ZÁRUČNÍ LIST
1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchod-

ního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je
nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na
poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením
instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během
transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky,
které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem
servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze
tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné
prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete
v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr.
číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned
při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při
opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního
technika a přepravu výrobku zpět vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální
krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je
z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

NÁVOD K OBSLUZE
STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA
TSFS – 1 250

SERVIS
Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany
Tel. reklamačního odd.

Fax

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

260 190 100

Vodafone

608 227 255

http://www.KHnet.cz
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA TSFS – 1 250
Typ:
TSFS1250
Výrobní číslo (série):
Záznamy opravny:
Datum výroby:
Datum prodeje, razítko, podpis:

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu
zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

28

TSFS1250

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o.
Naše společnost je připravena vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po
zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo.
Vynasnažíme se váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým
návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení
nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob
jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde
opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
POPIS
Popis stroje:
Stolní formátovací pila s předřezávacím kotoučem a formátovacím vozíkem masivní konstrukce.
Snadné ovládání naklápění a zapouštění kotouče. Použití předřezávacího kotouče zajišťuje čistý
řez na obou stranách řezaného materiálu a zvyšuje pracovní výkon stroje. Pila je osazena kotouči
s břitovými destičkami z tvrdokovu.
Tento stroj je určen pro provádění podélných, příčných a úhlových řezů všech typů dřevěných
desek. Používání tohoto stroje je široce rozšířeno ve stavebnictví, při výrobě nábytku, při práci se
dřevem a při řemeslné výrobě.
Počet pracovních míst: 1

TECHNICKÁ DATA
Hlučnost a emise

• Maximální emise prachu 0,38 mg/m3

• Hlučnost
Dlouhodobé vystavení hlučnosti větší než 85 dB může způsobit zdravotní problémy obsluhy. Proto
je doporučeno použití ochranných prostředků jako jsou zátky do uší nebo sluchátka. Zde uvedené
hodnoty hlučnosti odpovídají běžným provozním podmínkám pouze pro jeden stroj podle normy
ISO 3746/1995. Posuv obrobku 91,2 dB(A), maximální hodnota Lpeak dB(C) < 130.
Měřidla úhlů a vzdáleností instalovaná na stroji jsou pouze orientační a údaje je nutné si ověřit i
jinými měřidly
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ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ
Záznamy o opravách a údržbě:
DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ
OPRAVNA

Motor
Napětí ............................................................................................................................. 400 V
Příkon............................................................................................................................ 2,2 kW
Hlavní pilový kotouč
Průměr kotouče ............................................................................................................305 mm
Upínací průměr...............................................................................................................30 mm
Otáčky hlavního pilového kotouče dle použitého průměru kotouče ......................... 3 500 min.-1
Doba zastavení pilového kotouče ......................................................................................≤ 9 s
Průměr odsávacího otvoru............................................................................................100 mm
Průměr odsávacího otvoru krytu .....................................................................................36 mm
Předřezávací kotouč
Průměr kotouče ..............................................................................................................90 mm
Upínací průměr...............................................................................................................20 mm
Tloušťka ...........................................................................................................................3 mm
Počet zubů ........................................................................................................................... 12
Otáčky předřezávacího kotouče ............................................................................. 7 000 min.-1
Prořez 90° ......................................................................................................................90 mm
Prořez 45° ......................................................................................................................65 mm
Max. šířka příčného řezu (delší nosník) .....................................................................1 250 mm
Max. šířka podélného řezu ...........................................................................................600 mm
Max. šířka podélného řezu (kratší nosník) ....................................................................600 mm
Rozměr pracovního stolu....................................................................................800 × 490 mm
Rozměry stroje
Délka.............................................................................................................................203 cm
Šířka..............................................................................................................................248 cm
Výška ............................................................................................................................126 cm
Balení
1. obal ......................................................................................................... 113 × 86 × 100 cm
Hmotnost brutto..............................................................................................................248 kg
Hmotnost netto ...............................................................................................................208 kg
2. obal ............................................................................................................. 50 × 50 × 50 cm
Hmotnost brutto................................................................................................................50 kg
Hmotnost netto .................................................................................................................45 kg
Celková hmotnost
Hmotnost brutto..............................................................................................................298 kg
Hmotnost netto ...............................................................................................................253 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:
• „Předcházej nejčastějším úrazům“ – PILY
• „Předcházej úrazům“ – DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE.

