PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Tímto na naši vlastní odpovČdnost prohlašujeme,
že tento výrobek je podle smČrnic
89/336/EHS, 73/23/EHS a 98/37/ES
Rady v souladu s následujícími normami
normalizovaných dokumentĤ:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000

Yasuhiko Kanzaki CE 2003
ěeditel

Hluk a vibrace
Typické hlukové hladiny hodnocené A þiní:
hladina zvukového tlaku: 102 dB (A)
hladina akustického tlaku: 115 dB (A)
– Používejte ochranu sluchu –
Vážená efektivní hodnota zrychlení neþiní více než 2,5 m/s2

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Diamantová Ĝezaþka
s odsáváním
Návod k obsluze
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PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR
Následující þásti pĜíslušenství nebo zaĜízení jsou doporuþeny pro použití se strojem Makita, jež je
popsán v tomto návodu. Používání jiných þástí pĜíslušenství nebo zaĜízení mĤže pĜedstavovat
nebezpeþí poranČní. ýásti pĜíslušenství nebo zaĜízení používejte jen k urþenému úþelu.
PotĜebujete-li další informace ohlednČ tČchto þástí pĜíslušenství, obraĢte se prosím na Váš
zákaznický servis Makita.
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–

Šestihranný klíþ 6

–

Paralelní doraz

–

Diamantový kotouþ

3

Symboly

ÚDRŽBA

Pro tento stroj jsou použity následující symboly. PĜed použitím stroje se bezpodmíneþnČ seznamte
s jejich významem.

POZOR
PĜed zahájením práce na stroji se pĜesvČdþte, zda se spínaþ nachází v poloze „VYP.“, a zda je
síĢová zástrþka vytažena ze zásuvky.

PĜeþtČte si návod k obsluze

VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 14 a 15)

Dvojitá izolace

Uhlíkové kartáþe vymČĖte poté, co budou opotĜebovány až na pĜípustnou hranici opotĜebení. Oba
uhlíkové kartáþe vymČĖujte najednou.

Stroj nepoužívat obrácenČ

Orovnání diamantového kotouþe
Nepoužívejte rozbrušovací kotouþ
Nepoužívejte pilové listy a diamantové frikþní kotouþe s drážkami a otvory

VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sbČraþ pilin
šroub
imbusový klíþ
aretace vĜetena
utažení
uvolnČní
šroub s vnitĜním šestihranem
vnČjší pĜíruba
diamantový kotouþ
vnitĜní pĜíruba

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

páþka
stupnice úhlu sklonu
páþka
kluzná deska
regulaþní šroub
seĜizovací trojúhelník
vybrání
pro Ĝezy 45°
pro rovné Ĝezy
vypínaþ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

aretaþní tlaþítko
hlavní rukojeĢ
pomocná rukojeĢ
paralelní doraz
protiprachový kryt
pryžový kryt
mez opotĜebení
krytka držáku uhlíku
šroubovák

Sníží-li se Ĝezný výkon diamantového kotouþe, pak k orovnání diamantového kotouþe použijte
vyĜazený hrubozrnný brusný kotouþ nebo betonový blok. K tomu úþelu brusný kotouþ nebo
betonový blok pevnČ upnČte, a diamantový kotouþ zaĜíznČte.
K zajištČní bezpeþnosti a spolehlivosti tohoto stroje by mČly opravy a údržbáĜské nebo seĜizovací
práce provádČt jen smluvní dílny firmy Makita nebo zákaznická servisní centra, a to výhradnČ jen
za použití originálních náhradních dílĤ Makita.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
PrĤmČr diamantového kotouþe
Maximální hloubka Ĝezu
U 90°
U 45°
Otáþky naprázdno (min–1)
Celková délka
Hmotnost

4157KB
180 mm
58 mm
29 mm
5 800
354 mm
5,5 kg

Vyhrazujeme si právo provádČt zmČny bČhem vývoje a technického pokroku bez pĜedchozího
upozornČní.
Poznámka
Technické parametry se mohou v jednotlivých zemích odlišovat.

PĜipojení na síĢ
Stroj mĤže být pĜipojen jen k síĢovému napČtí uvedenému na typovém štítku a pracuje jen s
jednofázovým stĜídavým napČtím. Má dvojitou ochrannou izolaci, což odpovídá Evropským
smČrnicím, a proto mĤže být provozován i se zásuvkami bez uzemnČní.

Pro veĜejné nízkonapČĢové rozvodné systémy s napČtím mezi 220 a 250 V
Spínání elektrických strojĤ zpĤsobuje kolísání napČtí. Provoz tohoto stroje za nepĜíznivých
síĢových podmínek se mĤže negativnČ projevit na provozu ostatních strojĤ. U impedance síĢového
proudu 0,31 ohmu nebo ménČ akceptovat, že nedochází k žádným negativním efektĤm. SíĢová
zásuvka použitá pro tento stroj musí být chránČna pojistkou nebo ochranným spínaþem
s pomalými vybavovacími vlastnostmi.
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BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
POZOR
–

Stroj vždy posouvejte za mírného tlaku a pĜímo. Použití síly a nadmČrný tlak pĜi posouvání,
ohýbání, sevĜení nebo zkĜížení diamantového kotouþe v Ĝezu mohou mít za následek pĜehĜátí
motoru a nebezpeþný zpČtný ráz.

