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ÅËËÇNÉÊÁ

Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,  
CE-Konformitätserklärung, Akkus, Wartung, Symbole

Bitte lesen und 
aufbewahren!

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions, 
Declaration CE de Conformité, Accus, Entretien, Symboles

Prière de lire et de 
conserver!

Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità  
CE, Batterie, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere le 
istruzioni e di conservarle!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Adapte la velocidad de avance para 
evitar que se sobrecalienten los dientes de la hoja de sierra y que se derrita el 

Lea y conserve estas 
instrucciones por favor!

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, 
Declaração de Conformidade CE, Acumulador, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve em 
seu poder!

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem, 
EC-Konformiteitsverklaring, Akku,Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op 
deze adviezen!

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,  
CE-Konformitetserklæring, Batteri, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse og 
opbevare!

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,  
CE-Försäkran, Batterier, Skötsel, Symboler

Var god läs och tag tillvara 
dessa instruktioner!

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,  
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Huolto, Symbolit

Lue ja säilytö!

Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use,  
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Maintenance, Symbols

Please read and save 
these instructions!

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,  
CE-Samsvarserklæring, Batterier, Vedlikehold, Symboler

Vennligst les og 
oppbevar! 

Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ, 
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Ìðáôáñßåò, Óõíôçñçóç, Óõìâïëá

Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ôéò 
êáé öõëÜîôå ôéò!

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,  
Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Údržba, Symboly

Po přečtení uschovejte

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Baterie akumulatorowe, Gwarancja, Symbole

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,  
Ce-azonossági nyilatkozat, Akkuk, Karbantartás, Szimbólumok

Olvassa el és  
őrizze meg

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie 
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Akü, Bakim, 
Semboller

Lütfen okuyun ve 
saklayın

Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,  
CE-Vyhlásenie konformity, Akumulátory, Údrzba, Symboly

Prosím prečítať a 
uschovať!

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,  
CE-Izjava konformnosti, Baterije, Održavanje, Simboli 

Molimo pročitati i 
sačuvati

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
Atbilstība CE normām, Akumulātori, Apkope, Simboli

Pielikums lietošanas 
pamācībai

Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį, CE 
Atitikties pareiškimas, Akumuliatoriai, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Prašome perskaityti ir 
neišmesti! 

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,  
EÜ Vastavusavaldus, Akud, Hooldus, Sümbolid

Palun lugege läbi ja hoidke 
alal!

Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,  
Èñïîëüçî- âàíèå, Àêêóìóëÿòîð, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è ñîõðàíèòå 
íàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþ 

Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå, 
ÑЕ-Дåêëàðàöèÿ çà ñъîòâåòñòâèå, Àêóìóëàòîðè, Ïîääðъæêà, Ñèìâîëè

Мîëÿ ïðî÷åòåòå è 
çàïàçåòå!

SLOVENSKO 56Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, 
Ce-izjava o konformnosti, Akumulatorji, Vzdrževanje, Simboli

Prosimo preberite in 
shranite! 
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ROMÂNIADate tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţie de 
conformitate, Alimentare de la reţea, Intreţinere, Simboluri

Va rugăm citiţi şi păstraţi 
aceste instrucţiuni 70

中文技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 蓄电池, 维修, 
符号

请详细阅读并妥善保存！ 72
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78-100 %

55-77 %

33-54 %

10-32 %

< 10 %
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33-54 %

10-32 %

< 10 % 6 x4 x

1 x
8 x

> 75°C

> 67,5°C

< 65°C < 67,5°C
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Remove the battery pack 
before starting any work 
on the machine.
Vor allen Arbeiten an der 
Maschine den 
Wechselakku 
herausnehmen
Avant tous travaux sur la 

machine retirer l’accu interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla 
macchina.
Retire la batería antes de comenzar 
cualquier trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na 
máquina retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine 
de akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet 
tages ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på 
maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres 
på maskinen.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto 
mahdollisilta vauriolta. Viat saa korjata 
vain alan erikoismies.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ 
áöáéñåßôå ôçí áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce kartuş aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na 
vrtacím šroubováku vyjmout výměnný 
akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný 
akumulátor vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
prac na elektronarzędziu należy wyjąć 
wkładkę akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi 
akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju 
za zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida 
apkopes darbus, ir jāizņem ārā 
akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus 
įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke 
vahetatav aku välja.
Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî 
ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е 
работи по машината извадете 
акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe 
orice intervenţie pe maşină.
在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄
电池。

1

2
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Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio
Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehør

Tillbehör
Lisälaite
ÅîáñôÞìáôá
Aksesuar
Příslušenství 
Príslušenstvo
Element wyposażenia 
dodatkowego
Tartozék

Oprema
Pribor
Papildus aprīkojums
Priedas
Tarvikud
Дîïîëíèòåëü
Аксесоар
Accesoriu 
配件