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE
Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle
platných předpisů. Záznamy o provedení:
DATUM

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE

REVIZNÍ TECHNIK
Č. / PODPIS

Symboly používané v těchto instrukcích
Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.
Nebezpečí zachycení!
Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.
Varování!
Nebezpečí poškození
Poznámka:
Dodatečná informace
Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:
Před použitím čti návod

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Pozor elektrické zařízení

Používej ochranné rukavice

Nebezpečí oddělení prstů

Používej ochranu zraku

Před uvedením do chodu uzavřít ochranný kryt

Používej ochranu sluchu

Nebezpečí stisku končetiny

Používej ochranu dýchacích cest

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné
pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.
Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými
riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je
podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na
ni nemůžete plně soustředit.
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• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
• Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke
zraněním.
• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství
s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí.
Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah
dětí.
• Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit
nebo vyměnit.
Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
Elektrické zařízení
• Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění
osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení
nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
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• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně
kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
• Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
• Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40°C.
• Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
Rotační nástroje
• Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé
vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo
vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
• Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
• Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly.
• Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.
Obrábění

13
14
15
16
17

Pružina
Pravítko příčných řezů
Přítlačná tyč
Přítlačné rameno
Kolík

ML393C · 5 · 2 - 3
ML393C · 5 · 1 – 2
ML393C · 5 · 2 - 2
ML393C · 5 · 2 - 6
ML393C · 5 · 2 - 8

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Přítlačná hřídel
Přítlačný kotouč
Vodicí deska
Plochá matice
Dorazová deska
Stůl
Zajišťovací šroub
Smýkadlo (2)
Krytka proti prachu (4)
Tyč
Hřídel výkyvného ramena
Krátké výkyvné rameno
Dlouhé výkyvné rameno
Hlavní nosník
Distanční pouzdro
Podpěra nosníku
Základna nosníku (2)
Distanční kroužek
Hřídel výkyvného ramena
Základna výkyvného ramena

ML393C · 5 · 2 - 7
ML393C · 5 · 2 - 1
ML393C · 5 · 1 · 2
ML393C · 5 · 1 - 19
ML393C · 5 · 1 - 18
MJ233 · 1 - 1
ML393C · 5 · 1 - 23A
ML393C · 5 · 1 - 28A
ML393C · 5 · 1 - 5A
MJ233A · 2 - 6
MJ233A · 2 - 5
MJ233A · 2 · 2
MJ233A · 2 · 4
MJ233A · 2 - 1
MJ233A · 2 - 2
MJ233A · 2 · 1
MJ233 · 3A - 4
MJ233A · 2 - 4
MJ233A · 2 - 3
MJ233A · 2 · 3

• Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se
obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje.
• Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu.
• Nástroje udržujte čisté a ostré.
• Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
• K podávání materiálu používejte tlačítka.
• Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně
uchycen.
• Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.
Řezání – kotoučová pila
• Zvolte správný kotouč. Rozměry vhodného pilového kotouče naleznete na štítku.
• Nesundávejte kryt pilového kotouče ani nenarušujte jeho funkci. Pravidelně kontrolujte, zda je
v dobrém funkčním stavu. Nikdy s pilou nepracujte, není-li možné kotouč zcela zakrýt.
• Pozor: Při pádu kotoučové pily na zem může dojít k deformaci kotouče a poškození zubů.
• Kotouč musí být stále čistý a naostřený. S naostřeným kotoučem můžete poruchovost snížit na
minimum.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda zajišťovací matice (šroubu) kotouče a kolečka pro nastavení hloubky a úhlu řezu jsou pevně utaženy.
• Zajistěte, aby rozvírací klín, který je součástí dodávky, byl vždy namontován. Výjimku tvoří zapichovací řezání.
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B10
B11

Ložisko 6203-RS (160203) (2)
Ložisko 600-RS (160100) (2)

B12

Karbidový pilový kotouč 90 x 20 x 3

B13

Karbidový pilový kotouč 315 x 30 x 3,2 (72 zubů)

B14

Upínací šroub M8 x 63

B15

Pružná plastová hadice 100 x 30 x 800

SKF (GMN, RHP)
SKF

Q/JB3717· 4 - 85

03
Poz.

Název

Obr. č.

Poz.