–

Protože velké nastavení hloubky Ĝezu mĤže vést k pĜetížení motoru, nemČla by hloubka Ĝezu
pĜi jednom pracovním procesu pĜekroþit 20 mm. VČtší hloubky Ĝezu provádČjte postupným
zvyšováním v rámci nČkolika ĜezĤ.

Paralelní doraz (vodicí pravítko) (obr. 12)
Praktický paralelní doraz (vodicí pravítko) umožĖuje vytváĜení velmi pĜesných pĜímých ĜezĤ.
Paralelní doraz posuĖte proti hranČ obrobku tak, aby lícoval, a zabezpeþte ho zajišĢovacím
šroubem na pĜední stranČ kluzné desky. RovnČž je možné opakovanČ provádČt Ĝezy o stejné šíĜce.

Odsávání pilin (obr. 13)
Tento stroj je vybaven sbČraþem k zachycování prachu a pilin. SbČraþ pilin vyprázdnČte, je-li plný
zhruba ze dvou tĜetin. K odblokování protiprachového krytu stisknČte páþku. Pak otevĜete sbČraþ
pilin. ýistČ mĤžete pracovat po pĜipojení tohoto stroje k vysavaþi Makita. OdstraĖte pryžový kryt
z protiprachového krytu a pĜipojte vysavaþ.

Výstraha!
PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
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stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.

POKYNY K POUŽITÍ
Montáž a demontáž diamantového kotouþe (obr. 2, 3 a 4)
POZOR
PĜed montáží popĜ. demontáží diamantového kotouþe se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý
a vytažena síĢová zástrþka.

17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).

Šroubovákem uvolnČte dva upevĖovací šrouby sbČraþe pilin. Pak sbČraþ pilin vyjmČte ze stroje. Po
vyjmutí sbČraþe k zablokování diamantového kotouþe stisknČte aretaci vĜetena a imbusovým
klíþem otáþením doleva uvolnČte šroub s vnitĜním šestihranem. Poté odstraĖte šroub s vnitĜním
šestihranem, vnČjší pĜírubu a diamantový kotouþ. K opČtovné montáži diamantového kotouþe
provećte shora popsané demontážní kroky v obráceném poĜadí.

18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.

ŠROUB S VNITěNÍM ŠESTIHRANEM PEVNċ UTÁHNċTE.

19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.

POZOR
–

PĜesvČdþte se, zda šipka na diamantovém kotouþi ukazuje stejným smČrem jako šipka na
krytu kotouþe.

–

K demontáži nebo montáži diamantových kotouþĤ používejte jen dodaný imbusový klíþ
Makita.

Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 5)
UvolnČte páþku na hloubkovém vedení a kluznou desku posuĖte nahoru nebo dolĤ. Kluznou desku
zaaretujte na požadované hloubce Ĝezu pevným utažením páþky.

ěezy na pokos (obr. 6)
UvolnČte páþku úhlové stupnice na pĜední stranČ kluzné desky. Stroj nakloĖte do požadovaného
úhlu (0–45°), a pak páþku pevnČ utáhnČte.

Nastavení pĜesnosti Ĝezu 90° (svislý Ĝez) (obr. 7 a 8)
Toto nastavení bylo provedeno v továrnČ. Pokud by mČlo být zmČnČno, musí být regulaþní šroub
doplĖkovČ seĜízen imbusovým klíþem. Diamantový kotouþ se pomocí seĜizovacího trojúhelníku,
pĜíložného úhelníku atd. seĜídí tak, aby s kluznou deskou svíral pravý úhel.

Linie Ĝezu (obr. 9)
Pro rovné Ĝezy pravou hranu vrubu na pĜední stranČ kluzné desky vyrovnat s linií Ĝezu na obrobku.
Pro Ĝezy na pokos 45° použít levou hranu vrubu na pĜední stranČ kluzné desky.

Ovládání spínaþe (obr. 10)
POZOR
PĜed pĜipojením stroje k síti vždy zkontrolujte, zda vypínaþ ĜádnČ funguje, a zda se po uvolnČní
vrací do polohy VYP.
Aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypínaþe, je stroj vybaven pojistným tlaþítkem. Stroj zapnČte
stisknutím vypínaþe a zároveĖ stisknČte pojistné tlaþítko. K vypnutí stroje jednoduše uvolnČte
vypínaþ.

Provoz (obr. 11)
Stroj pravou rukou držte za hlavní rukojeĢ a levou rukou pevnČ držte pomocnou rukojeĢ. Kluznou
desku nasaćte na Ĝezaný obrobek bez toho, že by s ním pĜišel do styku diamantový kotouþ. Stroj
zapnČte a poþkejte, až diamantový kotouþ dosáhne plných otáþek. Nyní stroj stejnomČrnČ
posouvejte po obrobku, dokud Ĝez nedokonþíte. K docílení þistých ĜezĤ udržujte rovnou linii Ĝezu
a stejnomČrnou rychlost posuvu. PĜi Ĝezání nikdy nepoužívejte vodu. Voda by mohla vniknout do
stroje, což by mČlo za následek úder elektrickým proudem.
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