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VI. Zapnutí/Vypnutí/
Regulace počtu kmitů

 • UPOZORNĚNÍ
 ● Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky s el. 

napětím zkontrolujte, zda hodnota napětí v zásuvce 
odpovídá hodnotě uvedené na štítku na nářadí. Nářadí 
lze používat v rozsahu napětí 220-240 V~50 Hz.

Hlavní provozní spínač a jeho aretace Obr. 7

	Pilu ocasku zapněte stlačením hlavního provozního 
spínače (obr. 4, pozice 5). V zapnuté pozici jej může 
držet aretační tlačítko (obr. 4, pozice 8). Funkci 
aretačního tlačítka si předem vyzkoušejte.

	Pro vypnutí pily, uvolněte provozní spínač 
(obr. 4, pozice 5). 

V případě zaaretovaného provozního spínače provozní 
spínač stiskněte, a tím dojde k jeho odblokování.

REGULACE POČTU KMITŮ

Regulace počtu kmitů Obr. 8

	Počet kmitů za minutu lze nastavovat otáčením 
regulátoru (obr. 4, pozice 7) v těle držadla. Tento úkon 
lze provádět i v případě běžícího motoru. Číselník 
je označen od minimální hodnoty až k maximální 
hodnotě počtu kmitů za minutu. 

	Rovnoměrně otáčejte číselníkem regulátoru bez 
pevných dorazů podle druhu materiálu a způsobu 
požadované práce. Obecně platí, že na tvrdší 
a houževnatější materiály (kov) se používá nižší 
rychlost a na měkké materiály (dřevo) lze použít 
maximální hodnoty kmitů. V každém případě se 
může vhodná rychlost měnit s typem či tloušťkou 
opracovávaného materiálu a optimální nastavení 
kmitů je nutné zjistit praktickými zkouškami.

 • UPOZORNĚNÍ
 ● Při dlouhodobější práci s pilou ocaskou dodržujte 

pravidelný režim práce s přestávkami. Při 
dlouhodobějším používání elektronářadí při 
nastavených nižších počtech kmitů nechte pilu běžet 
bez zatížení na maximální hodnotu kmitů, aby se 
ochladila prouděním vzduchu.

VII. Držení pily 
 ● Pilu držte pevně uchopením za přední a zadní rukojeť 

dle následujícího obrázku.

Správné držení pily Obr. 9

VIII. Bezpečnostní pokyny 
pro práci s pilou 

 ● Zamezte používání pily fyzicky a duševně nezpůsobilými 
lidmi, osobami s nedostatkem zkušeností či 
nepoučenými osobami a dětmi a ani vy sami tak nečiňte.

 ● Při práci používejte ochranu zraku, sluchu a respirátor 
s třídou filtru P2. Vznikající prach při řezání chemicky 
ošetřených materiálů je zdraví škodlivý. Zajistěte 
dobré větrání pracovního prostoru. Pro odsávání 
produkovaného prachu doporučujeme použít 
vhodný vysavač na technický prach. Azbest z důvodu 

V. Před uvedením  
do provozu

 • UPOZORNĚNÍ
 ● Před použitím elektronářadí si přečtěte celý návod 

k použití. Návod nechte přiložený u výrobku, aby se 
s ním mohla obsluha kdykoli seznámit. Pokud nářadí 
komukoli půjčujete, přikládejte k němu i tento návod 
k použití. Zamezte znehodnocení a poškození tohoto 
návodu.

 ● Před výměnou pilových listů či jakoukoli údržbou či 
manipulací s opěrnou patkou odpojte přívodní kabel ze 
zásuvky el. napětí.

NASTAVENÍ OPĚRNÉ PATKY

Nastavení sklonu opěrné patky Obr. 5

	Opěrná patka (obr. 4, pozice 3) se díky pohyblivému 
čepu přizpůsobí požadovanému sklonu řezacího 
nástroje vůči poloze povrchu.

