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VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

  VAROVÁNÍ
Pokud používáte elektrické nástroje, měly by být 
dodržovány základní bezpečnostní předpisy za účelem 
snížení nebezpečí požáru, elektrického úrazu a osobní 
újmy. Dříve než výrobek poprvé použijete, důkladně si 
přečtěte všechny pokyny a poté je uschovejte.

 ■ Udržujte pracoviště čisté. Zaházené oblasti a ponky 
vedou k poraněním.

 ■ Berte ohled na pracovní oblast. Chraňte nástroje 
před deštěm. Nástroj nepoužívejte ve vlhkých ani 
mokrých prostředích. Mějte pracoviště dobře osvětleno. 
Nepoužívejte nástroje v přítomnosti hořlavých kapalin 
nebo plynů.

 ■ Chraňte se před zásahem elektrickým proudem. 
Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými 
nebo zemněnými povrchy (například trubky, radiátory, 
sporáky, lednice).

 ■ Udržujte ostatní přihlížející v povzdálí. Nenechte 
osoby, obzvláště děti, aby se zapojovaly do práce, 
dotýkat se nástroje nebo prodlužovacího kabelu a 
udržujte je mimo pracovní oblast.

 ■ Ukládejte nevyužívané nástroje. Nástroj vždy po 
použití skladujte na suchém místě a mimo dosah dětí.

 ■ Netlačte na nástroj. Nástroj bude svou práci provádět 
lépe a bezpečněji při určeném přísunu materiálu, pro 
který byl navržen.

 ■ Používejte správný nástroj. Nepoužívejte nadměrnou 
sílu na malé nástroje, abyste vykonali práci jako se 
silnějším nástrojem. Nepoužívejte nástroj pro práce, 
pro které není určen, například nepoužívejte rotační 
pilu pro řezání větví stromu nebo kmenů.

 ■ Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení 
nebo šperky, mohou se zachytit do pohyblivých částí 
přístroje. Noste neklouzavou obuv, která je doporučena 
pro venkovní práce. Máte-li dlouhé vlasy, noste 
pokrývku hlavy.

 ■ Používejte ochrannou výbavu. Používejte 
bezpečnostní brýle. Při práci používejte obličejový štít 
nebo protiprašný respirátor, pokud při práci vzniká 
prach.

 ■ Připojte příslušenství pro odsávání prachu. Pokud 
je nástroj vybaven přípojkou pro odsávání prachu 
a sběrným zařízení, ujistěte se, že jsou zařízení 
správně připojena k nástroji, a že se správně používají.

 ■ Nepoškozujte vodič. Nikdy nevytrhávejte kabel ze 
zásuvky. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej a ostré 
hrany.

 ■ Bezpečná práce. Používejte svorky nebo svěrák pro 
přidržení obrobku. Je to bezpečnější než použití vašich 
rukou.

 ■ Nepřeceňujte se. Udržujte řádné postavení a 
rovnováhu po celou dobu práce.

 ■ Přístroje pečlivě udržujte. Řezací nástroje udržujte 
ostré a čisté, abyste dosáhli lepšího a bezpečnějšího 
výkonu. Postupujte dle pokynů pro mazání a výměnu 
příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely přístroje, 
a pokud jsou poškozeny, nechejte jej vyměnit v 
autorizovaném servisu. Pravidelně prohlížejte napájecí 
kabel a vyměňujte jej, pokud je poškozený. Udržujte 
rukojeti suché, čisté a bez mastnot a oleje.

 ■ Odpojte nástroje. Před servisem, při nepoužívání 
nebo při výměně příslušenství, jako kotoučů, nástrojů, 
nožů, se musí nástroje odpojovat ze sítě.

 ■ Odstraňte seřizovací klíče a nástroje. Zvykněte 
si, abyste vždy pohledem zkontrolovali, zda jsou 
z přístroje před jeho zapnutím odstraněny všechny 
klíče a seřizovací klíče.

 ■ Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že je 
před instalací akumulátoru zařízení vypnuto. 

 ■ Používejte prodlužovaní kabely pro venkovní 
prostředí. Pokud používáte nástroje venku, používejte 
správné prodlužovací kabely určené pro použití venku 
a také tak označené.