1

Čtyřhranná matice

ML392F · 2 - 5

B1

2

Pravítko

MJ233 · 2 - 2

B2

3
4

Měřítko
Nosník

MJ233 · 2 - 6
MJ233 · 2 - 1

5
6

Koncový kryt (2)
Kryt

ML393C · 6 - 5
ML393C · 5 - 2A

7

Kryt

MJ233 · 1 - 6, - 7 (každý)

Název a specifikace
Stavitelný šroub BM8 x
63 x 20
Upínací šroub BM8 x 32
x 22

8

Pomocný stůl

MJ233 · 1 - 3

9

Příčník

MJ233 · 2 · 1

10

Podpěrné rameno

MJ233 · 2 - 4

11
12

Polohovadlo
Základna pravítka

MJ233 · 2 - 3
MJ233 · 2 - 7

Poz.

Název

Obr. č.

Poz.

Název a specifikace

1

Páka

ML393C · 5 · 2 - 5

B1

Kulička M10 x 32

2

Excentr

ML393C · 5 · 2 - 4

B2

3

Plochá matice

ML393C · 5 · 1 - 30

B3

4

Pomocné pravítko

ML393C · 5 · 1 - 1

B4

5

Polohovadlo (2)

ML393C · 5 · 1 - 22

B5

Kroužek 14
Stavitelný šroub BM8 x 63 x 2
(2)
Stavitelný šroub BM10 x 80 x
25 (2)
Krycí kroužek 6

6

Posuvná základna(2)

ML393C · 5 · 1 - 21

B6

7
8

Čtyřhranná matice(2)
Měřítko

ML393C · 5 · 1 - 20
ML393C · 5 · 1 - 8

B7
B8

9

Základna měřítka

ML393C · 5 · 1 - 9

10
11

Stůl pro příčné řezy
Upínací zařízení

ML393C · 5 · 1 · 3B
ML393C · 5 · 1 - 27

12

Čtyřhranná matice

ML393C · 5 · 1 - 26

• Před každým použitím zkontrolujte, zda zajišťovací matice kotouče a kolečka pro nastavení
hloubky a úhlu řezu jsou pevně utaženy.
• Před započetím práce zkontrolujte nastavení hloubky řezu.
• Je-li zařízení v chodu, nemějte ruce v dosahu řezání. Rotujícího kotouče se nedotýkejte.
• Nepokoušejte se vyndávat odřezky dokud se kotouč ještě točí.
• Nevyvíjejte na kotouč tlak ze strany a ani jiným způsobem se nepokoušejte zpomalit nebo násilím
zastavit točící se pilový kotouč.
• Předcházejte poškození kotouče a/nebo vřetena kontrolou, zda kryt pily je zcela uzavřen před
tím, než pilu odložíte.
• Přívodní kabel je třeba umístit mimo řezací místo a při řezání zajistit tak, aby nemohlo dojít
k ovinutí obráběného materiálu při řezání. Zařízení je třeba při řezání držet ve stabilní poloze.
Použijte vhodný materiál jako podpěru a kabelu umístěte v dostatečné vzdálenosti od obráběného materiálu.
• Při řezání nepoužívejte řezací olej.
• Nepoužívejte poškozené a popraskané kotouče.
• Při práci na pile bez pomoci formátovacího rámu, když je vzdálenost mezi kotoučem a podélným
pravítkem menší než 120 mm, používejte vhodné tlačítko pro posun materiálu.
• Rozvírací klín nastavte tak, aby mezi ním a kotoučem byla vzdálenost max. 5 mm.
• Neřezejte několik kusů najednou – nebezpečí zpětného vrhu.
• Nejdříve se ujistěte, zda nedochází k vibracím stroje. Nepokoušejte se odebírat materiál ihned po
zahájení řezu.
• Pracujte plynule a stejnou rychlostí.
• Posuv obrobku směrem k pilovému kotouči by neměl být příliš rychlý.
• Rychlost posuvu by měla odpovídat tloušťce obrobku.
• Dbejte na to, aby nedošlo k zastavení obrobku mezi pilovým kotoučem a vodicím pravítkem.
Nebezpečí zachycení kotoučem
• Nikdy neřežte předměty s připevněnými provazy, lany, strunami, kabely nebo dráty.
Pozor nebezpečí pořezání i když je stroj v klidu
• Při výměně pilových kotoučů používejte pracovní rukavice.
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Krycí kroužek 14
Šroub 8 x 32
Ložisko 180018 (6)

Pozor nebezpečí zpětného rázu (při zachycení zpracovávaného předmětu a jeho vržení
proti pracovníkovi)
• Vždy používejte rozvírací klín.
• Neodkládejte předměty na pracovní stůl.
• Vždy používejte ostré pilové kotouče.
• Prověřte, zda materiál neobsahuje cizí předměty (hřebíky, šrouby,…).
Pozor
• Prach některých dřevin (jako dub, buk, jasan) může po vdechnutí způsobit rakovinu. Proto vždy
používejte funkční odsávání jak od krytu kotoučů, tak ze spodu stroje.
•
Silové zařízení
• Obsahuje-li zařízení stlačené pružiny, zajistěte vždy jejich pozvolné a bezpečné uvolnění pomocí
vhodného přípravku.