	V závislosti na velikosti pilového listu může být 
nastavena horizontální vzdálenost opěrné patky 
(obr. 4, pozice 3) od samosvorné upínací hlavy 
(obr. 4, pozice 1) celkem v pěti polohách. Pro 
nastavení vzdálenosti stikněte aretační tlačítko 
(obr. 4, pozice 2) a patku zasunujte či vysunujte do 
požadované vzdálenosti. Přepněte aretační tlačítko 
(obr. 4, pozice 2) zpět a zkontrolujte, zda je opěrná 
patka pevně zaaretovaná.

NASAZENÍ/VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU

Nasazení/výměna pilového listu Obr. 6

 • UPOZORNĚNÍ
 ● Před výměnou pilových listů vždy odpojte přívodní 

kabel ze zásuvky el. napětí.

 ● Při manipulaci s pilovým listem používejte ochranné 
rukavice. Při kontaktu s ostřím pilového listu existuje 
možnost poranění.

 ● Při výměně opotřebovaného pilového listu se 
nejdříve přesvědčte, že je zcela vychladlý. Předchozím 
používáním může být velmi horký a neopatrnou 
manipulací může dojít k poranění osoby.

 ● Při každé výměně pilového listu se přesvědčte, že otvor 
pro zasunutí pilového plátku samosvorné upínací hlavy 
není zanesen materiálem jako např. pilinami. 

1.  Pevně uchopte samosvornou upínací hlavu 
(obr. 4, pozice 1) prsty a otočte s ní ve směru šipky 
(obr. 6) přibližně o 90° a v této pozici ji přidržte.

2.  Vložte připravený pilový list do štěrbiny upínací hlavy 
a stisk uvolněte. Hlava samočinně uzamkne pilový 
plátek.

 ● Výměna opotřebovaného plátku za nový se provádí 
stejným způsobem. Pevně uchopte samosvornou 
upínací hlavu (obr. 4, pozice 1) prsty a otočte s ní ve 
směru šipky (obr. 6) přibližně o 90° a v této pozici ji 
přidržte. Vyjměte pilový list a stisk uvolněte. 
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odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné 
chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami 
nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané 
přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se 
použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní 
použití. Používáni prodlužovacího přívodu pro venkovní 
použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých 
prostorech, je nutné používat napájení chráněné 
proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen 
pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího 
proudu (ELCB)“.

3) BEZPEČNOST OSOB
a) Při používání elektrického nářadí musí být 
obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě 
dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. 
Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha 
unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického 
nářadí může vést k vážnému poranění osob.
b) Používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
Vždy používat ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. 
respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá 
pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu 
s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c) Je nutno vyvarovat se neůmyslnému spuštění 
stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením 
vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové 
soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze 
vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo 
zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být 
příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny 
seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, 
který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, 
může být příčinou poranění osob.
e) Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně 
dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní 
postoj a rovnováhu. To umožní lepší kontrolu nad 
elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
f) Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné 
oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla 
vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých 

částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být 
zachyceny pohybujícími se částmi.
g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojeni 
zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno 
zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně 
používala. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí 
způsobená vznikajícfm prachem.
h) Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která 
vychází z častého používání nářadí, stala samolibou, 
a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí. Neopatrná 
činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.
4) POUŽÍVÁNÍ A ŮDRŽBA ELEKTRICKÉHO 
NÁŘADÍ
a) Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné 
používat správné elektrické nářadí, které je určené 
pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí 
bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo 
konstruováno.
b) Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze 
zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické 
nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí 
být opraveno.
c) Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 
příslušenství nebo před uskladněním elektrického 
nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové 
zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu 
z elektrického nářadí, je-li odnímatelná. Tato 
preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí 
nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí je nutno 
skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit 
osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým 
nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí 
používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených 
uživatelů nebezpečné.
e) Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. 
Je třeba kontrolovat seřízení pohybujících se částí 
a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, 
zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které 
mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí 
poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho 
opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným 
elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté. 
Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší 
pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují 
a práce s nimi se snáze kontroluje.

karcinogenity smí řezat jen specialisté se speciálním 
ochranným vybavením.

 ● Při práci používejte rukavice. 

