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Elektrická kotúčová pila
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto elektrickú kotúčovú pílu. Skôr, než ju začnete 
používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre 
prípad ďalšieho použitia.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je 
možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. 
Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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Vysvětlení štítků s pokyny na stroji

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI
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3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY
Popis stroja (viď obr. 1)

Rukoväť 
Vypínač 
Nastavovacie skrutky 
Rozovierací klin 
Sklopný kryt 
Šesťhranná skrutka 
Základová doska 
Paralelný doraz 
Prípojka na vysávač

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  
8 - 
9 - 

Obsah dodávky

Stroj vyberte opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce diely kompletné:

Kotúčová píla
Pravouhlý držiak vzdialenosti rezu
1ks rezacieho kotúča
Záručný list
Návod na obsluhu

Pokiaľ diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa prosím na predajcu, od ktorého ste stroj 
zakúpili.

4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nepoužívajte poškodené rezné kotúče.
Nepoužívajte kotúče z rýchloreznej ocele.
Nepoužívajte kotúče, ktoré nezodpovedajú technickej špecifikácii stroja.
Nezastavujte kotúč bočným tlakom na disk.
Uistite sa, že pohyb ochrany kotúča je voľný a bez prekážok.
Neblokujte ochranu v otvorenej polohe.
Uistite sa, že je zaťahovací ochranný mechanizmus plne funkčný.
Pred výmenou kotúča, nastavovaním či opravou píly najprv vytiahnite zástrčku prívodného
kábla zo zásuvky.
Kontrola vhodnosti rezného kotúča:
    - Overte si, že priemer, hrúbka aj ďalšie vlastnosti kotúča zodpovedajú technickej
       špecifikácii píly;
    - Uistite sa, že je kotúč vhodný pre danú rýchlosť hriadeľa.
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Bezpečnostné pokyny | Použitie | Nastavenie a prevádzka

Nepoužívajte kotúče s väčšou ako stanovenou hrúbkou alebo s rozvodom zubov menším,
než je hrúbka kotúča.
Presvedčte sa, že je pílový kotúč nastavený nasledovne:
    - Vzdialenosť medzi pílovým kotúčom a obrysom kotúča píly nepresahuje 5 mm;
    - Obrys kotúča píly nepresahuje ďalej ako 5 mm cez vonkajší okraj pílového kotúča.
Vždy používajte pílový kotúč s výnimkou prípadov, keď vykonávate rez v strede dielu.
Pri práci s nástrojom používajte vhodnú ochranu sluchu.

5. POUŽITIE
Ručná okružná píla je dodaná s rezným kotúčom určeným na vykonávanie priamych rezov v 
drevených materiáloch. Po výmene rezného kotúča môžete rezať aj plasty, termoplasty, tvrdé 
plasty, laminát, dosky z tvrdej peny, izolačné dosky z minerálnej vlny, cementové dosky, pórovitý 
betón a výrobky z neželezných kovov. Akékoľvek iné použitie píly je prísne zakázané.

6. NASTAVENIE A PREVÁDZKA

Práca s ručnou okružnou pílou

Rezaný diel automaticky tlačí na sklopný kryt stroja.
Pri rezaní rovnomerne a hladko tlačte okružnú pílu smerom dopredu.
Diel, ktorý chcete odrezať, musí byť po pravej strane píly tak, aby široká časť základovej dosky 

bola celá umiestnená na ploche.

Paralelné rezanie

Odskrutkujte nastavovaciu skrutku.
Nastavte paralelný doraz podľa mierky, vezmite do úvahy aj hrúbku rezného kotúča.

POZOR! Pred rezaním načisto najskôr urobte skúšobný rez na odrezku materiálu.

Nastavenie hĺbky rezu

Odskrutkujte nastavovaciu skrutku.
Posuňte základňu smerom nadol.
Pomocou mierky nastavte požadovanú hĺbku rezu. Horná línia rezu musí o cca 2 mm 

vyčnievať z dreveného materiálu.

Nastavenie základne

Odskrutkujte nastavovaciu skrutku.
Nastavte požadovaný uhol základne v rozpätí 0 - 45°.
Utiahnite nastavovaciu skrutku.
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Nastavenie rozovieracieho klinu

Otvorte sklopný kryt a pevne ho držte.

Odskrutkujte skrutky.

Nastavte rozovierací klin a zaskrutkujte skrutky.

Pred zapnutím náradia

Pred zapnutím stroja sa uistite, že je rezný kotúč správne upevnený, že sa všetky pohyblivé časti 

voľne pohybujú a že všetky nastavovacie skrutky sú pevne dotiahnuté.

Spustenie a vypnutie náradia

Nástroj je vybavený dvojčinným bezpečnostným spínačom: pílu je možné spustiť len v prípade, 

že pevne držíte rukoväť a tlačíte na obe bezpečnostné tlačidlá. Po uvoľnení rukoväte sa píla 

automaticky vypne, takže nemôže dôjsť k náhodnej prevádzke stroja.

Výmena uhlíkov

POZOR! Pokiaľ dôjde k zahoreniu uhlíkov, ihneď pílu vypnite a obráťte sa na najbližší servis 

spoločnosti Carrefour.

Odsávanie prachu

                                   Hadicu bežného domáceho vysávača pripojte k saciemu otvoru okružnej 

                                   píly. V prípade potreby použite vhodnú redukciu.

7. ÚDRŽBA
Udržujte ventilačné otvory motora čisté a bez prachu.

Ak dôjde k poškodeniu rezného kotúča, ihneď ho vymeňte za nový kotúč rovnakého typu.

8. TIPY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU
Náradie, príslušenstvo a návod na obsluhu skladujte v originálnom obale, tak budete mať

vždy k dispozícii všetky potrebné diely aj informácie.

Brúska je prakticky bezúdržbová, jediným úkonom je pravidelné utretie krytu brúsky vlhkou

handričkou. Bráňte kontaktu brúsky s vlhkosťou a vodou. Dodržujte pokyny uvedené v tomto 

návode na obsluhu.
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Vyhlásenie o zhode

9. VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok/značka:  KOTÚČOVÁ PÍLA / FIELDMANN

Typ / model: FDK 2001E .................................................. 230V / 50Hz / 710W / 4600min / 140mm

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o 
zrušení smernice 89/336/EHS.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES. 

a normami:

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-5:2010
ZEK 01.2-08/12.08
EN 55014-1:2006+A1
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2 

EN 61000-3-3:2008

Označenie CE: ................................................................................................................................................... 13

Spoločnosť FAST ČR, a.s. je oprávnená konať menom výrobcu.

Výrobca:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Prahe, 23.5.2013

Meno: Ing. Zdeněk Pech
        Predseda predstavenstva                                                                             Podpis a pečiatka:



FDK 2001-E

32SK Technické údaje

10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie ........................................................................................................................................... 230V~ / 50Hz  
Príkon ..................................................................................................................................................................... 710W
Otáčky ..................................................................................................................................................... 4600 ot./min 
Rezný kotúč ........................................................................................................................ Ø 140 x 1.4 x Ø 16 mm
Maximálna hĺbka rezu ................................................................................................................................... 40 mm
Dĺžka napájacieho kábla ................................................................................................................................. 1,8 m
Hmotnosť ........................................................................................................................................................... 2,65 kg
LpA: (akustický tlak) ................................................................................................................................ 86,8 dB(A)
LwA: (akustický výkon) .......................................................................................................................... 97,8 dB(A)
Aw: (úroveň vibrácií) .............................................................................................................................. 2,608 m/s2

Návod na použitie – len jazyková mutácia.
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Likvidace

11. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
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