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Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto elektrickú kotúčovú pílu. Skôr, než 
ju začnetepoužívať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu 
a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.
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44SK Všeobecné bezpečnostné predpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
    PREDPISY

POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie

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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Všeobecné bezpečnostné pokyny

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
    POKYNY
Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte 
a uschovajte

UPOZORNENIE!  Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné
rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred 
úrazom elektrickým prúdom, zraneniam osôb a nebezpečenstvom vzniku požiaru. Výrazom 
„elektrické náradie“ sa vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslí elektrické náradie 
napájané zo siete (napájacím káblom), ako aj náradie napájané z batérií (bez napájacieho 
kábla). Uschovajte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

Pracovné prostredie
Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na
pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.
Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo
výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V 
elektrickom náradí vzniká na komutátore iskrenie, ktoré môže byť príčinou vznietenia prachu 
alebo výparov.
Pri používaní el. náradia zamedzte prístupu nepovolaných osôb, najmä detí, do pracovného
priestoru! Ak budete vyrušovaní, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou. V 
žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dozoru. Zabráňte zvieratám v prístupe k 
zariadeniu.

Elektrická bezpečnosť

Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke.
Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte vidlicu. K náradiu, ktoré má na vidlicu napájacieho 
kábla ochranný kolík, nikdy nepoužívajte rozdvojky ani iné adaptéry . Nepoškodené vidlice 
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo 
zamotané napájacie káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je 
sieťový kábel poškodený , je nutné ho nahradiť novým sieťovým káblom, ktorý sa dá získať v 
autorizovanom servisnom stredisku alebo u dovozcu.
Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, vykurovacie telesá,
sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo 
spojené so zemou.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Elektrického náradia sa nikdy
nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho 
neponárajte do vody.
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Nepoužívajte napájací kábel na iný účel, než na aký je určený. Nikdy nenoste a neťahajte
elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky ťahaním za kábel. 
Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostrými alebo horúcimi predmetmi.
El. náradie bolo vyrobené výlučne na napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, že
elektrické napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku náradia.
Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel alebo vidlicu, alebo spadlo na zem
a je nejakým spôsobom poškodené.
V prípade použitia predlžovacieho kábla vždy skontrolujte, že jeho technické parametre
zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak sa elektrické náradie používa 
vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Pri použití predlžovacích 
bubnov je nutné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k prehriatiu kábla.
Ak sa elektrické náradie používa vo vlhkých priestoroch alebo vonku, je povolené ho
používať, iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie el. 
obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ručné el. náradie držte výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri
prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom 
alebo s napájacou šnúrou náradia.

Bezpečnosť osôb
Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť
činnosti, ktorú práve vykonávate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím, ak 
ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť 
pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. 
náradím nejedzte, nepite a nefajčite.
Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné
prostriedky zodpovedajúce druhu práce, ktorú vykonávate. Ochranné pomôcky, ako napr. 
respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana 
sluchu používané v súlade s podmienkami práce znižujú riziko poranenia osôb.
Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia náradia. Neprenášajte náradie, ktoré je pripojené k
elektrickej sieti, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému 
napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie náradia s 
prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia do zásuvky so zapnutým spínačom môže 
byť príčinou vážnych úrazov.
Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč
alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť 
príčinou poranenia osôb.
Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy
nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev, rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do 
prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených častí el. náradia.
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Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak má náradie možnosť pripojenia zariadenia
na zachytávanie alebo odsávanie prachu, zaistite, aby došlo k jeho riadnemu pripojeniu a 
používaniu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák na upevnenie dielu, ktorý
budete obrábať.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných
omamných alebo návykových látok.
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými , zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a 
znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitého zariadenia 
od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že 
sa nehrajú so zariadením.