7
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Název
Hřídel drážkovacího kotouče

Obr. Č.
MJ233 · 6 - 1

• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

27

Upínání drážkovacího kotouče

ML393C · 5 · 3 - 3

28

Řemenice

Zvedání a přeprava

29

Kryt pily

•
•
•
•
•

Stroj je pro přepravu a manipulaci opatřen 2 háky.
Zvedání stroje musí provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí pro zvedání břemen.
Ujistěte se, že se pod zvednutým břemenem nenachází lidé.
Pro manipulaci používejte odpovídající zvedací zařízení.
Pro manipulaci používejte certifikované vázací prostředky. Upevňovací místa jsou vyznačena na
obalu.
• Při manipulaci a přepravě nesmí být obaly se zařízením pokládány na některou z bočních stran.
• Zvedání musí probíhat pomalu a plynule.
• Během manipulace zabraňte nárazům.

30

Matice s levým závitem

MJ233 · 1 - 8
MJ233 1-3 nebo
MJ233 1-7
ML393C · 5 · 8 - 15

31

Přítlačný kroužek kotouče
Štípací klín

Ustavení pily.
• Před umístěním berte v úvahu max. rozměry zpracovávaného materiálu a prostor pro bezpečnou manipulaci před, v průběhu a po obrobení materiálu.
• Vzhledem k výkonu pily je nutné odsávání pilin a prachu.
• Ze všech stran stroje musí být volný prostor alespoň 0,8 m.

MONTÁŽ

Kompletace stroje
Z důvodu balení stroje a jeho přepravy bylo
demontováno několik jeho částí. Tyto demontované části budou montovány následovně:
Stůl pro příčné řezy – montáž
• Toto zařízení se skládá z vodícího nosníku
A, stolu R, výkyvného ramena F a podpěrného ramena D.
• Podle nákresu na obr. 1 místěte nosník A
a připevněte jej pomocí šroubů C.
• Pomocí šroubu S připevněte pomocnou
podpěru Q ke skříni stroje N.
• Spojte vodicí nosník A s podpěrou Q
pomocí šroubu P a pouzdra E.
• Položte stůl R na vodicí nosník A.
• Udržujte stůl v kolmé poloze vzhledem ke
stroji a potom stůl nakloňte mírně ke stroji,
abyste mohli provést připojení výkyvného
ramena F.
• Zasuňte podpěrné rameno D do otvoru ve
stole R.
• Upravte polohu ramena D tak, aby bylo
toto rameno rovnoběžné s otvorem ve stole R.
• Podle nákresu na obr. 2 umístěte vodicí
pravítko příčných řezů A na stůl B.
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33

Přítlačná deska štípacího klínu

ML393C · 5 · 8 - 14
MJ233 · 1 - 2
ML393C · 5 ·8 -18A

34

Kryt pily

MJ233 · 1 · 4

35

Pojistný kroužek (2)

ML393C · 5 - 10

36

Základna štípacího klínu

MJ233 · 1 · 6

37

Pouzdro napínáku

ML393C · 5 · 8 - 5

38

Pružina napínáku

ML393C · 5 · 8 - 6

39

Rameno napínáku

MJ233 · 6 · 2

40

Distanční pouzdro

ML393C · 5 · 8 - 7

41

Napínací řemenice (2)

ML393C · 5 · 8 - 8

42

Řemenice motoru

MJ233 · 1 - 10

43

Těsnící podložka (3)

ML393C · 5 · 8 - 10

44

Plochá řemenice

ML393C · 5 · 8 - 12

45
46

Koncový kryt
Nosník otočné základny

ML393C · 5 · 8 - 11
ML393C · 5 - 9

47

Vřeteno pilového kotouče

ML393C · 5 · 8 - 16

48

Těsnící podložka

ML393C · 5 · 8 - 4

Poz. Název a specifikace

Standard

B1

Kruhová matice M20 x 1,5 (2)

GB810-88

B2

Motor
trojfázový
nebo jednofázový

MS90L2/B3
MY90L2

B3

Klínový řemen A29 ?“

B4

Krycí kroužek 26 (3)

GB893 · 1 - 86

B5

Ložisko 180100 (2)

GB279-79

B6

Krycí kroužek 40 (2)

GB893 · 1 - 86

B7

Nekonečný plochý řemen 1,5 x 16 x 900

B9

Pero C5 x 20

GB1096-79
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SEZNAM DÍLŮ
01
Poz.

