
NIKDY
ĜípadČ zpČ

þit zpČt a 
zasáhnout pĜ

Ční. 

Obr. C 

11. 

12. SeĜízení. PĜed Ĝ Č Ĝízení hloubky Ĝezu a úkosu jsou 

13. Používejte pouze pilové kotouþ þe 
þĤ

14. Snažte se pĜ Ĝi Ĝ Ĝ Ĝ þetím 
Ĝ Ė Čho veškeré hĜ

15. PĜi práci s pilou zamezte pĜ ĖĤ Ĝezání. ŠĖĤ Č Ĝi 
Ĝ
Pracujte s Ĝ Ĝením zpracovávaného kusu a s napájecí 
šĖĤ

Správné podepĜ
Ĥ

náĜ Ĥsobit zranČní osob. 
Č

obr. D. 

Obr. D 
Ĝ

zpracovávaného kusu a umístČní napájecí šĖĤ

16. Širší þ þást 
zpracovávaného kusu, která je pevnČ podepĜ
a nikoli na tu þást, která po odĜíznutí odpadne. 

Čn pĜíklad SPRÁVNÉHO zpĤ
odĜ
znázornČ Ĥ
kus krátký nebo malý, je tĜ

ě

Obr. E 
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Obr. F 

17. Ĝ þové pily 
Č (kotouþem vzhĤru) ve svČráku. 

Tento zpĤ ĜádnČ þný a mĤže 
Ĥ

Obr. G 

18. Než pilu po dokonþení Ĝ Č
zavĜ þ

19. ěićte se údaji výrobce. 

ZajistČ ĤmČr, tloušĢ þ l

ZajistČ þ þ Ĝ
20. Nepoužívejte jakékoli brusné kotouþe. 

ýLIVċ
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 nezasahujte prsty nebo rukama do 
prostoru za pilou. V p tného rázu 
by pila mohla snadno odsko

itom vaši ruku s možným 
následkem vážného zran

Spodní kryt. Spodní kryt zvedejte pomocí zatažitelné rukojeti.  

ezáním se vždy ujist te, že prvky pro se
utaženy. 

e se správnými montážními parametry. Nepoužívejte kotou
s otvory o nesprávné velikosti. K upínání kotou  nikdy nepoužívejte vadné nebo nesprávné 
podložky nebo šrouby. 

edcházet tomu, aby p ezání docházelo ke styku s h ebíky. P ed zapo
práce vždy zkontrolujte ezaný materiál a odstra te z n ebíky. 

ítomnost š ry v oblasti ru umíst te vždy tak, aby p
ezání nemohlo dojít k jejímu zachycení za zpracovávaný kus. 

ádnou oporou rukou, se správným podep
rou vedenou mimo pracovní oblast. 

VÝSTRAHA: 

ení zpracovávaného kusu a pevné 
držení pily je d ležité pro zamezení ztráty kontroly nad 

adím, která by mohla zp
Typická opora rukou a držení pily jsou znázorn ny na 

Typické vyobrazení správné opory rukou, podep ení 
ry. 

ást základové desky pily pokládejte na tu 
ena 

Na obr. E je znázorn sobu 
ezávání konce prkna, zatímco na obr. F je 

n NESPRÁVNÝ zp sob. Je-li zpracovávaný 
eba ho upnout. 

NEPOKOUŠEJTE SE P IDRŽOVAT KRÁTKÉ KUSY 
RUKOU! (obr. F) 

Nikdy se nesnažte ezat pomocí kotou
upnuté obrácen

sob je mimo  nebezpe
vést k vážným úraz m. (obr. G) 

ezání odložíte, ujist te se, že je spodní (teleskopický) ochranný kryt 
ený a pilový kotou  se zcela zastavil. 

te, aby pr ka a další parametry použitého pilového kotou e, by y vhodné pro 
daný typ pily. 

te, aby použitý pilový kotou  byl vhodný pro otá ky v etena pily. 

TENTO NÁVOD PE  USCHOVEJTE. 



NÁVOD K OBSLUZE 

Montáž nebo demontáž pilového kotouþe 
Pro tuto pilu mohou být použity následující pilové kotouþe. 

Model Max. prĤmČr Min. prĤmČr Ģ þe ě
5603R 165 mm 150 mm ménČ více než 1,9 mm 
5705R 190 mm 170 mm ménČ více než 1,9 mm 
5903R 235 mm 210 mm ménČ více než 2,1 mm 

Tlouš ka kotou ezná spára 
 než 1,7 mm 
 než 1,7 mm 
 než 1,9 mm 

TloušĢka štípacího nože þiní 1,8 mm u modelĤ 5603R a 5705R nebo 2,0 mm u modelu 5903R. 

POZOR: 

Nepoužívejte pilové kotouþe, které neodpovídají parametrĤm specifikovaným v tomto návodu. 