Používanie elektrického náradia a jeho údržba

El. náradie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým
čistením alebo údržbou, pri každom presune a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. 
náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.
Elektrické náradie nepreťažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete
prevádzkovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je 
určené pre danú činnosť. Správne náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na 
ktorú bolo skonštruované.
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím
spínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Chybné spínače musia byť opravené 
certifikovaným servisom.
Odpojte náradie od zdroja elektrickej energie predtým, než začnete vykonávať jeho
nastavovanie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie zabráni náhodnému 
spusteniu.
Nepoužívané elektrické náradie upracte a uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí
a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených používateľov môže byť 
nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich
sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných 
častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, pred 
ďalším použitím zaistite jeho riadnu opravu. Veľa úrazov je spôsobených zle udržiavaným 
elektrickým náradím.
Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú
prácu, obmedzujú nebezpečenstvo zranenia a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie 
iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu, môže spôsobiť 
poškodenie náradia a byť príčinou zranenia.
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Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi
a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na 
dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na 
aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Používanie akumulátorového náradia

Pred vložením akumulátora sa presvedčte, že je vypínač v polohe „0 – vypnuté“. Vloženie
akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.
Na nabíjanie akumulátorov používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. Použitie nabíjačky
pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.
Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť
príčinou zranenia alebo vzniku požiaru.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uschovávajte ho oddelene od kovových predmetov, ako sú
svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie 
jedného kontaktu akumulátora s druhým. Skratovanie akumulátora môže zapríčiniť zranenie, 
popáleniny alebo vznik požiaru.
S batériami zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť
chemikália. Vyvarujte sa kontaktu s touto látkou a ak aj napriek tomu dôjde ku kontaktu, 
vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcej vody. Ak sa chemická látka dostane do očí, 
vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť vážne 
poranenia.

Servis

Nevymieňajte časti náradia, nevykonávajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do
konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.
Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže
spôsobiť úraz alebo škodu používateľovi).
Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte len
originálne alebo odporúčané náhradné diely. Zaistíte tak bezpečnosť vašu i vášho náradia.
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3. SYMBOLY
Na tomto zariadení môžu byť použité niektoré z nasledujúcich symbolov. Správne vysvetlenie týchto 
symbolov vám umožní bezpečné a lepšie využitie nástroja.

VAROVANIE!

V

W

RPM

n0

Symboly

SYMBOL NÁZOV                 POPIS

FDK 2003-E

Volt Napätie 
Ampér Prúd 
Hertz Frekvencia 
Watt Výkon 
Minúty Čas 

Striedavý  prúd

Jednosmerný prúd

Typ prúdu

Typ prúdu 
Otáčky bez zaťaženiaOtáčky naprázdno  

Konštrukcia II triedy Konštrukcia s dvojitou izoláciou 

Za minútu Otáčky za minútu
Varovanie pred 
vodou Nevystavujte dažďu ani nevystavujte vlhkým miestam.

Vždy používajte ochranné okuliare.

Prečítajte si návod

Ochrana očí

Pre zníženie rizika zranenia si musí používateľ prečítať 
a porozumieť návodu pred použitím zariadenia.

 

 
Maska na tvár Pri použití tohto zariadenia používajte masku na tvár. 

Ochrana sluchu Používajte ochranné prostriedky sluchu. 

Rukavice Pri použití zariadenia používajte ochranné rukavice. 
Ochrana rúk V prípade priblíženia rúk k čepeli hrozí vážne zranenie.

Predstavuje okamžitú nebezpečnú situáciu. Vyhnite 
sa pre zabránenie smrti alebo vážnemu úrazu.
Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak 
nezabránite, môže vyústiť do vážneho zranenia.
Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak 
nezabránite, môže viesť k zraneniu.

 

Nebezpečné

Varovanie 

Upozornenie 

Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže spôsobiť vniknutie cudzieho predmetu do očí, 
čo môže viesť k vážnemu zraneniu. Vždy používajte ochranné okuliare alebo ochranný štít a v 
prípade potreby aj masku na celú tvár.
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ZOZNÁMTE SA S KOTÚČOVOU PÍLOU
Pred použitím tohto nástroja sa oboznámte so všetkými funkciami a bezpečnostnými pravidlami. 
(Obrázok 1).

POISTKAS HRIADELE
Poistka hriadele vám umožňuje zablokovať kotúč pri uvoľnení zaisťovacej skrutky.