ø 35 mm

ø 26 mm

If a correction of the 90° angle of the guide-plate to the saw blade 
is necessary, use the correction screw.
Falls eine Korrektur des 90° Winkels der Führungsplatte zum 
Sägeblatt  nötig ist, diese mit der Korrekturschraube durchführen
Si une correction de l'angle à 90° de la plaque de base par 
rapport à la lame de scie s'avère nécessaire, il convient alors 
d'avoir recours à la vis de correction.
Nella caso in cui si rendesse necessaria una correzione dell 
'angolo di 90° della piastra di base rispetto alla lama, questa 
potrà essere effettuata agendo sulla vite di correzione.
Si es necesario un ajuste o corrección de perpendicularidad 
(90°) del disco de sierra actuar sobre el tornillo de ajuste.
Caso se torne necessário corrigir a esquadria da base em 
relação ao disco de corte, agir sobre o parafuso de afinação.
Indien een korrektie van de 90° hoek van de bodemplaat ten 
opzichte van het zaagblad nodig is kan deze worden 
gekorrigeerd met de korrektieschroef.
Såfremt det er nødvendigt med en korrektion af bundpladens 90° 
vinkel i forhold til savklingen, gennemføres denne med 
korrektionsskruen.
Hvis det er nødvendig å foreta en justering av 90°-vinkelen på 
føringsplaten i forhold til sagbladet, må dette gjøres med 
justeringsskruen.
Med ställskruv är det möjligt att justera 90°- vinkeln, bottenplatta 
till sågklingan.
Mikäli pohjalevyn 90°-kulman oikaisu sahanterään nähden on 
tarpeen, oikaisu suoritetaan oikaisuruuvista.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ åßíáé áðáñáßôçôç ìßá äéüñèùóç ôçò ãùíßáò 
ôùí 90° ôçò ðëÜêáò ïäÞãçóçò ðñïò ôï äßóêï ðñéïíßóìáôïò, ôüôå 
ðñÝðåé áõôÞ íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôïí êï÷ëßá äéüñèùóçò

Kılavuz levhanın testere bıçağına 90°'lik konumunda bir 
düzeltme gerekiyorsa, bunu düzeltme vidası ile yapın.
Je-li nutná oprava kolmosti vodicí desky k pilovému kotouči, 
proveďte to nastavovacím šroubem.
Ak je potrebná korektúra 90° uhlu vodiacej platne k pílovému 
listu, použite korekčnú skrutku.
Jeżeli konieczne jest skorygowanie kąta ustawienia płytki 
prowadzącej 90° w stosunku do brzeszczota, należy 
wykorzystać do tego celu śrubę regulacyjną.
Ha az alaplap és a fűrészlap által bezárt 90 fokos szög 
korrekcióra szorul, használja az állító csavart.
Če je potrebna korektura 90° kota vodilne plošče k žaginemu 
listu, to opravite s pomočjo korekturnega vijaka.
Ako je potrebno korektura kuta vodeće ploče od 90° prema listu 
pile, ovu izvesti sa vijkom za korekturu.
Gadījumā, ja nepieciešama atbalsta plāksnes 90° leņķa korekcija 
attiecībā pret zāģa ripu, izmantojiet korekcijas skrūvi.
Jei tarp kreipiamosios ir pjūklo reikalinga 90° laipsnių pataisa, tai 
atlikite pataisos varžtu.
Juhul kui on vaja parandada juhtplaadi 90° nurka saelehe 
suhtes, siis tehke seda korrigeeriva kruviga.
Для регулировки угла 90 град направляющей шины 
пильного полотна служит регулировочный винт
Ако е необходима корекция на ъгъла от 90° на водещата 
плоча спрямо режещия диск, направете я с коригиращия 
винт.
Dacă este necesară o corecţie în unghi de 90° a plăcii de ghidare 
faţă de lama ferăstraului, utilizaţi şurubul de corecţie.
如果必须更改导引板和锯刀片之间的角度（90 度），则要调整
校正螺丝。

90°
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 HD 28 CS
....................... 4200 min-1

............ 165 x 15,87 mm

........................... 54 mm

........................... 39 mm

........................... 28 V

.......................... 3,6 kg

........................... 91 dB (A)

......................... 102 dB (A)

