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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BUC121 BUC122

Otá ky et zu za minutu (min-1) 4,8 m/s (290 m/min) 5,0 m/s (300 m/min)
Délka me e 115 mm

Typ 25 AP
Rozte  1/4"Pilový et z

Po et vodicích lánk  42
Celková délka 422mm 422mm
Hmotnost netto 2,4 kg 2,5 kg

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC
� 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  li�it.

END005-2

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.

 Pou�ívejte ochranu zraku.

 Pou�ívejte ochranu sluchu.

 Pou�ívejte helmu, brýle a ochranu
sluchu.

 Pou�ívejte vhodnou ochranu nohou a
rukou.

 Nevystavujte nástroj de�ti.

 P i práci dr�te pilu ob ma rukama!
Obsluha pily jednou rukou je
mimo ádn  nebezpe ná!

 Tuto pilu smí obsluhovat pouze vhodn
vy�kolení pracovníci.

 Pouze pro zem  EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
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.

ENE031-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k ezání d íví a kmen .

Pro Model BUC121
ENG101-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-13:

Hladina akustického tlaku (LpA): 84.0 dB(A)
Nejistota (K): 2 dB(A)

Hladina hluku b hem provozu m �e p ekro it 85 dB(A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG221-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN60745-2-13:

Pracovní re�im: ezání d eva



76

Vibra ní emise (ah): 4.2 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

Pro Model BUC122
ENG101-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-13:

Hladina akustického tlaku (LpA): 84.6 dB(A)
Nejistota (K): 2 dB(A)

Hladina hluku b hem provozu m �e p ekro it 85 dB(A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG221-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN60745-2-13:

Pracovní re�im: ezání d eva
Vibra ní emise (ah): 4.3 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENH016-5

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Ní�e podepsaný, Kato, jako pov ená osoba, prohla�uje,
�e stroje MAKITA
Identifika ní íslo modelu pro EU: M6 08 02 24243
083
BUC121
spl uje standardní bezpe nostní a zdravotní po�adavky
p íslu�ných sm rnic EU:
Sm rnice EU o strojních za ízeních 98/37/EC, sm rnice
2000/14/EG o emisích hluku a sm rnice EU o
elektromagnetické kompatibilit .
Po�adavky vý�e uvedených sm rnic EU byly
realizovány p edev�ím na základ  následujících norem:
EN 60745-2-13, EN 55014, EN ISO 11681. Postup
hodnocení shody 2000/14/EG byl proveden podle
p ílohy V. Zm ená hladina akustického výkonu (Lwa) je
92.0 dB(A). Garantovaná hladina akustického výkonu
(Ld) je 94 dB(A). P ezkoumání typu EU podle normy
98/37/EG provedla spole nost: TÜV Product Service
GmbH, Zertifizierungsstelle, Ridlerstraße 31, D-80339
München, N mecko.

Tomoyasu Kato CE2007

000230

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

ENH016-5

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Ní�e podepsaný, Kato, jako pov ená osoba, prohla�uje,
�e stroje MAKITA
Identifika ní íslo modelu pro EU: M6 08 02 24243
083
BUC122
spl uje standardní bezpe nostní a zdravotní po�adavky
p íslu�ných sm rnic EU:
Sm rnice EU o strojních za ízeních 98/37/EC, sm rnice
2000/14/EG o emisích hluku a sm rnice EU o
elektromagnetické kompatibilit .
Po�adavky vý�e uvedených sm rnic EU byly
realizovány p edev�ím na základ  následujících norem:
EN 60745-2-13, EN 55014, EN ISO 11681. Postup
hodnocení shody 2000/14/EG byl proveden podle
p ílohy V. Zm ená hladina akustického výkonu (Lwa) je
92.7 dB(A). Garantovaná hladina akustického výkonu
(Ld) je 95 dB(A). P ezkoumání typu EU podle normy
98/37/EG provedla spole nost: TÜV Product Service
GmbH, Zertifizierungsstelle, Ridlerstraße 31, D-80339
München, N mecko.