 ● Použijí se svorky nebo jiný praktický způsob, 
kterým se zabezpečí a podepře obrobek na stabilní 
základně. Držení obrobku rukou nebo proti tělu vede 
k jeho nestabilitě a může vést ke ztrátě kontroly.

 ● Všechny části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od 
místa řezu. Pod řezaný materiál nikdy nesahejte.

 ● Při provádění činnosti, kde se řezací nástroj může 
dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního 
přívodu, je nutno držet elektromechanické nářadí za 
izolované úchopové povrchy. Dotyk řezacího nástroje 
se „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované 
kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ 
a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

 ● Používejte pilové plátky, které jsou v bezvadném stavu. 
Tupé plátky mají nízký řezný výkon a zprohýbané 
vedou k nekontrolovatelným reakcím pily.

 ● Pilu k řezanému materiálu přikládejte vždy zapnutou. 
Nikdy ji neuvádějte do chodu uvnitř řezu, jinak 
hrozí nebezpečí zpětného rázu. Dbejte také na 
to, aby opěrná patka byla vždy zapřená o řezaný 
materiál. Jinak hrozí nebezpečí zpětného vrhu 
a nekontrolovatelného chování pily. 

 ● Na pilu během řezání nevyvíjejte nadměrný tlak, řezný 
výkon to nezvýší a vede to k přetěžování pily. 

 ● Pokud dojde k zaseknutí/sevření pilového plátku v řezu, 
pilu ihned vypněte a sevření se snažte rozevřít pomocí 
vhodného nástroje, aby bylo možné pilu z řezu vyjmout. 

 ● Dbejte na to, aby kmitající pilový plátek nezavadil 
o předmět. Mohlo by dojít k nebezpečí zpětného rázu.

 ● Přívodní kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od 
místa řezu, aby nedošlo k jeho poškození.

 ● Před vyjmutím pilového plátku z řezu vyčkejte, až se 
plátek zastaví. V opačném případě může kmitající plátek 
zavadit o hranu řezu, což může vést ke zpětnému vrhu.

 ● Pilový plátek se během řezání silně zahřívá, dbejte 
proto zvýšené opatrnosti na nebezpečí popálení.

 ● Pilu nikdy nepřenášejte v zapnutém stavu a před 
odložením vyčkejte, až se pilový plátek zastaví.

 ● Kmitající pilový plátek nikdy nezastavujte protitlakem 
či bočním tlakem na plátek.

IX. Obecné bezpečnostní 
pokyny pro elektrické 
nářadí

 •  VÝSTRAHA!
Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, ná-
vod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto 
nářadím. Nedodržení veškerých následujících pokynů může 
vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo 
k vážnému zranění osob.

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uscho-
vat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

Výrazem „ elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených 
výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napá-
jené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí 
napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

a) Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře 
osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
b) Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé 
kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí 
vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
c) Při používáni elektrického nářadí je nutno zamezit 
přístupu dětí a dalších osob. Bude-li obsluha vyrušována, 
může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí 
musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlice se nesmí 
nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, 
které má ochranné spojení se zemí, se nesmí 
používat žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které 
nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky 
omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
b) Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných 
předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, 
sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je 
větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
c) Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhku 
nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným 
účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo 
tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod 
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REZANIE DUTÝCH PREDMETOV

 • UPOZORNENIE
 ● Vždy dbajte  na to, aby dĺžka pílového listu bola 

s dostatočnou rezervou väčšia ako je priemer 

predmetu, ktorý opracovávate. V opačnom prípade 
hrozí zaseknutie pílového plátku a vznik spätného 
rázu, pozri obr. 3

 ● Oporná pätka musí byť zapretá o rezaný materiál. Obr. 3

IV. Súčasti a ovládacie prvky
Obr.4, Pozícia-popis

1) Samostatne zatváracia hlava na uchytenie

2) Aretačné tlačidlo nastavenia opornej pätky

3) Nastaviteľný doraz – výkyvná oporná pätka

4) Pílový list

5) Hlavný prevádzkový spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

6) Prívodný kábel

7) Otočný regulátor nastavenia frekvencie kmitov

8) Aretačné tlačidlo hlavného spínača

V. Pred uvedením do 
prevádzky

 • UPOZORNENIE
 ● Pred použitím elektrického náradia si prečítajte 

celý návod na použitie. Návod nechajte priložený 
u výrobku, aby sa s ním obsluha mohla kedykoľvek 
zoznámiť. Ak náradie niekomu požičiavate, priložte 
k nemu aj tento návod na použitie. Nedovoľte, aby sa 
tento návod poškodil a znehodnotil.