Nepoužívejte pilové kotouþe, jejichž tloušĢka je vČtší nebo jejichž rozvedení zubĤ je menší než 
tloušĢka štípacího nože. 

PĜi demontáži pilového kotouþe stisknČte naplno zámek hĜídele, aby se zamezilo protáþení hĜídele, 
a poté pomocí šestihranného zástrþného klíþe povolte šroub s vnitĜním šestihranem. (obr. 1) 

Nyní sejmČte vnČjší pĜírubu, zvednČte co nejvýše ochranný kryt a sejmČte pilový kotouþ. (obr. 2) 

PĜi montáži pilového listu použijte uvedený postup demontáže v obráceném poĜadí. PostupnČ tedy 
nasaćte vnitĜní pĜírubu, pilový kotouþ, vnČjší pĜírubu a šroub s vnitĜním šestihranem. PĜi zcela 
stisknutém zámku hĜídele se ujistČte, že šroub s vnitĜním šestihranem je pevnČ zajištČn. 
(obr. 1 + 3) 

POZOR: 

UjistČte se, že zuby pilového kotouþe smČĜují vpĜed, tj. ve smČru shodném se smČrem otáþení 
kotouþe (šipka na kotouþi by mČla smČĜovat stejným smČrem jako šipka ne tČlese pily). 

Nikdy nestlaþujte zámek hĜídele, pokud je pila v chodu. 

PĜi demontáži nebo montáži pilového listu používejte pouze klíþ s vnČjším šestihranem, který je 
souþástí pĜíslušenství dodaného firmou Makita. 

SeĜízení štípacího nože (obr. 4) 
PĜi seĜizování štípacího nože nejprve pomocí zástrþného klíþe povolte šroub s vnitĜním 
šestihranem a poté zvednČte ochranný kryt. Štípací nĤž, který je nasazen na dvou seĜizovacích 
výstupcích znázornČných na obrázku, posuĖte nahoru nebo dolĤ tak, aby mezi ním a pilovým 
kotouþem bylo dosaženo správné vĤle. 

POZOR: 

ZajistČte, aby seĜízení štípacího nože bylo provedeno tak, že:  


Vzdálenost mezi štípacím nožem a ozubeným vČncem pilového kotouþe není vČtší než 5 mm. 


Ozubený vČnec kotouþe nepĜeþnívá pĜes spodní okraj štípacího nože více než o 5 mm. 


Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 5)


Povolte páþku na hloubkovém dorazu a posuĖte základnu pily nahoru nebo dolĤ. Po nastavení 

požadované hloubky Ĝezu pak základnu opČt zajistČte utáhnutím páþky. 


POZOR: 

PĜi Ĝezání tenkých materiálĤ používejte mČlkou hloubku Ĝezu, aby Ĝezání bylo þistší a bezpeþnČjší. 

Po nastavení hloubky Ĝezu vždy bezpeþnČ utáhnČte páþku. 
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ýNÉ PRÁCE S NÁě
1. Používejte ochranu sluchu. 

2. 
Ģ Ĝ Čním nebo pĜivázáním. PĜed každým použitím pily 

pĜ Ĝ
Ĝít a zakrýt pilový kotouþ. 

PĜ Ĥ
návratu do zcela uzavĜ

3. Nepoužívejte pilové kotouþ
4. þ Ĝezné oceli. 

5. þení pilového kotouþ
6. Udržujte pilové kotouþe v þistotČ Ĝ þĤ

vzniku pĜetížení nebo zpČtného rázu. 

7. NEBEZPEýÍ: Ĝ
kotouþĤ þ otáþí. 
Nepokoušejte se odstraĖovat odĜ þ

 Kotouþ Č dobíhá. 

8. PodepĜ
RozmČ Ĝ Č
snížilo nebezpeþí sevĜení pilového kotouþe a zpČ

Ĥsob Ĝ Ĝena o zpracovávaný kus, mČla by být 
položena na vČtší þ Ĝezávána 

Č þ
Č Ĝete 

Ĝezu. 

Obr. A 

Čtší 
Ĝezu. 

9. 

PĜi podélném rozĜ
pravítko nebo pĜímČrné vodítko. 

