší zem .

– P i ezání kov  vždy používejte chladivo ( ezný olej). Nebudete-li používat chladiva, dojde 
k p ed asnému opot ebování pilového listu. 

Abyste zabránili zp tným ráz m na pilu, vždy tla te patku proti obrobku. Pilu držte tak, aby se 
pilový list p ímo dotýkal obrobku. Nejd íve ezejte s nízkým po tem zdvih . Poté m žete po et
zdvih  nastavit na optimální rychlost pilování (obr. 7). 

ÚDRŽBA
POZOR

– P ed provád ním kontroly nebo údržby vždy myslete na to, zda je stroj vypnutý a odpojený ze 
sít .

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 8 a 9) 
Uhlíkové kartá e musíte pravideln  vyjímat a kontrolovat. Je-li dosaženo meze opot ebování,
musíte je vym nit. Uhlíkové kartá e udržujte v istot , aby se mohly bez p ekážky pohybovat 
v držácích. Oba uhlíkové kartá e byste m li vym nit sou asn . Používejte jen identické uhlíkové 
kartá e.

Šroubovákem vyšroubujte krytky uhlíkových kartá . Vyjm te opot ebované uhlíkové kartá e,
vložte nové, a pak zase našroubujte krytky.

K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné údržbá ské
nebo se izovací práce provád t jen autorizované servisní st ediska Makita  a to výhradn  jen za 
použití originálních náhradních díl  Makita.  
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Symboly
Pro tento p ístroj jsou použity následující symboly. P ed použitím p ístroje se bezpodmíne n
seznamte s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Patka   5. Upínací kroužek pilového listu   9. Mez opot ebení
  2. Aretace patky   6. Uvoln ná poloha 10. Šroubovák 
  3. Vypína    7. Fixovaná poloha 11. Krytka uhlíkových kartá
  4. Areta ní tla ítko   8. Pilový list   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model JR3050T 

Výška zdvihu 28 mm 
Max. hloubky ezu
Trubky 90 mm 
D evo 90 mm 
Po et zdvih  (min–1) 0–2 800 
Celková délka 452 mm 
Hmotnost 3,2 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. 

P edpokládané použití 

P ístroj je ur en k ezání d eva, plastu, kovu a siln  stla eného stavebního materiálu. Je vhodný 
k rovným a zak iveným ez m.

Napájení
Stroj m že být p ipojen jen k takovému zdroji napájení , jehož nap tí odpovídá hodnotám 
uvedeným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím.
Stroje jsou opat eny zdvojenou ochrannou izolací podle EU norem, a proto se mohou napájet 
p ímo ze zásuvek bez uzem ovacího drátu. 
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MONTÁŽ
POZOR

– P ed zahájením práce na stroji se vždy p esv d te, že je p ístroj vypnutý a odpojený ze sít .

Montáž nebo demontáž pilového listu 

POZOR

– P ed montáží odstra te s listu pily t ísky a veškeré cizí p edm ty, které jsou tam uchyceny. 
V opa ném p ípad  nelze pilový list dostate n  pevn  upnout, což m že mít za následek 
poran ní pracovníka.

P i montáži pilového listu se p esv d te, zda se upínací pouzdro pilového listu nachází v uvoln né
poloze, d íve než pilový list zavedete. Nachází-li se upínací pouzdro pilového listu v pevné poloze, 
oto te jím ve sm ru šipky, tak m že být zablokováno v uvoln né poloze (obr. 4). 

Pilový list zave te do upnutí nástroje až na doraz. Upínací kroužek pilového listu se oto í, a tím 
bude pilový list zafixován. Zatáhnutím se p esv d te, zda nelze pilový list vytáhnout (obr. 5). 

UPOZORN NÍ

– Nebude-li pilový list zaveden dostate n  hluboko, m že b hem provozu dojít k jeho náhlému 
vymršt ní. Což m že být velmi nebezpe né.

Chcete-li pilový list sejmout, pak sv rací kroužek pilového listu oto te ve sm ru šipky až na doraz. 
Pilový list se uvolní a sv rací kroužek bude zafixován v odblokované poloze (obr. 6). 

UPOZORN NÍ

– Pokud pilový list odstraníte, a upínací pouzdro nebude zcela oto ené, je možné, že upínací 
pouzdro nebude zablokováno v uvoln né poloze. V tomto p ípad  upínací pouzdro pilového 
listu znovu oto te až na doraz, a pak se p esv d te, zda bylo zablokováno v uvoln né poloze.
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– P ed každým se ízením nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý 
a odpojený ze sít .