MAZACIA JEDNOTKA
Pri rezaní mäkkých materiálov ako je hliník alebo meď vložte mazaciu tyčinku do mazacej 
jednotky pre ochranu materiálu a kotúča.

ODSÁVACIA RÚRKA
Odsávacia rúrka zachytáva prach a piliny z rezania.

             SPODNÝ KRYT
Spodný kryt je pre vašu ochranu a bezpečnosť. NIKDY ho neupravujte. Ak je poškodený alebo 
sa vracia pomaly, NEPOUŹÍVAJTE pílu, pokým sa poškodený kryt nevymení alebo neopraví.

Obr. 1

1  Mazacia jednotka
2  Predná rukoväť
3  Poistka hriadele
4  Odsávacia rúrka                         
5  Napájací kábel
6  Spínač zapnutia/vypnutia
7  Horný kryt
8  Spodný kryt

Funkcie
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Opatrne vybaľte zariadenie a príslušenstvo z krabice. Uistite sa, že balenie obsahuje všetky diely 
popísané v zozname.
Nástroj dôkladne skontrolujte z hľadiska poškodení počas prepravy.
Obalové materiály nevyhadzujte, pokým zariadenie dôkladne neskontrolujte a neoveríte jeho 
správnu funkčnosť.

Kotúčová píla
1 sada univerzálnych kotúčov (na píle)
Predná rukoväť
Kľúč na kotúč
10 mazacích tyčiniek
Návod na obsluhu
Prenosné puzdro

Ak niektorá z častí chýba alebo je poškodená, zariadenie nepoužívajte, pokým 
chýbajúci diel nenahradíte. V opačnom prípade to môže viesť k vážnemu zraneniu.

Nepokúšajte sa upravovať tento nástroj ani vyrábať príslušenstvo neodporúčané pre 
toto zariadenie. Akékoľvek zmeny alebo úpravy  sú nesprávne a môžu spôsobiť 
nebezpečné situácie a vážne zranenie.

Aby ste zabránili nechcenému spusteniu nástroja, ktoré môže spôsobiť vážne zranenie, 
pri montáži dielov vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.

VYBALENIE

OBSAH BALENIA

VAROVANIE!

VAROVANIE!

VAROVANIE!
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NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

Tento nástroj používa špeciálne navrhnuté kotúče. Nikdy nepoužívajte iný typ. Iné typy 
kotúčov nebudú fungovať bezpečne a môžu spôsobiť vážne zranenie.

Pred demontážou kotúčov najskôr odpojte nástroj od elektrickej zásuvky.

1. Zatlačte poistku pre zaistenie kotúča. (obr. 3)
2. Použite kľúč na uvoľnenie matice. (obr. 4)
3. Zložte maticu a podložku z kotúča (obr. 5)
4. Otvorte spodný kryt kotúča. (obr. 6)
5. Zdvihnite a zložte kotúč „Face 1”. (obr. 7)
6. Zdvihnite a zložte kotúč „Face 2”. (obr. 8)

1.Nájdite „Face 1” a „Face 2” na novej sade kotúčov pre pílu s dvojitou čepeľou. (obr. 9)
2.Otvorte spodný kryt a umiestnite kotúč „Face 2“ na pílu a umiestnite ho na vonkajšie 
   upevnenie hriadele. (obr. 10)
3.Umiestnite kotúč „Face 1“ na kotúč „Face 2“ a umiestnite ho na vnútorné upevnenie 
   hriadele. (Obr. 11)
4.Umiestnite podložku a zaisťovaciu maticu na hriadeľ. (Obr. 12)
5.Utiahnite zaisťovaciu maticu pomocou kľúča. (Obr. 13)

NASADENIE KOTÚČOV

VAROVANIE!

VAROVANIE!

PRIPEVNENIE PREDNEJ RUKOVÄTE

DEMONTÁŽ KOTÚČA

Naskrutkujte prednú rukoväť na pílu podľa obrázku 2.
Použite maticu pre utiahnutie rukoväte.