Tomoyasu Kato CE2007

000230

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

GEB037-1

Bezpe nostní upozorn ní pro
et zovou pilu:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání bezpe nostních pravidel platných
pro et zovou pilu. Budete-li tento nástroj pou�ívat
nebezpe ným nebo nesprávným zp sobem, m �ete
utrp t vá�né zran ní.
1. Je-li et z pily v pohybu, udr�ujte v�echny

kon etiny mimo dosah et zu. P ed zapnutím
et zové pily se ujist te, �e se et z ni eho

nedotýká. Budete-li p i pou�ívání et zové pily
jen chvíli nepozorní, m �e dojít ke kontaktu et zu
s va�ím oble ením nebo t lem.

2. et zovou pilu dr�te v�dy pravou rukou za
zadní rukoje  a levou rukou za p ední rukoje .
Budete-li et zovou pilu dr�et obrácen , bude
hrozit v t�í nebezpe í úrazu, proto se tomu
vyhn te.



77

3. Pou�ívejte ochranu zraku a sluchu.
Doporu uje se také dodate ná ochrana hlavy,
rukou a nohou. Adekvátní oble ení zamezí
zran ní odlétávajícími t ískami a necht nému
kontaktu s et zem pily.

4. Nepou�ívejte et zovou pilu na strom . P i
pou�ití et zové pily na strom  m �e dojít ke
zran ní.

5. Udr�ujte správný postoj a pou�ívejte
et zovou pilu jen tehdy, stojíte-li na stabilním,

jistém a rovném povrchu. Kluzký nebo
nestabilní povrch, nap íklad �eb ík, m �e
zp sobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad
pilou.

6. P i ezání napnuté v tve dávejte pozor na
zp tný ráz. Kdy� se nap tí ve d ev  uvolní,
napnutá v tev m �e zasáhnout obsluhu nebo
zp sobit ztrátu kontroly nad pilou.

7. P i ezání ke  a malých strom  dbejte
mimo ádné pozornosti. Pru�ný materiál m �e
pilu zachytit a vymr�tit se nebo zp sobit, �e
ztratíte rovnováhu.

8. P i p ená�ení dr�te et zovou pilu za p ední
rukoje , nechte ji vypnutou a dr�te ji tak, aby
mí ila sm rem od va�eho t la. P i p eprav
nebo skladování v�dy nasa te kryt vodicí li�ty.
Správnou manipulací s et zovou pilou lze sní�it
riziko necht ného kontaktu s pohybujícím se
et zem pily.

9. Dodr�ujte pokyny týkající se mazání, napínání
et zu a vým ny p íslu�enství. Nesprávn

napnutý nebo namazaný et z se m �e
p etrhnout nebo zvý�it pravd podobnost
zp tného rázu.

10. Udr�ujte rukojeti suché, isté a chra te je p ed
olejem a mazivem. Mastné rukojeti jsou kluzké a
mohou zp sobit ztrátu kontroly nad nástrojem.

11. ezejte pouze d evo. Nepou�ívejte et zovou
pilu k ú el m, pro které není ur ena. P íklad:
nepou�ívejte et zovou pilu k ezání plastu,
zdiva nebo ned ev ných stavebních materiál .
Pou�ití et zové pily k ú elu, ke kterému není
ur ena, m �e mít nebezpe né následky.

12. P í iny a prevence zp tného rázu:
Kdy� se �pi ka vodicí li�ty dotkne p edm tu nebo
kdy� d evo sev e et z pily v ezu, m �e dojít k
zp tnému rázu.
P i kontaktu �pi ky m �e dojít k náhlé zp tné
reakci, kdy se vodicí li�ta zvedne nahoru a sm rem
k u�ivateli.
P i sev ení et zu pily v horní ásti vodicí li�ty
m �e dojít k rychlému pohybu vodicí li�ty sm rem
k u�ivateli.
V t chto situacích m �ete ztratit kontrolu nad pilou,
co� m �e mít za následek vá�né zran ní.
Nespoléhejte se jen na bezpe nostní za ízení,
která jsou sou ástí pily. Jako u�ivatelé et zové
pily byste m li podniknout ve�kerá opat ení, která

jsou nutná k zamezení nehody nebo zran ní.
Zp tný ráz je d sledkem �patného pou�ití a/nebo
nesprávných pracovních postup i podmínek. Lze
se mu vyhnout p ijetím odpovídajících opat ení,
která jsou uvedena ní�e:

 Udr�ujte pevné sev ení tak, aby palce a prsty
objímaly rukojeti pily. Dr�te pilu ob ma
rukama a st jte tak, abyste mohli odolat
p ípadnému zp tnému rázu. Jsou-li u in na
vhodná opat ení, obsluha m �e zp tný ráz
kontrolovat. Nepou�t jte pilu.

008625

Nep esahujte a ne e�te ve vý�ce nad
úrovní ramen.. To vám pom �e zabránit
necht nému kontaktu �pi ky s okolím a
budete moci et zovou pilu lépe ovládat v
neo ekávaných situacích.
Pou�ívejte pouze náhradní li�ty a et zy
doporu ené výrobcem.. P i pou�ití
nesprávných náhradních li�t a et z  m �e
dojít k p etr�ení et zu nebo zp tnému rázu.
Dodr�ujte pokyny výrobce týkající se
brou�ení a údr�by et zu pily. Zmen�ení
vý�ky hloubkového dorazu m �e mít za
následek v t�í zp tný ráz.

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA
1. P e t te si návod k obsluze, abyste se seznámili s

provozem et zové pily.
2. P ed prvním pou�itím et zové pily absolvujte

�kolení v pou�ívání pily. Pokud takové �kolení
není mo�né, p ed zahájením práce si minimáln
vyzkou�ejte ezání kulatiny na kozlíku.

3. et zovou pilu nesmí pou�ívat d ti a osoby
mlad�í 18 let. Mladiství star�í 16 let mohou být
tohoto omezení zpro�t ni, pokud pod dohledem
odborníka absolvují �kolení.

4. Práce s et zovou pilou vy�aduje vysokou
koncentraci. Nepracujte s pilou, pokud se necítíte
v po ádku. Ve�kerou práci provád jte s rozvahou
a klidn .

5. Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, drog nebo
lék .
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Správné pou�ití
1. et zová pila je ur ena výhradn  k ezání d eva.

Nepou�ívejte ji nap íklad k ezání plast  nebo
porézního betonu.

2. et zovou pilu pou�ívejte pouze k innostem
popsaným v tomto návodu k obsluze. Pilu
nap íklad nepou�ívejte k se ezávání �ivých plot
nebo k podobným ú el m.

3. et zovou pilu není povoleno pou�ívat pro
lesnické práce, tj. pro kácení a odv tvování
stojících strom . Kabel et zové pily nenabízí
pracovníkovi mo�nost pohybu a bezpe nost,
které jsou pro takovou práci nutné.

4. et zová pila není ur ena pro komer ní pou�ití.
5. Nep et �ujte et zovou pilu.

Osobní ochranné prost edky
1. Od v musí být t sn  p ilehající, nesmí v�ak

omezovat pohyblivost.
2. P i práci pou�ívejte následující ochranné

prost edky:
� Testovanou ochrannou p ilbu, pokud existuje

riziko padání v tví nebo podobné nebezpe í;
� Obli ejový �tít nebo brýle;
� Vhodnou ochranu sluchu (klapky na u�i,

upravené nebo tvarovatelné ucpávky do u�í);
Analýza oktávového pásma je k dispozici na
po�adavek.

� Pevnou ko�enou ochrannou obuv;
� Dlouhé kalhoty vyrobené z odolné látky;
� Ochrannou kombinézu z látky odolné proti

pro ezání;
� Ochrannou obuv nebo holínky s

prostiskluzovou podrá�kou, ocelovou �pi kou
a pod�ívkou z látky odolné proti pro ezání;

� Dýchací masku p i provád ní práce, p i které
vzniká prach (nap . p i ezání suchého d eva).