Název

Obr. č.

1
2
3
4
5

Elektrická část

MJ233 · 4A

Hák (2)
Skříň stroje
Šroub (4)
Kryt

ML392E-16
MJ233A · 1 · 1
ML393C · 4 - 20
MJ233 · 1 · 5

Poz.

Název

Obr. č.

1
2

Rukojeť šroubu (2)
Příruba

ML393C · 5 - 7
ML393C · 4 - 18

3
4
5

Rukojeť šroubu
Rukojeť šroubu
Stavěcí šroub

ML393C · 5 - 5
ML393C · 5 - 11
MJ233 · 1 - 14

6

Seřizovací šroub

MJ233 · 6 · 1

7

Pružina

ML393C · 5 · 3 - 2

8

Otočná základna drážkovacího kotouče

ML393C · 5 · 3 - 12

9
10
11
12

Excentrická hřídel
Příchytka pružiny
Pružina
Otočná základna

ML393C · 5 · 3 - 11
ML393C · 5 - 8
ML393C · 5 - 4
MJ233 · 1 · 2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Převod
Ozubená převodová kulisa
Zajišťovací upínací zařízení
Základna pily
Vodicí pouzdro
Spojovací tyč
Řemenice drážkovacího kotouče
Distanční pouzdro
Ložiskové pouzdro
Pouzdro
Pružina

ML393C · 5 · 6
MJ233 · 1 - 11
ML393C · 5 · 7
MJ233 · 1 - 4
ML393C · 5 - 13
MJ233 · 1 - 13
ML393C · 5 · 3 - 5
ML393C · 5 · 3 - 7
ML393C · 5 · 8 - 17
ML393C · 5 · 8 - 20
ML393C · 5 · 3 - 10