 ● Pred výmenou pílových listov, údržbou alebo 
manipuláciou s opornou pätkou odpojte prívodný 
kábel zo zásuvky el. napätia.

NASTAVENIE OPORNEJ PÄTKY

Nastavenie sklonu opornej pätky Obr. 5

	Oporná pätka (obr. 4, pozícia 3) sa vďaka pohyblivému 
čapu prispôsobí požadovanému sklonu rezacieho 
nástroja voči polohe povrchu.

	V závislosti od veľkosti pílového listu môže byť 
nastavená horizontálna vzdialenosť opornej pätky 
(obr. 4, pozícia 3) od samostatne zatváracej hlavy 
na uchytenie (obr. 4, pozícia 1) celkom v piatich 
polohách. Na prevedenie nastavenia vzdialenosti 
stlačte aretačné tlačidlo (obr. 4, pozícia 2) a pätku 
zasúvajte alebo vysúvajte do požadovanej vzdialenosti. 
Prepnite naspäť aretačné tlačidlo (obr. 4, pozícia 2) 
a skontrolujte, či je oporná pätka riadne upevnená.

NASADENIE/VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU

Nasadenie/výmena pílového listu Obr. 6

 • UPOZORNENIE
 ● Pred výmenou pílových listov vždy odpojte prívodný 

kábel zo zásuvky el. napätia.

 ● Pri manipulácii s pílovými listmi používajte ochranné 
rukavice. Pri kontakte s ostrím pílového listu sa môžete 
poraniť.

 ● Pri výmene opotrebeného pílového listu sa najskôr 
presvedčte, či úplne vychladol. Po predchádzajúcom 
použití môže byť veľmi horúci a neopatrnou 
manipuláciou by mohlo dôjsť k poraneniu osoby.

 ● Pri každej výmene pílového listu sa presvedčte, či nie 
je otvor na zastrčenie pílového plátku samostatne 
zatváracej hlavy na uchytenie zanesený materiálom, 
napr. pilinami.

1.  Uchopte pevne pomocou prstov samostatne zatváraciu 
hlavu na uchytenie (obr. 4, pozícia 1) a otočte ňou 
v smere šípky (obr. 6) približne o 90° a pridržte ju v tejto 
pozícii.

2.  Vložte pripravený pílový list do štrbiny upínacej hlavy 
a stlačenie povolte. Hlava samočinne uzamkne pílový 
plátok.

 ● Výmena opotrebeného plátku za nový sa vykonáva 
rovnakým spôsobom. Uchopte pevne pomocou prstov 
samostatne zatváraciu hlavu na uchytenie (obr. 4, 
pozícia 1) a otočte ňou v smere šípky (obr. 6) približne 
o 90° a pridržte ju v tejto pozícii. Vytiahnite pílový list 
a povolte stlačenie. 

Obr. 4
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VI. Zapnutie/Vypnutie/
Regulácia počtu kmitov

 • UPOZORNENIE
 ● Pred zapojením prívodného kábla do zásuvky s el. napätím 

skontrolujte, či hodnota napätia v zásuvke zodpovedá 
hodnote uvedenej na štítku na náradí. Náradie môžete 
používať v rozsahu napätia 220 až -240 V ~50 Hz.

Hlavný prevádzkový spínač a jeho aretácia Obr. 7

	Chvostovú pílu zapnete stlačením hlavného 
prevádzkového spínača (obr. 4, pozícia 5). V zapnutej 
pozícii ju môže držať aretačné tlačidlo (obr. 4, pozícia 
8). Funkciu aretačného tlačidla si najskôr vyskúšajte.