Bezpe né pracovní postupy
1. Neprovozujte et zovou pilu v blízkosti ho lavého

prachu nebo plyn . Motor vytvá í jiskry a
p edstavuje riziko výbuchu.

2. Pracujte pouze na pevném povrchu a zaujm te
dobrý postoj. Zvý�enou pozornost v nujte
p eká�kám (nap . kabelu) na pracovi�ti. Zvý�enou
pozornost v nujte míst m, kde vlhkost, sníh,
erstv  u ezané d evo nebo k ra m �e zp sobit

kluzkost. P i práci s pilou nest jte na �eb íku ani
na strom .

3. Zvý�ené opatrnosti dbejte p i práci na svahu;
kutálející se kmeny a v tve p edstavují
potenciální riziko.

4. O ist te oblast ezání od cizích p edm t , jako je
nap íklad písek, kameny, h ebíky, dráty, apod.
Tyto mohou po�kodit me  a et z a zp sobit
nebezpe ný zp tný ráz.

5. Zvý�enou opatrnost zachovávejte p i ezání v
blízkosti drát ných plot . Ne e�te do plotu. V
opa ném p ípad  m �e dojít ke zp tnému rázu

pily.
6. Ne e�te do zem .
7. D evo e�te po jednotlivých kusech a nikoliv ve

svazcích.
8. Pilou ne e�te tenké v tve a ko eny, proto�e by

mohlo dojít k jejich zamotání do pilového et zu.
Ztráta rovnováhy p edstavuje riziko.

9. P i zpracovávání eziva pou�ívejte bezpe nou
podp ru (kozlík).

10. et zovou pilu nepou�ívejte k pá ení ani
odmetání kus  d eva nebo jiných p edm t .

11. et zovou pilu ve te tak, aby se do prodlou�ené
dráhy et zové pily nedostala �ádná ást va�eho
t la (viz obrázek).

006909

Zp tný ráz
1. B hem práce s et zovou pilou m �e dojít k

nebezpe nému zp tnému rázu. Zp tný ráz vzniká,
pokud se �pi ka me e (zejména horní tvrtina)
dostane do styku s d evem nebo jiným pevným
p edm tem. Následn  dochází k vychýlení
et zové pily ve sm ru obsluhy.

006919

2. Dodr�ujte následující pokyny, aby nedo�lo ke
zp tnému rázu:

� Nikdy neza ínejte ez �pi kou me e.
� Nikdy p i ezání nepou�ívejte �pi ku me e.

Zvlá�tní opatrnost zachovávejte p i
pokra ování v ezech, které jste ji� za ali.

� ez zahajte p i b �ícím et zu.
� et z v�dy ost ete správným zp sobem.

Velice d le�ité je nastavení hloubkového
dorazu na správnou vý�ku (podobnosti viz
�Ost ení et zu").

� Nikdy sou asn  ne e�te n kolik v tví.
� P i odv tvování dávejte pozor, aby se me

nedostal do kontaktu s dal�ími v tvemi.
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� P i druhování se dr�te mimo sousední kmeny.
V�dy pozorujte �pi ku me e.

� Pou�ijte kozlík.

P eprava a skladování
1. et zovou pilu p ená�ejte pouze za p ední

dr�adlo a me  m jte oto en sm rem dozadu.
2. et zovou pilu v�dy ukládejte v bezpe né, suché

a uzam ené místnosti mimo dosah d tí.
et zovou pilu neskladujte ve venkovních

prostorách.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

ENC007-2

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY

AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku
vyu�ívajícím baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba

akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
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Sou ásti dodávky

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

008588

008589

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1

� P ed instalací nebo demontá�í akumulátoru v�dy
nástroj vypn te.

� P i demontá�i akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje posunout tla ítko na p ední
stran  akumulátoru.