Upevnenie rukoväte                      Obr. 2
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6. OBSLUHA

FDK 2003-E

Udržujte kotúče čisté, ostré a správne zložené. Použitím tupých kotúčov nadmerne zaťažujete 
pílu a zvyšujete riziko spätného rázu. Pripravte si vždy náhradné ostré kotúče.
Guma a drevo prilepené na kotúči spomaľuje vašu pílu. Použite odstraňovač gumy, horúcu vodu 
alebo odmasťovač na odstránenie týchto nečistôt. NEPOUŽÍVAJTE benzín.

Nepoužívajte pílu, ak kryt kotúčov nefunguje správne. Kryt musíte skontrolovať pred 
každým použitím. Ak vám píla spadne, skontrolujte spodný kryt a doraz z hľadiska 
poškodenia pri každom nastavení hĺbky pred použitím.

POŽITIE PÍLY

Upevnite požadovaný materiál tak, aby sa počas pílenia nehýbal.
Presunutím prepínača do pozície ON (zapnutá) zapnite pílu. Vždy umožnite kotúčom dosiahnuť 
plné otáčky predtým, ako začnete rezať materiál.
Aplikujte rovnomerný tlak pri pílení. Nadmerný prítlak spôsobí drsný rez a môže spôsobiť 
skrátenie životnosti píly alebo riziko spätného rázu.
Použite mazacie zariadenie (dodané) pri rezaní hliníka, medi, nerezovej oceli a zliatiny, pretože 
majú tendenciu znečistiť a lepiť sa na čepeľ.
Vždy veďte materiál v uhle 90° k čepeli. Vedením v inom uhle môžete spáliť kotúč a poškodiť 
zuby kotúča.
Neopierajte pílu na stranu obrobku, ktorý po pílení padne.
Pre zastavenie píly presuňte prepínač do pozície OFF (vypnutá). 

Spodný kryt pripevnený k píle je pre vaši ochranu a bezpečnosť. NIKDY ho neupravujte. Ak je 
poškodený alebo sa pohybuje spomalene alebo ťažko, pílu  NEPOUŹÍVAJTE, pokým nie je 
opravený alebo vymenený. Kontaktujte servisné stredisko. Pri použití píly nechajte kryt v 
prevádzkovej pozícii.
Kryt funguje správne, ak sa pohybuje voľne a potom sa vráti do zatvorenej pozície. Ak sa z 
akéhokoľvek dôvodu spodný kryt nezatvára ľahko, pred použitím píly kontaktujte autorizované 
servisné stredisko.

OCHRANNÝ SYSTÉM KOTÚČOV

DVOJITÉ KOTÚČE

UPOZORNENIE!
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Presunutím prepínača do pozície ON (zapnutá) zapnite pílu. Pred pílením vždy nechajte kotúče 
rozbehnúť na plné otáčky.
Použite rovnomerný tlak pri pílení. Nadmerný prítlak spôsobí drsný rez a môže spôsobiť skrátenie 
životnosti píly alebo riziko spätného rázu.
Uistite sa, že oba kotúče dosiahnu k materiálu v rovnakom čase, v opačnom prípade môže dôjsť 
k neočakávanému spätnému rázu a následnému zraneniu.

ZAČATIE REZU

Rýchlosť posuvu je veľmi dôležitá pre dosiahnutie správnych výsledkov pílenia. Rýchlosť posuvu 
je určená tvrdosťou a hrúbkou obrábaného materiálu. Rýchlosť posuvu je definovaná tak, ako 
rýchlo tlačíte pílu cez materiál.
Posúvajte (pre tenké materiály) kotúče so zúbkami vysunutými len 10-12 mm, potom pohybom 
vpred (alebo vzad) píľte.
Pílenie musí byť v uhle 90°. Pílenie v inom uhle môže poškodiť zúbky kotúčov.

AKO NASTAVIŤ RÝCHLOSŤ POSUVU

Majte ovládanie píly pod kontrolou pre bezpečné pílenie. Strata kontroly nad pílou môže 
spôsobiť vážny úraz.

UPOZORNENIE!

