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  VAROVÁNÍ
Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní varování. 
Nedodržování upozornění a těchto pokynů může vést 
k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru nebo 
vážnému zranění.

Uschovejte si všechny pokyny a varování pro budoucí 
nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K PŘÍMOČARÁ PILA
a) Držte elektricky poháněný nástroj za izolované 

úchopové plochy, když nástroj používáte s vrtacím 
příslušenstvím, které může přijít do styku se 
skrytými vodiči. Kontakt s „živým“ vodičem způsobí, 
že kovové části elektricky poháněného nástroje se 
stanou také „živými“ a způsobí elektrický úraz obsluze.

b) Noste respirátor.

Doplňující bezpečnostní varování

a) Zamezte běhu pily při nízké rychlosti po delší dobu. Běh 
při nízkých otáčkách během soustavného používání 
může způsobit přehřátí pily. V tom případě nechte 
pilu pracovat maximální rychlostí naprázdno, aby se 
zchladil motor.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
a) Řezání všech druhů dřeva

b) Řezání plastů

c) Řezání sádrokartonu

d) Řezání kovů

Nepoužívejte výrobek jinak než je uvedeno v určeném 
použití.

ZBYTKOVÁ RIZIKA
Výrobek byl navržen s bezpečnostními funkcemi a dle 
nařízení, nicméně zde existují rizika, kterým se nelze zcela 
vyhnout a obsluha by se jim měla vyhnout:

 – Kontakt s noži. Požívejte ochranné rukavice
 – Poškození sluchu. Noste ochranu sluchu
 – Inhalace prachu a pilin. Noste respirátor.
 – Poškození zraku. Noste ochranu očí

SNÍŽENÍ RIZIKA
Bylo zjištěno, že vibrace z ručních pracovních nástrojů 
mohou u některých osob přispívat ke stavu tzv. Raynaud’s 
Syndrome (Raynaudovu syndromu). Mezi jeho příznaky 
patří brnění, necitlivost a zběleni prstů, patrné obvykle po 
pobytu v chladu.

Vědci se domnívají, že k rozvinutí těchto příznaků přispívají 
dědičné faktory, pobyt v chladu a vlhku, strava, kouření a 
pracovní návyky.

Uživatel může omezit případné působení vibrací použitím 
vhodných opatření:

Za chladného počasí se teple oblečte. Při práci s nástrojem 
si navlékněte rukavice, abyste udrželi ruce a zápěstí v 
teple. Bylo zjištěno, že chladné počasí je hlavním faktorem 
přispívajícím k Raynaud’s Syndrome (Raynaudovu 
syndromu).

 – Během práce si v pravidelných intervalech zacvičte, 
abyste zvýšili krevní oběh.

 – Zařazujte časté pracovní přestávky. 
 – Omezte dobu práce za den.

Jakmile pocítíte některý z výše uvedených příznaků tohoto 
syndromu, okamžitě přerušte práci a vyhledejte lékaře.

Poranění mohou být způsobena, či zhoršena, prodlouženým 
používáním nástroje. Když používáte jakýkoliv nástroj delší 
dobu, dělejte pravidelně přestávky.

ÚDRŽBA

  VAROVÁNÍ
Výrobek nikdy nepřipojujte ke zdroji napájení, když se 
montují díly, provádí seřizování, čištění, údržba nebo 
když se nepoužívá. Odpojením produktu předejdete 
náhodnému spuštění a tím vážnému osobnímu 
poranění.

a) Při servisu vždy používejte originální náhradní 
díly výrobce pro výměnu opotřebovaných nebo 
poškozených dílů. Použití jakýchkoliv jiných dílů může 
vytvořit nebezpečí nebo způsobit poškození výrobku.

b) Vyhněte se používání rozpouštědel, když čistíte 
plastové díly. Většina ředidel běžně dostupných v 
obchodní síti se nehodí k čištění plastových částí, 
neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, 
prachu apod. používejte čistý hadr.

c) Nikdy nenechte přijít brzdové kapaliny, petrolej, 
výrobky založené na petroleji, pronikavé oleje, atd. do 
kontaktu s plastovými součástmi. Tyto výrobky obsahují 
chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit 
plastové části, případně snížit jejich životnost.

d) Vždy noste bezpečnostní brýle nebo bezpečnostní 
brýle s postranními štítky, když obsluhujete nebo 
čistíte výrobek. Pokud pracujete v prachu, noste také 
respirátor.

e) Výrobek čistěte kartáčem nebo odprašovací systémem.

f) Pro lepší bezpečnost a bezporuchovost by mělo opravy 
provádět pověřené autorizované servisní středisko.

g) Veškerá ložiska nářadí byla výrobcem namazána 
dostatečným množstvím vysoce účinného maziva, které 
stačí na celou dobu životnosti produktu při normálních 
podmínkách používání. Žádné další mazání nářadínení 
nutné.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci možností neodhazujte vysloužilé 
nářadí do domovního odpadu a 
upřednostněte jeho recyklaci. V souladu 
s předpisy na ochranu životního prostředí 
odkládejte vysloužilé nářadí, příslušenství i 
obalový materiál do tříděného odpadu.

SYMBOLY

Bezpečnostní výstraha

Před spuštěním přístroje si řádně přečtěte 
pokyny.

Otáčky naprázdno

Shoda CE

Shoda GOST-R

Maximální prořez
do dřeva

Délka rázu

Šířka vložky nože

Řezání kovů

Řezání plastů

Přímé a tvarované řezy do dřeva

Přímé řezy do dřeva

Vibrační pohyb

Zvýšit rychlost

Snížit rychlost

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.
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