.......................< 2,5 m/s2

.......................... 1,5 m/s2

Rukou otevřte spodní ochranný kryt pouze u výjimečných řezů, 
jako jsou “zanořovací řezy a řezy pod úhlem”. Otevřte spodní 
ochranný kryt pomocí páčky pro zpětné vytažení a uvolněte jej, 
jakmile pilový kotouč vnikl do obrobku. U všech ostatních 
řezacích prací musí spodní ochranný kryt pracovat automaticky.
Pilu neodkládejte na pracovní stůl nebo podlahu bez toho, aby 
spodní ochranný kryt zakrýval pilový kotouč. Nechráněný, 
dobíhající pilový kotouč pohybuje pilou proti směru řezání a řeže vše 
co mu stojí v cestě. Respektujte při tom dobu doběhu pily.
Pilové kotouče, které neodpovídají požadavkům podle tohoto návodu 
se nesmí používat.
Prach vznikající při práci s tímto nářadím může být zdraví škodlivý. 
Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte při práci vhodnou 
ochranou masku.
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k 
poškození sluchu.
Nepoužívejte prosím s brusnými kotouči!
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný akumulátor.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee 
nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho 
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí 
zkratu.
Akumulátor systému V-Tec nabíjejte pouze nabíječkou systému 
V-Tec. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je v suchu, 
chraňte před vlhkem.
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat 
kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa 
omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu 
alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.
Pomocí přiměřené rychlosti posuvu zabraňte přehřátí zubů pilového 
listu a při řezání plastů také tavení materiálu.

OBLAST VYUŽITÍ
Okružní pila je vhodná k přímému řezání do dřeva, plastů a aluminia.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

ELEKTRICKÁ BRZDA
Při uvolnění spínacího tlačítka elektrická brzda během cca 2 sekund 
zastaví pilový list. Elektrická brzda však může účinkovat s časovou 
prodlevou. Pokud elektrická brzda opakovaně selže, musí se pila 
odnést do autorizovaného servisu Milwaukee. 
Pilu z řezaného dílu vyjměte teprve po zastavení pilového listu.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá 
následujícím normám a normativním dokumentům: 
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-5:2010 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
v souladu se směrnicemi EHS č. 
2011/65/EU (RoHs)  
2006/42/ES 
2004/108/ES

Winnenden, 2012-08-04

Rainer Kumpf 
Director Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích cyklech. 
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým 
přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Optimální životnost akumulátorů se zajistí, když se po  
použití vždy plně nabijí.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: 
Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. 
Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. 
Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Při přetížení akumulátoru příliš vysokým odběrem proudu, například 
při extrémně vysokých točivých momentech, při blokování vrtáku, 
náhlém zastavení nebo zkratu, začne vrtačka na 2 sekundy bručet a 
poté se samočinně vypne. 
K opětnému zapnutí uvolněte spínací tlačítko a poté jej opět zapněte. 
Při extrémním zatížení se akumulátor může silně zahřát. Dojde-li k 
tomu, akumulátor se vypne.  
Akumulátor v tomto případě k dobití a aktivaci vložte opět do 
nabíječky.

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o 
typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo výrobce, 
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, 
Germany.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím kladivu 
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. 

Příslušenství není součástí dodávky, viz program 
příslušenství. 

Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! 
Podle evropské smernice 2002/96/EG o nakládání s 
použitými elektrickými a elektronickými zarízeními a 
odpovídajících ustanovení právních predpisu jednotlivých 
zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddelene 
od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému 
recyklování.

ČESKYČESKY

TECHNICKÁ DATA  Aku okružní pila
Počet otáček při běhu naprázdno ...........................................................
Pilový kotouč ø x díra ø ..........................................................................
Hloubka řezu při 0º .................................................................................
Hloubka řezu při 45º ...............................................................................
Napětí výměnného akumulátoru.............................................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 ...........................

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
Typická vážená 
 Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ...............................................
 Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ...........................................
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné 
ve smyslu EN 60745.
 Hodnota vibračních emisí ah ...............................................................
 Kolísavost K= ......................................................................................

 VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a 
sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při dodržování 
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.  
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