Ak je rýchlosť posuvu veľmi nízka, kotúče budú materiál tlačiť namiesto pílenia. Hrany 
zúbkov sa kĺžu a opotrebovávajú materiál. Toto spôsobí nesprávny rez a nadmerné 
opotrebenie kotúčov.
Ak je posuv veľmi rýchly, hrozí riziko, že rez sa môže oddeliť. Črepiny môžu byť väčšie a 
väčšie a nakoniec môže dôjsť k zlomeniu a vážnemu zraneniu.
Ak je rýchlosť posuvu veľmi vysoká, hrozí riziko, že rez sa môže oddeliť a vnútorný 
priestor nebude dostatočný na správne oddelenie. Výsledkom je nesprávny rez so 
značným opotrebením spodnej strany materiálu.

UPOZORNENIE!

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA
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REZANIE RÔZNCH MATERIÁLOV

MAZACIE TYČINKY
Použite mazacie tyčinky pre ochranu kotúčov a materiálu pri rezaní mäkkých materiálov ako je 
hliník alebo meď.
Pre vaše pohodlie sme vám pribalili 10  mazacích tyčiniek. Dodatočné mazacie tyčinky si 
môžete kúpiť na www.fieldmann.cz a v našich partnerských predajniach.
Vložte mazaciu tyčinku do mazacieho zariadenia podľa obrázku 20.
Použite ovládač pre podávanie vosku na kotúče podľa potreby.

Obr. 20
1  Mazacia jednotka                
2  Vosková tyčinka                                  
3  Ovládač

ROVNÝ PÁS
Posúvajte kotúče v 90° uhle cez diel. (obr. 14)

MÄKKÉ MATERiIÁLY
Aplikujte mazacie tyčinky cez mazací systém a potom režte. (obr. 15)
 
ŠTVORCOVÝ PROFIL
Veďte kotúč v diagonálnom smere.(obr. 16)

MATERIÁL TVARU U
Veďte kotúče na profil v diagonálnom smere. (obr. 17)
 
OKRÚHLA RÚRA
Veďte kotúče cez diel tak, aby prechádzal v 90° uhle. (obr. 18)

PLOCHÝ TENKÝ MATERIÁL
Zaveďte kotúče do materiálu v 90° uhle, potom posúvajte cez diel. (obr. 19 )
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7. ÚDRŽBA
MAZACIE TYČINKY

ČISTENIE A SKLADOVANIE

MAZANIE

DVOJITÁ IZOLÁCIA

PREDLŽOVACIE KÁBLE

Servis náradia musí byť vykonávaný kvalifikovaným personálom. Servis alebo údržba 
vykonávaná nekvalifikovanými osobami môže viesť k zraneniu. V prípade potreby informácií o 
servise kontaktujte zákaznícke stredisko.
Pri servise náradia vždy používajte len originálne náhradné diely. Dodržiavajte pokyny v časti 
ohľadom údržby v tomto návode. Použitie nepovolených dielov alebo nedodržanie pokynov v 
návode môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo zranenie. Určité čistiace 
prostriedky ako je benzín, chlorid uhličitý, amoniak, atď. môžu poškodiť plastové diely.
Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylných na 
poškodenie z rôznych typov komerčných rozpúšťadiel. Na odstránenie prachu používajte 
handričku.
Je známe, že elektrické náradie podlieha rýchlejšiemu opotrebeniu a možnému predčasnému 
zlyhaniu, ak sa používa na materiály zo sklenených vlákien na lodiach a športových autách 
alebo pri omietkach. Nečistoty a úlomky z týchto materiálov sú veľmi abrazívne pre časti 
elektrického náradia, ako sú ložiská, kefky, komutátory apod. Preto musí byť čistenie ešte 
dôkladnejšie pri použití s týmito materiálmi.

Živica a ostatné materiály, ktoré sa prilepia na strany kotúčov často spôsobujú ich prehriatie. To 
môže spôsobiť ich vydutie alebo rozštiepenie. Preto udržiavajte kotúče vždy čisté. Umyte ich 
pomocou vhodného rozpúšťadla. Nikdy neoškrabávajte kotúče ostrým predmetom.
Ak kotúč nepoužívate, mali by ste ho uložiť v originálnom balení, dobre vyčistený a pokrytý 
antioxidačným prostriedkom.