24
25

Základna hřídele drážkovacího kotouče
Hřídel

ML393C · 5 · 3 - 4
ML393C · 5 · 3 - 9

02

20

• Zasuňte jednu část dílu C do vodicí drážky pravítka A.
• Zasuňte druhou část dílu C do otvoru Q na stole B.
• Nastavte pravítko A do správné polohy a potom přitáhněte
šroub E.
• Při práci nastavte zajišťovací zařízení pravítka A pomocí
pravítka L do správné polohy.
• Zajistěte pravítko A pomocí části F.
• Pravítko M může být převráceno.
• Po uvolnění šroubu S můžete pohybovat pravítkem J po
celé vodicí drážce pravítka A.
• Tímto způsobem můžete provádět příčné řezy delší než 950
mm. Pravítko A může být instalováno v otvoru R.
Instalace pravítka
• Podle nákresu na obr. 3 namontujte část F se šroubem a
distančním pouzdrem.
• Dbejte na to, aby byla část F rovnoběžná se stolem A.
• Připevněte nosník B pomocí šroubu H.
• Dbejte na to, aby byl nosník B v kolmé poloze vzhledem ke hřídeli pily
a potom připevněte podpěrné rameno E s kolíkem G.
• Nastavte podpěrné rameno tak, aby se dotýkalo boční stěny pravítka
C.
Seřízení roviny pracovního a posuvného stolu
• Základem je vyrovnání vodící tyče a zajištění její rovnoběžnosti
s rovinou pracovního stolu.Případné nerovnosti vyrovnejte pomocí vypodložení konzol, kterými je vodící tyč upevněna. K měření používejte vždy přesnější kovová měřidla, pravítka a koncové měrky.
• Spodní vodící ložiska na konzolách posuvného stolu jsou v šikmých
drážkách umožňujících vymezení vůlí mezi ložisky(kladkami) a vodící
tyčí.
• Rovinu posuvného stolu lze postupně vyrovnávat pomocí 4 ks seřizovacích šroubů ve spodních
částech otočných uzlů na obou koncích nejdelšího ramene.Výšku lze také doseřídit pomocí vertikálního šroubu spojujícího posuvný stůl a výklopné rameno. K seřízení používejte přesné
ocelové dostatečně dlouhé pravítko.
Elektrické zapojení
Připojení na síťové napětí.
• Před připojením musí být
hlavní vypínač a jističe ve
skříňce vypnuty – poloha
OFF.
• Zapojení musí být provedeno
odborně způsobilou osobou
s příslušnou kvalifikací.
• Před připojením je nutná
kontrola uzemnění stroje a
dotažení spojů.
• Velikost napájecího napětí a
frekvence musí odpovídat štítkům na stroji.
• Povelené odchylky jsou ± 5
%.
• Zkontrolujte, zda se na stole
pily nenachází jakékoli předměty a kotouče že jsou
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správně upevněny a řádně dotaženy.
• Rukou v pracovní rukavici odolnou proříznutí otočte kotouči a kontrolujte, zda nezachytávají o
pracovní desku. Pokud dochází ke kontaktu s částmi stroje je zakázáno stroj spustit a je nutno
odstranit příčinu.
• Krátkým stiskem spouštěcího vypínače zkontrolujte správný směr otáčení.
• U třífázového motoru lze směr otáčení změnit záměnou připojení 2 fází.
• Elektrické zapojení musí být provedeno osobou s příslušnou kvalifikací v elektrotechnice, která
musí zajistit také spolehlivé uzemnění stroje.
• Zkontrolujte, zda velikost napájecího napětí a frekvence odpovídá uvedeným údajům. Tolerance
s uvedenými hodnotami se může pohybovat v rozsahu ± 5%.
• Krátkým stiskem spouštěcího spínače zkontrolujte směr otáčení motoru. Není-li směr otáčení
správný, změňte zapojení dvou vodičů v zástrčce pily vzájemným přehozením.
Odsávací zařízení
Varování:
Před zahájením práce nainstalujte odsávací zařízení. Správné odsávací zařízení eliminuje vdechovaní prachu a zaručuje lepší provozní podmínky stroje. Níže uvedené hodnoty odpovídají místu
spoje mezi krytem a otvorem odsávání.
• Horní místo spoje mezi krytem a otvorem, průměr odsávacího otvoru 36 mm, průtok vzduchu
170 m3.hod, minimální rychlost proudícího vzduchu 20 m.s-1.
• Spodní místo spoje mezi krytem a otvorem: průměr odsávacího otvoru 36 mm, průtok vzduchu
750 m3.hod-1, minimální rychlost proudícího vzduchu 20 m.s-1.
Montáž a seřízení kotoučové pily
Před montáží pily vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Montáž pilového kotouče
• Podle nákresu na obr. 5 odmontujte kryt
z rozvíracího klínu B.
• Odšroubujte šroub a sejměte kryt H.
• Podle nákresu na obr. 6 vložte čep B do otvoru
v přírubě pilového kotouče, klíčem na šestihranné matice uvolněte pojistnou matici C a
sejměte přírubu D.
• Proveďte montáž v uvedeném pořadí pilový
kotouč E, příruba D a matice C.
• Přitáhněte matici pomocí klíče a čepu B.
• Povolte šroub P, který zajišťuje výšku rozvíracího klínu.
• Dbejte na to, aby byl rozvírací klín srovnán
s pilovým kotoučem.
• Při montáži drážkovacího kotouče použijte
stejný postup.
• V tomto případě je ovšem opačný směr zubů
kotouče, protože pilový kotouč a drážkovací kotouč se otáčí v opačných směrech.
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Seřízení pilových kotoučů
Nastavení výšky a úhlu:
• Podle nákresu na obr. 7 uvolněte šroub B.
• Otáčejte šroubem A, aby došlo ke zdvižení pilového
kotouče do správné výšky.
• Potom opět přitáhněte šroub B.
• Nastavení úhlu provádějte podle stupnice na nálepce
T.
• Uvolněte šroub D, otáčejte šroubem C a po nastavení
požadovaného úhlu opět přitáhněte šroub D.

Seřízení drážkovacího kotouče:
• Podle nákresu na obr. 5 suňte šestihranný klíč do
otvoru M. Vždy vyčistěte otvor pro IMBUS klíč v hlavě
šroubu- nejlépe stlačeným vzduchem – nezapomeňte
si před tím nasadit ochranné brýle.
• Povolte pojistný šroub.
• Zasuňte šroubovák do otvoru N a otáčejte excentrickou hřídelí.
• Podle nákresu na obr. 7 vložte šestihranný klíč do otvoru L (poloha 90°) a
do otvoru P (poloha 45°), abyste mohli
provést seřízení výšky drážkovacího kotouče.
• Po seřízení opět proveďte přitažení
pojistného šroubu.
• Provádíte-li změnu nastavení úhlu
kotouče z polohy 90° na polohu 45°,
musíte kotouč vždy snížit. Zuby drážkovacího kotouče se nachází 1,5 mm nad povrchem stolu
obr. 8.