 ■ Buďte ve střehu. Buďte ve střehu, hlídejte, co děláte a 
používejte zdravý rozum a neprovozujte nástroj, pokud 
jste unaveni.

 ■ Zkontrolujte, zda nejsou nějaké díly poškozeny. 
Před dalším použitím přístroje je potřeba jej pozorně 
zkontrolovat, abyste určili, zda bude správně fungovat 
a vykonávat činnost, na kterou je určen. Zkontrolujte 
seřízení pohyblivých částí, spojení pohyblivých částí, 
rozbité části upevňovadla a další jiné podmínky, které 
mohou ovlivnit chod nástroje. Kryt nebo jiný díl, který 
se poškodí, je potřeba správně opravit nebo vyměnit 
v autorizované servisní opravně, pokud to není určeno 
jinak v tomto návodu k obsluze. Poškozené spínače 
smí vyměnit pouze pověřené servisní středisko. Nástroj 
nepoužívejte, pokud přepínač nezapíná nebo nevypíná.

 ■ Varování. Používání jiného než doporučeného 
příslušenství nebo doplňků v této příručce může vést 
k poranění osob.

 ■ Nástroj nechávejte opravit u kvalifikované osoby. 
Tento elektrický nástroj je v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Je potřeba, aby opravy 
vykonávali len kvalifikované osoby pomocí originálních 
náhradních dílů, nedodržení pokynu může způsobit 
značné ohrožení uživatele.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
 ■ Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může 

dojít k poškození sluchu.
 ■ Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. 

Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou 
protiskluzovou obuv a zástěru.

 ■ Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout 
síťovou bateriový modul.

 ■ Ujistěte se, že je před instalací nebo odebráním 
akumulátoru zařízení vypnuto.

 ■ Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo 
prach.
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 ■ Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
 ■ Poškozené díly nechte opravit odborníkovi.
 ■ Bezpodmínečně používat ochranné štíty na stroji.
 ■ Pohyblívé ochranné prvky se nesmí aretovat v otevřené 

pozici.
 ■ Nepoužívejte poškozené nebo deformované pilové 

listy. 
 ■ Vyměňte opotřebovanou stolní vložku.
 ■ Pilové kotouče, které neodpovídají požadavkům podle 

tohoto návodu se nesmí používat.
 ■ Kyvný kryt se smí automaticky otevřít jen při pohybu 

pily do řezu.
 ■ Nepoužívejte pilové listy vyrobené z rychlořezné oceli.
 ■ Závady na stroji, ochranném zařízení nebo pilových 

listech musí být ihned po zjištění nahlášeny osobě 
zodpovědné za bezpečnost.

 ■ Vyberte pilový list vhodný k řezání vybraného materiálu.
 ■ Kapovací pilu nikdy nepoužívejte k řezání jiných než v 

návodu k obsluze uvedených materiálů.
 ■ Kapovací pilu přepravujte vždy jen s aretovanou 

přepravní pojistkou v rukojeti.
 ■ Pilu používejte jen s bezpečně fungujícími a dobře 

udržovanými ochrannými kryty.
 ■ Udržujte čistotu a pravidelně zametejte piliny a odřezky.
 ■ Používejte vždy jen řádné naostřené pilové listy. 

Dodržujte maximální počet otáček uvedený na pilovém 
listu.

 ■ K upevnění pilového listu používejte výhradně příruby 
zobrazené v návodu k obsluze.

 ■ Neodstraňujte odřezky a jiné zbytky materiálu z řezného 
prostoru dokud pila běží a řezná hlava je v pohybu.

 ■ Zajistěte stabilní polohu stroje (například upevněním na 
pracovní stůl).

 ■ Dlouhé obrobky vhodným způsobem podepřete.
 ■ Nepoužívejte prasklé nebo polámané pilové kotouče.
 ■ Před použitím stroje pečlivě pročtěte návod k používání. 

Seznamte se s praktickou obsluhou.
 ■ Prach vznikající při práci s nástrojem bývá zdraví 

škodlivý. Používejte odsávání prachu a navíc se 
chraňte vhodnou ochrannou maskou. Usazený prach 
dobře odstraňte, např. odsátím.