 NEBEZPEČÍ: Mějte své ruce mimo oblast řezání a mimo 
pilový kotouč. Se svou druhou rukou držte přídavné držadlo 
nebo motorovou skříň. Pokud obě ruce drží kotoučovou pilu, 
nemůže je pilový kotouč poranit.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás pod obrobkem nemůže 
chránit před pilovým kotoučem.
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrobkem by 
měla být viditelná méně než celá výška zubu.
Řezaný obrobek nikdy nedržte v ruce nebo přes nohu. Obrobek 
zajistěte na stabilní podložce. Je důležité obrobek dobře upevnit, 
aby byl minimalizován kontakt s tělem, příčení pilového kotouče nebo 
ztráta kontroly.
Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na skryta 
elektrická vedení, držte přístroj za izolované přidržovací plošky. 
Kontakt s vedením pod napětím přivádí napětí i na kovové díly stroje 
a vede k elektrickému úderu.
Při podélných řezech používejte vždy vodítko nebo přímé vedení 
podél hrany. To zlepší přesnost řezu a snižuje možnost, že se pilový 
kotouč vzpříčí.
Používejte vždy pilové kotouče ve správné velikosti a s vhodným 
upínacím otvorem (např. v hvězdicovém tvaru nebo kruhový). 
Pilové kotouče, jež se nehodí k montážním dílům pily, běží nekruhově 
a vedou ke ztrátě kontroly.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo špatné podložky nebo 
šrouby kotouče. Podložky a šrouby pilových kotoučů byly 
zkonstruovány speciálně pro Vaši pilu, pro optimální výkon a provozní 
bezpečnost.
Příčiny a vyvarování se zpětného rázu:
– zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutí, vzpříčení nebo 
špatného vyrovnání pilového kotouče, která vede k tomu, že se pila 
nekontrolovatelně nadzdvihne z obrobku a pohybuje se ve směru 
obsluhující osoby;
– když se pilový kotouč zasekne nebo vzpříčí do svírající se řezané 
mezery, zablokuje se a síla motoru udeří strojem zpět ve směru 
obsluhující osoby;
– pokud se pilový kotouč v řezu stočí nebo je špatně vyrovnán, 
mohou se zuby zadní hrany pilového kotouče zaseknout do povrchu 
obrobku, čímž se pilový kotouč nadzvedne z řezané mezery a pila 
vyskočí zpět ve směru obsluhující osoby.

Zpětný ráz je důsledek špatného nebo chybného použití pily. Lze mu 
vhodnými preventivními opatřeními, jak je následovně popsáno, 
zabránit.
Pilu držte pevně oběma rukama a paže dejte do takové polohy, 
ve které můžete čelit síle zpětného rázu. Držte se vždy stranou 
pilového kotouče, nedávejte pilový kotouč do jedné přímky 
s Vaším tělem. Při zpětném rázu může kotoučová pila skočit vzad, 
ale obsluhující osoba může síly zpětného rázu překonat, pokud byla 
učiněna vhodná opatření.
Jestliže se pilový kotouč vzpříčí nebo je-li řezání přerušeno z 
jiného důvodu, uvolněte spínač a pilu držte klidně v materiálu, až 
se pilový kotouč zcela zastaví. Nikdy se nepokoušejte odstranit 
pilu z obrobku nebo ji stáhnout zpět, dokud se pilový kotouč 
pohybuje nebo by mohl nastat zpětný ráz. Najděte příčinu 
vzpříčení pilového kotouče a odstraňte ji vhodnými opatřeními.
Pokud chcete pilu, která je vsazena do obrobku, znovu zapnout, 
vystřeďte pilový kotouč v řezané mezeře a zkontrolujte, zda 
nejsou pilové zuby zaseknuty v obrobku. Je-li pilový kotouč 
vzpříčený, může se, pokud se pila znovu zapne, pohnout ven z 
obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
Velké desky podepřete, aby jste zabránili riziku zpětného rázu 
sevřením pilového kotouče. Velké desky se mohou vlastní vahou 
prohnout. Desky musí být podepřeny jak na obou stranách, tak i v 
blízkosti řezané mezery na kraji.
Nepoužívejte žádné tupé nebo poškozené pilové kotouče. Pilové 
kotouče s tupými nebo špatně vyrovnanými zuby způsobí díky úzké 
pilové mezeře zvýšené tření, svírání pilového kotouče a zpětný ráz.
Před řezáním utáhněte nastavení hloubky a úhlu řezu. Pokud se 
během řezání změní nastavení, může se pilový kotouč vzpříčit a 
nastat zpětný ráz.
Buďte obzvlášť opatrní, pokud provádíte “zanořovací řez” do 
skrytých prostorů, např. stávající stěna. Zanořující se pilový 
kotouč se může při řezání zablokovat ve skrytých objektech a 
způsobit zpětný ráz.
Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt 
bezvadně uzavírá. Pilu nepoužívejte, pokud se spodní ochranný 
kryt nepohybuje volně a neuzavře-li se okamžitě. Spodní 
ochranný kryt nikdy neupevňujte nebo nepřivazujte napevno 
v otevřené poloze. Pokud pila neúmyslně upadne na podlahu, může 
se spodní ochranný kryt zprohýbat. Otevřte ochranný kryt pomocí 
páčky pro zpětné vytažení a zajistěte, aby se volně pohyboval a 
nedotýkal se pilového kotouče ani jiných dílů při všech řezných 
úhlech a hloubkách.
Zkontrolujte funkci pružiny pro spodní ochranný kryt. Nechte 
stroj před použitím zkontrolovat, pokud spodní ochranný kryt a 
pružina nepracují bezvadně. Poškozené díly, lepkavé usazeniny 
nebo nahromadění třísek brzdí spodní ochranný kryt při práci. 

VAROVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro porovnání 
elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním. 
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými 
nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby. 
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně se s 
ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit. 
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického nářadí a 
nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů. 
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