	 Vypnutie brúsky prevediete uvoľnením prevádzkového 
spínača (obr. 4, pozícia 5). 

	V prípade, že je prevádzkový spínač zablokovaný, stlačte 
prevádzkový spínač a tým dôjde k jeho odblokovaniu.

REGULÁCIA POČTU KMITOV

Regulácia počtu kmitov Obr. 8

Počet kmitov za minútu môžete nastaviť otáčaním 
regulátora (obr. 4, pozícia 7) v tele držadla. Tento úkon 
môžete vykonávať aj v prípade, že bude motor v chode. 
Číselník je označený od minimálnej hodnoty až po 
maximálnu hodnotu počtu kmitov za minútu. 

	Otáčajte rovnomerne číselníkom regulátora bez 
pevných dorazov podľa druhu materiálu a spôsobu 
požadovanej práce. Všeobecne platí, že na tvrdšie 
a húževnatejšie materiály (kov) sa používa nižšia 
rýchlosť a na na mäkké materiály (drevo) môžete 
použiť maximálnu hodnotu kmitov. V každom prípade 
sa môže vhodná rýchlosť meniť podľa typu alebo 
hrúbky materiálu, ktorý opracovávate a optimálne 
nastavenie kmitov je treba zistiť praktickými skúškami.

 • UPOZORNENIE
 ● Pri dlhodobejšej práci s chvostovou pílou dodržiavajte pra-

videlný režim práce s prestávkami. Pri dlhodobejšom pou-
žívaní elektrického náradia s nastaveným nízkym počtom 
kmitov nechajte pílu bežať bez zaťaženia na maximálnu 
hodnotu kmitov, aby sa ochladila prúdením vzduchu.

VII. Držanie píly 
 ● Pílu držte pevne uchopením za prednú a zadnú 

rukoväť podľa nasledujúceho obrázku.

Správne držanie píly Obr. 9

VIII. Bezpečnostné 
pokyny k práci s pílou 

 ● Nedovoľte, aby pílu používali osoby fyzicky alebo 
psychicky nespôsobilé, osoby s nedostatkom skúseností 
alebo nepoučené osoby a deti a ani vy tak nepostupujte.

 ● Pri práci používajte ochranu zraku, sluchu a respirátor 
s triedou filtru P2. Vznikajúci prach pri rezaní chemicky 
ošetrených materiálov môže škodiť zdraviu. Zabezpečte 
dobré vetranie pracovného priestoru. Na odsávanie pro-
dukovaného prachu odporúčame použiť vhodný vysávač 
na technický prach. Azbest z dôvodu karcinogenity môžu 
rezať len špecialisti so špeciálnou ochrannou výbavou.

 ● Pri práci používajte rukavice.
 ● Použijú sa svorky alebo iný praktický spôsob, ktorým 

sa zabezpečí a podoprie obrobok na stabilnej 
základni. Držanie polotovaru rukou alebo proti telu vedie k 
jeho nestabilite a môže spôsobiť stratu kontroly.

 ● Všetky časti tela udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti 
od miesta rezu. Pod rezaný materiál nikdy nesiahajte.

 ● Pri vykonávaní činnosti, pri ktorej sa rezací 
nástroj môže dotknúť skrytého vedenia alebo 
svojho vlastného prívodu, je nutné držať elektro-
mechanické náradie za izolované povrchy určené 
na uchopenie. Dotyk rezacieho nástroja so „živým“ 
vodičom môže spôsobiť, že sa neizolované kovové časti 
elektromechanického náradia stanú živými a môžu viesť 
k úrazu používateľa elektrickým prúdom.

 ● Používajte pílové plátky, ktoré sú v bezchybnom stave. 
Tupé plátky majú nízky rezný výkon a ohnuté vedú 
k nekontrolovateľným reakciám píly.

 ● Pílu k rezanému materiálu prikladajte vždy zapnutú. 
Nikdy ju neuvádzajte do chodu vo vnútri rezu, v opačnom 
prípade hrozí nebezpečenstvo spätného rázu. Dbajte 
tiež na to, aby oporná pätka bola vždy zapretá o rezaný 
materiál. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo 
spätného vrhu a nekontrolovateľné chovanie píly. 