 ■ Řezivo s kruhovým nebo nepravidelným průřezem 
(např. palivové dříví) se nesmí řezat, protože je nelze 
bezpečně fixovat. Při řezání plochého materiálu na 
výšku se k bezpečnému vedení musí používat vhodná 
pomocná zarážka.

 ■ Použití ovládacích prvků nebo nastavovacích prvků 
nebo plnění procedur jinak, než je zde specifikováno 
může mít za následek vystavení se nebezpečnému 
záření.

 ■ Vždy noste bezpečnostní brýle nebo bezpečnostní 
brýle s postranními štítky, když obsluhujete elektricky 
poháněný nástroj nebo při rozdmýchávání (tvorbě) 
prachu. Pokud pracujete v prachu, noste také respirátor.

 ■ Vždy používejte kotouč odpovídající velikosti a tvaru 
s vhodným upínacím průměrem. Pilové kotouče s 
nesprávným upínacím průměrem se nebudou správně 
otáčet na hřídeli. Navíc existuje riziko, že ztratíte 
kontrolu nad nářadím.

 ■ Používejte pouze kotouče určené manuálem, dle EN 
847-1.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
 ■ Zkracovací pila se používá k řezání masivního dřeva, 

klíženého dřeva, materiálu s podobnými vlastnostmi a 
plastu.

 ■ Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

LASEROVÁ BEZPEČNOST
 ■ Nedívejte se do paprsku během práce.
 ■ Nemiřte přímo laserový paprsek do očí ostatních. 

Následkem může být vážné zranění oka.
 ■ Neumisťujte laser do polohy, která může způsobit, že 

se jiné osoba (y) dívají ať už náhodně nebo úmyslně do 
laserového paprsku.

 ■ Nepoužívejte optické nástroje pro sledování laserového 
paprsku.

 ■ Nepoužívejte laser blízko dětí nebo nenechte děti 
pracovat s tímto laserem.

 ■ Nepokoušejte se sami laserové zařízení opravovat.
 ■ Nezkoušejte sami měnit jakoukoliv část laserového 

zařízení.
 ■ Opravy smí být prováděny jen kvalifikovaným výrobcem 

laseru nebo pověřeným pracovníkem.
 ■ Neměňte laser za jiný typ.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci možností neodhazujte vysloužilý 
výrobek nebo jeho části do domovního odpadu 
a snažte se o jejich recyklaci. V souladu 
s předpisy na ochranu životního prostředí 
odkládejte vysloužilé nářadí, příslušenství i 
obalový materiál do tříděného odpadu.

SYMBOLY

Bezpečnostní výstraha

Shoda CE

Shoda GOST-R

Před použitím přístroje si prosím řádně 
přečtěte tyto pokyny.

Před použitím přístroje si prosím řádně 
přečtěte tyto pokyny.
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Noste ochranu sluchu

Noste ochranu sluchu

Vždy noste ochranu očí.

Vždy noste ochranu očí.

Vždy noste ochranu očí.

NEBEZPEČÍ! Ostrý kotouč.

Nedotýkat!

Šířka řezu

Šířka řezu

Dřevo

Dřevo

Neřezejte kov

Neřezejte kov

Zub kotouče

Laserové záření.

Nedívejte se do paprsku.

Nevystavujte desti nebo nepouzívejte ve 
vlhkých místech.

Odpad elektrických výrobků se nesmí 
likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte 
prosím na sběrných místech. Ptejte se u 
místních úřadů nebo prodejce na postup 
při recyklaci.

ÚDRŽBA
 ■ Neprovádějte žádná seřizování, pokud je motor v 

provozu.
 ■ Po každém použití zkontrolujte svůj stroj na poškozené 

či poničené díly a udržujte jej v bezchybném provozním 
stavu okamžitou výměnou či opravou dílů.

 ■ Vyčistěte nanesený prach.
 ■ Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí provádět 

všechny opravy autorizované servisní středisko mimo 
externě přístupných kartáčů.

 ■ Selhání na stroji, včetně chráničů nebo pilových 
kotoučů je třeba ihned nahlásit, jakmile se zjistí.

  VAROVÁNÍ
Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění spolehlivosti 
nářadí musí být veškeré opravy prováděny v 
autorizované servisní opravně výrobků Ryobi.