OBSLUHA
Podélné řezy
• Podle nákresu na obr. 9 používejte jako referenční měřítko
pravítko C.
• Koncová část pravítka C musí být umístěna v rozumné vzdálenosti od imaginární osy B, která prochází středem pilového
kotouče a svírá s podélnou osou pilového kotouče úhel 45°
směrem dopředu.
• Uvedené nastavení zabrání odmrštění obrobku proti obsluze
při zdvižení pily.
POZNÁMKA
Při nedodržení nastavení hrozí nebezpečí úrazu.
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Příčné řezy
• Podle nákresu na obr. 2 používejte vodicí pravítko A
podle číselné stupnice.
• Nastavte pravítko A do požadované polohy a proveďte
příčný řez.
• Vždy proveďte řádné upnutí obrobku.
Správné použití kotoučové pily
• Pokud se týká ozubení pilového kotouče, obrobek by měl
být řezán současně alespoň dvěma nebo třemi zuby obr.
10.
• Je-li obrobek řezán pouze jedním zubem, kvalita řezu
nebude dobrá.
• Důležité je také zdvižení pilového kotouče do takové
polohy, aby celá ozubená řezná část kotouče vyčnívala
nad povrch dřevěného obrobku.
• Po ukončení práce vypněte stroj, odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte celý stroj.

SCHEMA EL. ZAPOJENÍ
Kód
XP
KM
FU
FR
SB1
SB2
M
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Název
Zástrčka
Stykač
Pojistka
Tepelné relé
Vypínač
Spouštěč
Motor

Typ a specifikace
Trojfázová zástrčka se čtyřmi kolíky 15 A
LCID0910, 380 V
RT14-20, 2 A
LR2-D1310
Y090-01ZS/40, červený
Y090-10BN/ zelený
Y90S-2/B3

Množství
1
1
2
1
1
1
1
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ROZKRESLENÍ DÍLŮ

ÚDRŽBA
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Pro čištění používejte stlačený vzduch a vysavač.
• Stroj čistěte po každé směně. V případě intenzivního používání čistěte dle potřeby i v průběhu
směny.
• V případě, že jdou ovládací prvky těžko, nepoužívejte nepřiměřenou sílu a vždy kontrolujte, zda
se do mechanizmu nedostaly nečistoty, které brání správné funkci.
• Po ukončení práce vždy kontrolujte průchodnost otvoru pro odsávání pilin z prostoru pilových
kotoučů.
• Udržujte průchodnou hadici odsávání pilin, která se nachází uvnitř skříně pohonů.
Výměna a napnutí klínového řemenu
• Proveďte kontrolu napnutí klínového řemenu po prvních 10 provozních hodinách.
• Pravidelná kontrola řemenu musí být prováděna minimálně každých 6 měsíců.
• Dbejte na to, aby řemeny nebyly nadměrně napínány.
• Nadměrné napnutí může způsobit přehřátí a zničení řemenů.
• Minimálně jednou měsíčně provádějte pravidelnou kontrolu doby zastavení pilového kotouče.
• Je-li doba zastavení delší než 10 sekund, proveďte napnutí nebo výměnu řemenu.
Seřízení řemenu předřezávacího kotouče
• Podle nákresu na obr. 11 povolte šroub F, sejměte
kryt E, spusťte zcela kotouč a nakloňte kotouč
v úhlu 45°.
• Povolte matici A, potom šroub B a proveďte seřízení řemenu přitažením šroubu B.
• Po seřízení přitáhněte matici A a šroub C.
• Chcete-li vyměnit řemen drážkovacího kotouče,
zatlačte část G směrem dopředu. Řemen je napínán pomocí pružiny H.
Čištění stroje
• Po každém pracovním dnu očistěte pečlivě celý
stroj.
• Je-li to nezbytně nutné, použijte při čištění stlačený
vzduch.
• Používejte ochranné brýle a masku.
• Minimálně každých 6 měsíců nebo každých 500
provozních hodin odstraňte boční kryty stroje a
proveďte kompletní vyčištění celého stroje a všech
jeho částí.
Mazání
• Každých 500 provozních hodin odstraňte pomocí běžného kartáče ze stroje všechny piliny a
prach.
• Proveďte kompletní namazání stroje olejem a mazivem.
• Dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění řemenů a řemenic olejem.
• Pro mazání pracovního stolu a ostatních kluzných ploch nepoužívejte mazací tuky a oleje, ale
kluzné prostředky, na které se nebudou chytat piliny a jemný dřevěný prach. Při použití tuků a
olejů vznikne tuhá hmota, která způsobí těžký chod nebo jejich úplné znehybnění.
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13