 ● Na pílu v priebehu rezania nevyvíjajte nadmerný tlak, 
rezný výkon to nezvýši a vedie to k preťažovaniu píly.

 ● Pokiaľ by došlo k zaseknutiu/zovretiu pílového plátku 
v reze, pílu okamžite vypnite a zovretie sa snažte otvoriť 
pomocou vhodného nástroja, aby bolo možné pílu z rezu 
vytiahnuť.

 ● Dbajte na to, aby sa kmitajúci pílový plátok nezachytil 
o predmet. Mohlo by dôjsť k nebezpečenstvu spätného 
rázu.

 ● Prívodný kábel udržujte v dostatočnej vzdialenosti od 
miesta rezu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

 ● Pred vytiahnutím pílového plátku z rezu počkajte, kým 
sa plátok úplne nezastaví. V opačnom prípade by sa 
mohol kmitajúci plátok zachytiť o hranu rezu, čo by 
mohlo viesť k spätnému vrhu.

 ● Pílový plátok sa v priebehu rezania silno zahrieva, buďte 
preto veľmi opatrní na nebezpečenstvo popálenia.

 ● Pílu nikdy neprenášajte v zapnutom stave a pred odlože-
ním počkajte, kým sa pílový plátok úplne nezastaví.

 ● Kmitajúci pílový plátok nikdy nezastavujte protitlakom 
či bočným tlakom k plátku.

IX. Všeobecné 
bezpečnostné pokyny  
pre elektrické náradie

 •  VÝSTRAHA!
Je nutné prečítať všetky bezpečnostné pokyny, 
návod na používanie, obrázky a predpisy dodané 
s týmto náradím. Nedodržanie všetkých nasledujúcich 
pokynov môže  viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku 
požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.
Všetky pokyny a návod na používanie musíte uscho-
vať, aby bolo možné do nich neskoršie nahliadnuť.
Výrazom „ elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených 
výstražných pokynoch je myslené elektrické náradie napája-
né (pohyblivým prívodom) zo siete, alebo elektrické náradie 
napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA
a) Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote 

a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory 
bývajú príčinou nehôd.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde 
hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú 
horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom 
náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia zabráňte 
v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete rušení, 
môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Vidlice pohyblivého prívodu elektrického náradia 

musia vyhovovať sieťovej zásuvke. Vidlice sa 
nesmú žiadnym spôsobom upravovať. S náradím, 
ktoré má ochranné spojenie so zemou, sa nesmú 
používať žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, 
ktoré nie sú znehodnotené úpravami a príslušné zásuvky 
obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

b) Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených 
predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného 
vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.

c) Elektrické náradie nesmiete vystavovať dážďu, 
vlhku alebo aby bolo mokré. Ak sa do elektrického 
náradia dostane voda, zvýši sa nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.

d) Pohyblivý prívod sa nesmie používať na iné účely. 
Elektrické náradie sa nesmie nosiť alebo ťahať za 
prívod, ani sa NESMIE ťahom za prívod odpojovať 
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EÚ Vyhlásenie o zhode
Predmet vyhlásenia – model, identifikácia výrobku:

Extol® Premium 8893600;
Chvostová píla 650 W

Výrobca: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín  • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že vyššie popísaný predmet vyhlásenia

je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie:
2006/42 ES; (EÚ) 2011/65; (EÚ) 2014/30;

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú),  
ktoré boli použité na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 (2006/42 ES)
EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 ( (EU) 2014/30)
50581:2012 ( (EU) 2011/65)

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES vykonal Martin Šenkýř.
Technická dokumentácia 2006/42 ES je k dispozícii na adrese spoločnosti Madal Bal, a.s.

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín 5.4. 2019

V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř
člen predstavenstva spoločnosti

XII. Skladovanie
Očistený prístroj a nástroje skladujte, pokiaľ to bude možné, 
v originálnom obale, uloženom na suchom mieste mimo 
dosahu detí. Chráňte náradie pred priamym slnečným žiare-
ním a sálavými zdrojmi tepla.