Nastavení patky (obr. 1 a 2) 
Je-li pilový list na jedné stran  svého ost í opot ebován, pak zm te polohu patky tak, abyste mohli 
použít ostrou, neopot ebovanou ást ost í. Tím je prodloužena životnost pilového listu. 

K p estavení vodicí patky stiskn te tla ítko patky sm rem k „A“, až zasko í, viz obrázek, takže lze 
patku p emístit na jednu z p ti západkových poloh. K zajišt ní vodicí patky stiskn te tla ítko patky 
sm rem k „B“, až zasko í.

Funkce vypína e (obr. 3) 

POZOR

– P ed p ipojením p ístroje k síti vždy zkontrolujte, zda elektronický vypína ádn  funguje, 
a zda se po uvoln ní vrátí do vypínací polohy.

K zapnutí stroje jednoduše stiskn te vypína . Otá ky zvýšíte zesíleným tlakem na vypína .

K vypnutí stroje jednoduše uvoln te vypína . K trvalému provozu stiskn te vypína , a poté zatla te
areta ní tla ítko. K zasko ení areta ního tla ítka zatla te vypína  až na doraz a pak ho uvoln te.
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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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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. 

Údržba
23. Údržbu vašeho elektrického p ístroje nechejte provést u kvalifikovaného technika a za použití 

identických díl . Tím bude z stane zachována bezpe nost elektrického p ístroje.

VAROVÁNÍ

K zabrán ní poran ní si každý uživatel musí p e íst návod k obsluze. 

OBECNÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 

VAROVÁNÍ!

P e íst si všechny pokyny. Nerespektování dole uvedených pokyn  m že mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo t žká poran ní. Výraz „elektrické p ístroje“ ve všech níže 
uvedených výstražných pokynech se týká vašeho elektrického p ístroje provozovaného se sí ovým
nap tím (s kabelem) nebo akumulátorem (bez kabelu). 

TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ USTANOVENÍ PRO P ÍSTROJ
NENECHTE se z pohodlnosti nebo zb hlosti p i zacházení s výrobkem (získané opakovaným 
používáním) odvád t od striktního dodržování bezpe nostních pravidel platných pro recipro ní pilu. 
Budete-li tento p ístroj používat pochybným nebo neodborným zp sobem, m žete si p ivodit t žká
poran ní.

  1. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, 
držte elektrický p ístroj jen za izolované úchopové plochy. P i kontaktu s vodivým kabelem 
budou rovn ž i odizolované kovové ásti p ístroje vodivé, takže uživatel m že být zasažen 
elektrickým proudem.

  2. K upevn ní obrobku na stabilní podklad i k jeho podep ení, používejte sv rky nebo jiné 
praktické metody. Budete-li obrobek p idržovat jen rukou nebo svým t lem, pak nebudete mít 
stabilní polohu a m žete ztratit kontrolu nad p ístrojem.

  3. Vždy noste bezpe nostní nebo ochranné brýle. Dioptrické obvyklé brýle nebo slune ní brýle 
NEJSOU považovány za bezpe nostní brýle.

  4. Ne ežte h ebíky. Obrobek prohlédn te, zda tam nejsou h ebíky, a pop ípad  je p ed
zpracováním odstra te.

  5. Ne ežte nadm rn  velké kusy.

  6. P ed ezáním se p esv d te, zda je za obrobkem dostatek volného prostoru, aby pilový list 
nenarazil na tvrdý povrch, jako nap . podlahu, dílenský st l atd.

  7. P ístroj pevn  držte.

  8. P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda se pilový kotou  nedotýká obrobku.

  9. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí.

10. P ístroj nenechávejte b žet bez dozoru. P ístroj používejte jen tehdy, pokud ho držíte rukama.

11. D íve než p ístroj sejmete z obrobku, vypn te jej a vy kejte, až se pilový list úpln  zastaví.

12. Zabra te kontaktu s pilovým listem nebo obrobkem bezprost edn  po zpracovávání, protože 
mohou být ješt  velmi horké, a tak zp sobit popáleniny pokožky.

13. Nenechávejte p ístroj zbyte n  b žet p i volnob hu.

14. Pro p íslušný materiál a aplikaci vždy používejte vhodnou protiprachovou ochranu nebo 
dýchací masku.

15. N které materiály mohou obsahovat jedovaté chemikálie. U i te vhodná opat ení k zabrán ní
vdechování prachu vznikajícího p i práci a kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními údaji 
výrobce materiálu.

VAROVÁNÍ!

ZNEUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování bezpe nostních p edpis  uvedených v tomto návodu m že mít 
za následek t žká poran ní.

TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 