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Klínové řemeny
• Správně napnuté řemeny lze uprostřed prohnout tlakem palce o cca 10 – 15 mm.
• Jsou použity vícenásobné řemenice, proto musí být řemeny měněny současně – v sadě, jinak
dojde k jejich rychlému znehodnocení.
• Příliš napnuté řemeny ničí velkým tahem ložiska.
• Málo napnuté způsobují nadměrné ohřívání řemenic a ložisek motoru a uložení hřídelů. Následně
dochází vytékání mazacího tuku z ložisek.
• Dalším důsledkem je přehřívání samotných řemenů a jejich velký prokluz. Životnost řemenů je
pak velmi nízká a v případě nahromadění pilin může dojít k požáru.
• Dbejte, aby při mazání stroje nedošlo ke znečištění řemenů použitými mazacími prostředky. Tyto
již z nich nelze spolehlivě odstranit.
• Vždy dbejte, aby dvířka pohonu byla řádně zavřena.

Stroj byl před odesláním z výrobního závodu pečlivě testován, a proto musí být v perfektním stavu.
Nesprávná obsluha stroje může způsobit problémy. Všechny nezbytné opravy musí být prováděny
mechanikem specializovaného servisu.
Č. Porucha Po zapnutí hlav- Možná příčina a. Není Odstranění poruchy a. Zkont1
ního spínače se neotáčí připojeno napájecí napětí rolujte napájecí zdroj, napájecí
motor.
nebo je spálená po-jistka.
kabely a pojistku.

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu
s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění
samostatně recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o
nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte
záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy
provedeme za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální
obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží
na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou
funkci výrobku.
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Motor se zastaví během
prá-ce.

b. Uvolněný nebo přerušený
elektrický kontakt.

b. Zkontrolujte zapojení elektrických vodičů.

c. Porucha spínače.

c. Zkontrolujte spínač.

d. Nouzové tlačítko je vypnu-to.

d. Obnovte provozní funkci
nouzového tlačítka.

a.

a. Zkontrolujte elektrické zapojení stroje.

Není připojeno napájecí
napětí nebo zkrat.

b. Přepálená pojistka.

b. Vyměňte pojistku.

3

Motor se otáčí, ale vřeteno
ne

Řemen je uvolněn nebo poškozen.

Proveďte napnutí nebo výměnu řemenu.

4

Drážkovací
naklo-něn.

Šroub s hlavou s vnitřním
šestihranem je uvolněn.

Přitáhněte šroub v otvoru M
(obr. 5). Vždy vyčistěte -

kotouč

je

nejlépe stlačeným vzduchem
(nezapomeňte
si
nasadit
ochranné brýle) -otvor pro klíč
IMBUS v hlavě šroubu.
5

Roviny
pracovního
a
posuv-ného stolu nejsou
rovnoběž-né

a. Vodící tyč není rovnoběžná s rovinou pracovního
stolu.

a. Případnou nerovnost vyrovnejte vypodložením konzol,
které upevňují vodící tyč k
pracovnímu stolu.

b. Není vymezena vůle mezi
ložisky na vodící tyči.

b. Spodní vodící ložiska na
konzolách posuvného stolu
jsou v šikmých drážkách, které
vymezí vůle mezi lo-žisky
(kladkami) a vodící tyčí.

c. Výklopné rameno
špatně nastaveno

c. Rovinu posuvného stolu lze
postupně vyrovnávat pomo-cí
4 ks seřizovacích šroubů ve
spodních částech otoč-ných
uzlů na obou koncích nejdelšího ramene. Výšku lze také
doseřídit pomocí vertikálního
šroubu spojují-cího posuvný
stůl a výklop-né rameno. K
seřízení používejte přesné
ocelové dostatečně dlouhé
pravítko.

je
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