XIII. Likvidácia odpadu
Výrobok obsahuje elektrické/elektronické 
súčasti, môže tiež obsahovať prevádzkové 
náplne, ktoré sú nebezpečným odpadom. 
Podľa európskej smernice 2012/19 EU sa 
elektrické a elektronické zariadenia nesmú 
vyhadzovať do komunálneho odpadu, a je 
nevyhnutné, aby ste ich odovzdali na 

ekologickú likvidáciu na k tomu určené zberné miesta. Informá-

cie o týchto miestach obdržíte na obecnom úrade.

XIV. Záručná lehota 
a podmienky (práva 
z chybného plnenia)

 ● Ak o to kupujúci požiada, je predávajúci povinný 
kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva 
z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS 
Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru  

sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili. 
Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť  

na náš autorizovaný servis. 
Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk. 

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie,  
poradíme Vám na:  

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70  
E-mail: servis@madalbal.sk
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V. Üzembe helyezés előtt
FIGYELMEZTETÉS!

 ● Az elektromos kéziszerszám használatba vétele 
előtt olvassa el a teljes használati útmutatót. 
A használati útmutatót tárolja a termék közelében, 
hogy a felhasználók azt bármikor el tudják olvasni. 
Amennyiben a készüléket eladja vagy kölcsönadja, 
akkor a készülékkel együtt a jelen használati 
útmutatót is adja át. A használati útmutatót védje meg 
a sérülésektől.

 ● Bármilyen beállítási munka, fűrészlap csere, 
karbantartás vagy tisztítás előtt a gép hálózati 
vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.

A TÁMASZTÓ TALP BEÁLLÍTÁSA

 A talp dőlésszögének a beállítása 5. ábra

	A talp (4. ábra, 3-es tétel) lengő kivitele lehetővé teszi, 
hogy a talp beálljon a munkadarabhoz.

	A fűrészlap hosszúságától függően a talp (4. ábra, 
3-es tétel) távolsága a géptől és az önzáró befogótól 
(4. ábra, 1-es tétel) öt különböző helyzetbe állítható 
be. A beállításhoz nyomja meg a gombot (4. ábra, 
2-es tétel), majd a talpat húzza ki vagy tolja be. 
A gombot (4. ábra, 2-es tétel) engedje el és ellenőrizze 
le, hogy a talp az adott helyzetben megfelelően 
rögzült-e.

A FŰRÉSZLAP BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

A fűrészlap behelyezése és cseréje 6. ábra

FIGYELMEZTETÉS!

 ● A fűrészlap behelyezése és cseréje előtt a gép hálózati 
vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.

 ● A fűrészlapot védőkesztyűvel fogja meg. Az éles 
fűrészlap kézsérülést okozhat.

 ● A fűrészlap cseréje előtt várja meg a fűrészlap 
lehűlését. A fűrészlap munka közben erősen 
felmelegszik és akár égési sérülést is okozhat.

 ● A fűrészlap cseréje előtt mindig ellenőrizze le, hogy az önzá-
ró befogó nyílásában nincs-e szennyeződés vagy forgács.

1.  Az önzáró befogót (4. ábra, 1-es tétel) az ujjaival fogja 
meg és a nyíl irányába fordítsa el 90°-kal, tartsa ebben 
a helyzetben (6. ábra).

2. A fűrészlapot dugja a nyílásba és az önzáró befogót 
engedje el. A befogó megfogja a fűrészlapot.

 ● A fűrészlap kivétele és cseréje a fenti lépések 
megismétlésével történik. Az önzáró befogót (4. ábra, 
1-es tétel) az ujjaival fogja meg és a nyíl irányába 
fordítsa el 90°-kal, tartsa ebben a helyzetben (6. ábra). 
Húzza ki a fűrészlapot, majd a befogót engedje el. 

VI. Be- és kikapcsolás / 
löketszám szabályozás

FIGYELMEZTETÉS!
 ● A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása 

előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség 
megfelel-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett 
tápfeszültségnek. A készüléket 220÷240 V-os és 50 
Hz-es feszültségről lehet üzemeltetni.