� P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
akumulátoru s drá�kou ve sk íni a zasu te jej na
místo. Akumulátor zasunujte v�dy a� na doraz,
dokud není zaji�t n na svém míst  a nezazní malé
cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln  zaji�t no, je na
jeho horní stran  vid t ervená ást. Zasu te jej
tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném
p ípad  m �e akumulátor vypadnout a zp sobit
zran ní vám nebo okolostojícím osobám.
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� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli� velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .

Zapínání

POZOR:
� P ed vlo�ením akumulátoru do nástroje v�dy

zkontrolujte správnou funkci spou�t  a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.

Fig.2
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici odji� ovací tla ítko.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskn te odji� ovací
tla ítko a poté spou� . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou� .

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním libovolných prací na nástroji se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� pilového et zu

POZOR:
� P ed instalací a demontá�í pilového et zu se v�dy

p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je odpojen
akumulátor.

� P i instalaci a demontá�i pilového et zu v�dy
pou�ívejte ochranné rukavice.

� Pou�ívejte pouze pilový et z a me  s nástavcem
na �pi ce ur ený pro tuto et zovou pilu (viz výtah
ze seznamu náhradních díl ).

� Nedemontujte nástavec na �pi ce me e ani
nevym ujte me  za jiný bez nástavce na �pi ce,
aby nedo�lo ke zp tnému rázu.

Fig.3
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolujte
�roub, dokud se neuvolní kryt et zového kola.
Demontujte kryt et zového kola.
Demontujte pilový et z a me  z nástroje.

Fig.4
Umíst te jeden konec pilového et zu na horní stranu
me e. Nyní upevn te pilový et z jak je ilustrováno na
obrázku, proto�e se otá í ve sm ru �ipky.

Fig.5
Umíst te pilový et z tak, aby se pru�ina a výstupek
nacházely uvnit  n j a druhý konec et zu obto te okolo
et zového kola, jak je ilustrováno na obrázku.

Fig.6
Otá ejte me em proti sm ru hodinových ru i ek a
nainstalujte jej tak, aby se konec me e dotýkal pru�iny.

Fig.7
Vlo�te há ek krytu et zového kola do otvoru v nástroji a
poté nasa te kryt et zového kola na nástroj.

Fig.8
Otá ením knoflíku ve sm ru hodinových ru i ek pevn
dotáhn te �roub.

Úprava napnutí pilového et zu
Fig.9
Mírné povolení �roubu umo� uje provést se ízení
napnutí pilového et zu. Po se ízení �roub op t pevn
dotáhn te.

Fig.10
POZOR:

� Po ur itou dobu od instalace nového pilového
et zu tento vykazuje tendenci k povolování. as

od asu p ed zahájením pou�ívání zkontrolujte
napnutí pilového et zu.

� Nízké napnutí pilového et zu m �e zp sobit jeho
smeknutí.

� Instalaci a demontá� pilového et zu je t eba
provád t na istém míst  prostém pilin a
podobných materiál .

PRÁCE
Mazání
Fig.11
Pilový et z je b hem provozu nástroje automaticky
promazáván.
Zkontrolujte zbývající mno�ství oleje v nádr�i pomocí
kontrolního pr zoru.
Chcete-li nádr� doplnit, od�roubujte ví ko z otvoru
olejové nádr�e. Nádr� má objem 80 ml.
Po dopln ní nádr�e v�dy na�roubujte na et zovou pilu
dodané ví ko olejové nádr�e.

POZOR:
� P i prvním pln ní et zové pily et zovým olejem

nebo dopl ování nádr�e po úplném vyprázdn ní
nalévejte olej a� k dolnímu okraji plnicího hrdla. V
opa ném p ípad  mohou vzniknout problémy s
p ívodem oleje.

� Pro mazání pilového et zu pou�ívejte výlu n  olej
ur ený pro et zové pily Makita nebo oleje b �n
dostupné na trhu.

� Nikdy nepou�ívejte olej, který obsahuje prach a
ástice ne istot ani t kavý olej.

� P i pro ezávání strom  pou�ívejte rostlinný olej.
Minerální olej m �e stromy ohrozit.

� P i pro ezávání strom  nikdy netla te na et zovou
pilu silou.