Všetky ložiská tohto náradia sú mazané dostatočným množstvom vysokokvalitného maziva pre 
dlhú životnosť zariadenia pri bežných prevádzkových podmienkach. Preto nie je potrebné 
dodatočné mazanie.

Dvojitá izolácia je pojem v bezpečnosti elektrického náradia, ktorá eliminuje potrebu 
štandardného 3-vodičového uzemneného napájacieho kábla. Všetky kovové materiály sú 
izolované od interných komponentov motora ochrannou izoláciou. Náradie s dvojitou izoláciou 
nie je potrebné uzemniť.

Použitie predlžovacích káblov spôsobuje určitú stratu výkonu. Pre minimalizáciu straty a pre 
ochranu pred prehriatím používajte predlžovacie káble, ktoré majú dostatočnú kapacitu pre 
potrebnú záťaž náradia.

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA
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Nepoužívajte tupé ani poškodené kotúče. Tupé alebo nesprávne nastavené kotúče spôsobujú 
úzky rez, čo nadmerne uzatvára čepeľ a môže spôsobiť spätný ráz.
Udržujte kotúče čisté, ostré a správne nastavené. Použitie tupého kotúča vytvára veľkú záťaž na 
pílu a zvyšuje riziko spätného rázu. Majte vždy pripravené ďalšie ostré kotúče.
Guma a drevo nalepené na kotúči spomaľuje pílenie. Použite odstraňovač gumy a zvyškov, 
horúcu vodu alebo odmasťovač na odstránenie týchto nečistôt. NEPOUŽÍVAJTE benzín.
Nepoužívajte pílu len s jedným kotúčom. Nastane spätný ráz, ktorý posunie pílu smerom k vám 
a môže spôsobiť vážne zranenie.

PROBLÉM          PRÍČINA                                     RIEŠENIE

OSDSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Nezvyčajné 
množstvo iskier.

1.Poškodené zuby
2.Rýchlosť posuvu je veľmi nízka
3.Tupé zuby

1.Rýchly posuv 
2.Poškodené zuby
3.Tupé zuby
4.Nerežete paralelne alebo 
kolmo k pracovnej ploche

1.Rýchly posuv
2.Poškodené zuby
3.Tupé zuby
4.Spálené kotúče

1.Znížte rýchlosť
2.Vymeňte kotúče
3.Držte pílu paralelne k pracovnému 
povrchu

1.Vymeňte kotúče
2.Zvýšte rýchlosť posuvu
3.Namontujte nové kotúče

1.Znížte rýchlosť posuvu
2.Vymeňte kotúče

Veľké opotrebenie 
materiálu

Zlomenie kotúča

ÚDRŽBA KOTÚČOV

Pri servise používajte len originálne náhradné diely. Použitie iných dielov môže spôsobiť 
nebezpečenstvo alebo poškodenie zariadenia.
Ohľadom náhradných dielov kontaktujte zákaznícke stredisko na info@fieldmann.cz.

VAROVANIE!
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8. VYHLÁSENIE O ZHODE

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-5:2010
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2013

Označenie CE:  .................................................................................................................................. 14
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, 30. 9. 2015
Meno: Ing. Zdeněk Pech
Predseda predstavenstva                                                   Podpis a pečiatka

Vyhlásenie o zhode

Výrobek / značka:  KOTÚČOVÁ PÍLA / FIELDMANN
Typ / model: FDK 2003 - E.....................................230V/50Hz/1050W/5500rpm/125mm 
Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

a normami:

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.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES.  

 

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA
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Technické údaje

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

DVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

Napájanie
Výkon
Otáčky naprázdno
Protection class
Priemer kotúča:
Hĺbka rezu:
Frekvencia
Čas nabíjania
Vibrace:

230V/50Hz
1050W
5500 min-1

II
125mm
31mm
97.5dB, K = 3dB
108.5dB, K = 3dB
ah.D1 = 2.232 ms-2 , K = 1.5 ms-2

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a

vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
Návod na použitie – len jazyková mutácia.
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OPERATING INSTRUCTIONS

Likvidácia

10. LIKVIDÁCIA
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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