A főkapcsoló és rögzítése 7. ábra

	Az orrfűrészt a főkapcsoló (4. ábra, 5-es tétel) 
benyomásával kapcsolja be. Bekapcsolt állapotban nyomja 
meg a rögzítő gombot (4. ábra, 8-es tétel) a főkapcsoló 
benyomott állapotban való rögzítéséhez. A rögzítő gomb 
működését a gépe bekapcsolása előtt próbálja ki.

	A gép kikapcsolásához a főkapcsolót (4. ábra, 
5-es tétel) engedje el. 

A rögzített állapot kikapcsolásához nyomja meg 
a főkapcsolót, majd engedje el.

LÖKETSZÁM SZABÁLYOZÁS

Löketszám szabályozása 8. ábra

	A löketszámot a fogantyúba épített kerék 
(4. ábra, 7-es tétel) elforgatásával lehet beállítani. 
A löketszámot csak akkor lehet beállítani, ha a gép 
be van kapcsolva. A számok a löketszám növelését 
mutatják (minimumtól maximumig). 

	A löketszám szabályozó kereket forgassa el és állítsa 
be a kívánt munkához legjobban megfelelő löketszám 
értéket. Általában érvényes, hogy a szívósabb 
és keményebb anyagokat (pl. fémeket) kisebb 
löketszámmal, a puhább anyagokat (pl. fát) magasabb 
löketszámmal lehet fűrészelni. A löketszám értéke 
azonban függ az anyag vastagságától és a fűrészlap 

tulajdonságaitól is. Javasoljuk, hogy az optimális 
löketszámot gyakorlati próbával határozza meg.

FIGYELMEZTETÉS!

 ● Hosszabb ideig tartó munkák során tartson 
munkaszüneteket. Amennyiben a gépet hosszabb 
ideig alacsony fordulatszámon üzemelteti, akkor néha 
a gépet hagyja üresjáratban futni (a motor megfelelő 
lehűlése érdekében).

VII. A fűrészgép tartása 
 ● A fűrészgépet a mellső és hátsó fogantyúnál megfogva 

tartsa (lásd az ábrát).

A gép helyes tartása 9. ábra

VIII. Biztonsági 
utasítások a fűrészgép 
használatához 

 ● A gépet gyermekek, magatehetetlen vagy szellemileg 
fogyatékos személyek nem használhatják. A gépet 
csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta 
és megértette a használati utasítást és a készülék 
használatáért felelősséget vállal.

 ● Munka közben használjon védőszemüveget és 
fülvédőt, valamint P2 típusú porvédő maszkot. 
A megmunkálás közben keletkező por különösen 
veszélyes, ha a munkadarab anyaga vegyi anyagokkal 
van kezelve. A munkahelyen biztosítani kell 
a megfelelő szellőztetést. Ha a fűrészelés közben nagy 
mennyiségű por keletkezik, akkor a munkát elszívó 
közelében végezze, vagy a port ipari porszívóval szívja 
fel. Azbeszt tartalmú anyagokat ne fűrészeljen, mert 
az azbeszt rákkeltő anyag!
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EU Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

Extol® Premium 8893600;
Orrfűrész 650 W

A gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,  
hogy a fent megnevezett termék megfelel az Európai Unió 

harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak:
2006/42/EK; 2011/65/EU; 2014/30/EU.

A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Harmonizáló szabványok és módosító mellékleteinek (ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség 
nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 (2006/42/EK)
EN 55014-1:2006 2020. 4.28-ig/ ezt követően EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 (2014/30/EU)
50581:2012 (2011/65/EU)

A műszaki dokumentáció 2006/42/EK szerinti összeállításáért Martin Šenkýř felel.
A műszaki dokumentáció (a 2006/42/EK szerint), a Madal Bal, a.s. társaság székhelyén áll rendelkezésre.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2019. 4. 5.

A Madal Bal, a.s. nevében:

Martin Šenkýř
igazgatótanácsi tag