� P ed zahájením ezání se p esv d te, zda bylo na
své místo na�roubováno ví ko olejové nádr�e.

Dr�te et zovou pilu mimo dosah stromu. Uve te pilu do
chodu a po kejte, dokud nebude dosa�eno
dostate ného promazání pilového et zu.
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P ed uvedením do provozu p ilo�te p ední vodítko/dolní
vodítko k u ezávané v tvi. Pokud zahájíte ezání bez
kontaktu p edního vodítka/dolního vodítka s v tví, m �e
dojít k viklání me e a následn  zran ní pracovníka.

e�te d evo pohybem pily dol .

Pro ezávání strom
Fig.12
Fig.13

POZOR:
� Je-li motor et zové pily v provozu, udr�ujte

v�echny kon etiny mimo dosah et zu.
� Je-li motor et zové pily v provozu, dr�te et zovou

pilu pevn  ob ma rukama.
� Nezacházejte p íli� daleko. Neustále udr�ujte

ádné postavení nohou a rovnováhu.
P ed uvedením do provozu p ilo�te p ední vodítko/dolní
vodítko k u ezávané v tvi. Pokud zahájíte ezání bez
kontaktu p edního vodítka/dolního vodítka s v tví, m �e
dojít k viklání me e a následn  zran ní pracovníka.
P i ezání silných v tví nejd íve prove te m lký ez
zespodu a poté ez dokon ete shora.

Fig.14
Budete-li ezat silné v tve zespodu, m �e se ez ve
v tvi zav ít a sk ípnout pilový et z.
Pokud budete ezat silné v tve shora bez m lkého ezu
zespodu, m �e se v tev roz�típnout.

Fig.15
Celý kmen nelze p e ezat najednou:
Vyvi te na dr�adlo mírný tlak, pokra ujte v ezání a poté
et zovou pilu mírn  vytáhn te; poté p ilo�te hrot o

trochu ní�e a dokon ete ez zvednutím dr�adla.

Fig.16
P ená�ení nástroje
Fig.17
P ed p ená�ením nástroje z n j v�dy vyjm te
akumulátor a nasa te na me  pouzdro. Do obalu
umíst te rovn � akumulátor.

ÚDR�BA

POZOR:
� P ed zahájením kontroly nebo údr�by nástroje se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.

� P i provád ní kontrol a údr�by v�dy pou�ívejte
ochranné rukavice.

Ost ení pilového et zu

POZOR:
� P ed provád ním prací na pilovém et zu v�dy

vyjm te akumulátor a pou�ívejte ochranné
rukavice.

Fig.18
Pilový et z je nutno naost it v následujících
p ípadech:

 P i ezání vlhkého d eva vznikají mou né piliny.
et z proniká obtí�n  do d eva, a to i p i vyvinutí

silného tlaku.
ezná hrana je viditeln  po�kozena.

 Pila v d ev  táhne doleva nebo doprava. D vodem
tohoto chování je nerovnom rné naost ení
pilového et zu nebo jednostranné po�kození.

Pilový et z ost ete asto, ale p i ka�dém ost ení
odstra ujte pouze malé mno�ství materiálu.
P i b �ném p eost ování obvykle dosta ují dv  nebo t i
p eta�ení pilníkem. Po n kolika p eost eních pilového
et zu jej nechejte naost it ve specializované opravn

spole nosti MAKITA.
Pilník a vedení pilníku

 P i ost ení et zu pou�ívejte speciální kruhový
pilník (volitelné p íslu�enství) na pilové et zy o
pr m ru 4 mm. B �né kruhové pilníky nejsou
vhodné.

Fig.19
 Pilník by m l na materiál p sobit pouze p i pohybu

sm rem dop edu. P i p esunování pilníku zp t jej
zvedn te z povrchu materiálu.

 Nejd íve naost ete nejkrat�í ezný nástroj. Délka
tohoto ezného nástroje poté ur uje rozm r pro
v�echny ostatní ezné nástroje pilového et zu.

 Pilník ve te tak, jak je ilustrováno na obrázku.
 Pilník lze vést snadn ji p i pou�ití dr�áku pilníku

(p íslu�enství). Dr�ák pilníku je opat en zna kami
pro správný úhel ost ení 30° (zna ky umíst te
rovnob �n  s pilovým et zem) a omezuje hloubku
pr niku (na 4/5 pr m ru pilníku).

Pilník ve te tak, jak je ilustrováno na obrázku.
 Po naost ení et zu zkontrolujte vý�ku

hloubkového dorazu pomocí et zové m rky
(volitelné p íslu�enství).

Fig.20
 Speciálním plochým pilníkem (volitelné

p íslu�enství) odstra te p ípadný p ebyte ný
materiál.

 Op t zaoblete p ední stranu hloubkového dorazu.
 P ed se izováním vý�ky hloubkového dorazu

odstra te z pilového et zu prach a ástice
ne istot.

i�t ní me e
Fig.21
V drá�ce me e se hromadí t ísky a piliny, kterou tak
ucpávají a brání pr toku oleje. P i ost ení a vým n
pilového et zu v�dy odstra te nahromad né t ísky a
piliny.
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i�t ní olejového filtru na výstupu oleje
B hem provozu se na olejovém filtru umíst ném na
výstupu oleje m �e nahromadit drobný prach nebo
materiál.
Drobný prach nebo ástice nahromad né na olejovém
filtru mohou negativn  ovlivnit pr tok oleje a vést k
nedostate nému mazání celého pilového et zu.
Pokud na horní stran  me e dochází k nedostate nému
p ívodu oleje, vy ist te následujícím zp sobem filtr.
Vyjm te z nástroje akumulátor.
Demontujte z nástroje kryt et zového kola a pilový et z.
(Viz odstavec �Instalace a demontá� pilového et zu".)

Fig.22
Demontujte tla nou matici pomocí plochého �roubováku
se �tíhlým hrotem nebo podobného nástroje.

Fig.23
Vyjm te z et zové pily filtr a o ist te jej od drobného
prachu a ástic. Je-li filtr p íli� zne i�t ný, vym te jej za
nový.
Vlo�te do p ístroje akumulátor.

Fig.24
Stisknutím spou�t  odstra te pomocí vytékajícího
et zového oleje prach nebo ástice nahromad né na

výstupu oleje.
Vyjm te z nástroje akumulátor.

Fig.25
Vlo�te vy i�t ný olejový filtr do výstupu oleje. Je-li filtr
p íli� zne i�t ný, vym te jej za nový.

Fig.26
Zajist te filtr vlo�ením tla né matice do výstupu oleje
správnou stranou sm ující nahoru, jak je ilustrováno na
obrázku. Pokud filtr nelze zajistit z d vodu
zdeformované tla né matice, vym te tla nou matici za
novou.
Namontujte na nástroj kryt et zového kola a pilový
et z.

Vým na et zového kola
P ed nasazením nového pilového et zu zkontrolujte
stav et zového kola.

Fig.27
POZOR:

� Opot ebené et zové kolo zp sobí po�kození
nového pilového et zu. V tomto p ípad  nechejte
vym nit et zové kolo. et zové kolo je nutno
nainstalovat, aby bylo v�dy orientováno tak, jak je
ilustrováno na obrázku.

Fig.28
P i vým n et zového kola v�dy pou�ijte nový pojistný
prstenec.

Vým na uhlík
Fig.29
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.30
Ulo�ení nástroje
P ed ulo�ením nástroje jej vy ist te. Po demontá�i krytu
et zového kola z nástroje odstra te p ípadné t ísky a

piliny. Po vy i�t ní nástroje jej spus te bez zatí�ení, aby
do�lo k promazání pilového et zu a me e.
Nasa te na me  pouzdro.
Vyprázdn te olejovou nádr� a polo�te et zovou pilu tak,
aby ví ko nádr�e sm ovalo nahoru.
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
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.

� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek
Makita

� Pilový et z
� Pouzdro
� Kompletní me
� Pilník