Obr. B 

Č
Ke zpČ Ĝetíží a je vržena zpČt proti obsluze. Pokud 
kotouþ uvázne nebo pokud se pila pĜetíží, okamžitČ uvolnČte spínaþ. Udržujte pilové kotouþe 
stále naostĜené. RozmČ Čno na obr. A. PĜi podélném 
rozĜ ĜímČ Č
ZĤstávejte stále ostražití a mČ
kusu bČhem Ĝ þ v pohybu. 
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DALŠÍ PRAVIDLA BEZPE ADÍM 

Neodnímejte ochranné kryty a udržujte je v provozuschopném stavu. Spodní ochranný kryt 
nikdy nezajiš ujte v otev ené poloze zaklín

ekontrolujte funkci spodního ochranného krytu. Ná adí nepoužívejte, pokud se spodní 
ochranný kryt nedokáže rychle uzav

POZOR: i pádu pily m že dojít k ohnutí spodního krytu, které pak omezí jeho schopnost 
ené pracovní polohy. 

e, které jsou zdeformované nebo prasklé 

Nepoužívejte kotou e vyrobené z rychlo

Nezastavujte otá e tlakem na jeho boky. 

 a naost ené. Použití ostrých kotou  minimalizuje možnost 

Nezasahujte rukama do blízkosti ezání. Nedotýkejte se rukama pilových 
. Nesahejte do prostoru pod opracovávaným kusem, dokud se pilový kotou

íznutý materiál, dokud je pilový kotou  v pohybu. 

POZOR: po vypnutí pily voln

ení velkých desek. (obr. A + B) 

rné desky musí být podep eny tak, jak je znázorn no na obr. A, aby se co nejvíce 
tného rázu nástroje. 

Jestliže zp ezání vyžaduje, aby pila byla op
ásti desky a od

by m la být menší ást desky. 

Aby se zamezilo zp tnému rázu, podep
prkno nebo desku v blízkosti místa 

Nepodepírejte prkno nebo desku ve v
vzdálenosti od místa 

Používejte vodící pravítko. 

ezávání vždy používejte 

10. Ochrana proti zp tnému rázu. (obr. A + C) 

tnému dojde tehdy, jestliže se pila rychle p

rné desky podepírejte tak, jak je znázorn
ezávání používejte pravítko nebo p rné vodítko. Nevyvíjejte na pilu nadm rnou sílu. 

jte práci pod kontrolou. Nevyjímejte pilu ze zpracovávaného 
ezání a dokud je pilový kotou



Pro oznaþení ruþního elektrického náĜ
pĜed použitím náĜ

PĜeþtČte si návod k použití 

Č
1 Klíþ s vnČ 11 SeĜ 21 PĜímé Ĝezy 
2 Zámek hĜídele 12 Šroub s vnitĜ

Ĝ í ího nože) 
22 

3 13 Hloubka Ĝezu 23 
4 Povolit 14 Povolit 24 OdjišĢ laþ
5 þ 15 Páþka 25 SpoušĢ 

Č Ĝ 16 26 Vysavaþ 
7 VnitĜ Ĝíruba 17 Ĝezy pod úhlem 45° 27 Mezní znaþka 

Č Ĝ 18 Ĝímé Ĝezy 28 Víþ
þĤ 

9 Ĝ 19 29 Šroubovák 
10 þ 20 ěezy pod úhlem 45° 

SPECIFIKACE 
Model 5603R 5705R 8903R 
PrĤmČ þe 165 mm 190 mm 235 mm 
Max. hloubka Ĝezu
 pĜi 90° 54 mm 66 mm 85 mm 
pĜi 45° 38 mm 46 mm 64 mm 

Otáþ Ĝ -1) 4 800 4 500 
Celková délka 330 mm 356 mm 400 mm 
ýistá hmotnost 4,2 kg 5,2 kg 7,6 kg 

Ĝ Ĝíruþce 
zmČ Ĝ Č

išit. 

Napájení 
NáĜ Č Ĝipojeno ke zdroji napájení o stejném napČ
štítku, pĜiþemž se musí jednat o zdroj jednofázového stĜ Ĝ

Ĥže tudíž být napájeno i ze zásuvek bez zemnícího vodiþe. 

Ĝejných nízkonapČĢových rozvodných sítí o napČtí 

PĜi zapínání elektrických pĜístrojĤ dochází ke kolísání napČtí. PĜ þných parametrech 
elektrické sítČ mĤ Ĝ Ĝ þinnost jiných spotĜebiþĤ. PĜi 
hodnotČ Č Ĝ þinky 

Ģ Ĝízení musí být chránČn pojistkou nebo 
ochranným jistiþ

Doporuþení pro zajištČní bezpeþnosti 
þnosti se, prosím, seznamte s pĜ þ
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Symboly 
adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 

adí seznámili s jejich významem. 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k celkovému pohledu 
jším šestihranem izovací výstupky 

ní šestihranem  
(pro se izování št pac

Horní vedení 

Utáhnout Základová deska 
ovací t ítko 

Pilový kotou
6 Vn jší p íruba Rýhovaná matice pro utahování rukou 

ní p Pro šikmé 
8 Vn jší p íruba Pro p ko držáku uhlíkových 

kartá
Šroub s vnit ním šestihranem Základní deska 
Pilový kotou

r pilového kotou

ky p i chodu naprázdno (min 5 000 

Vzhledem k našemu programu nep etržitého vývoje a výzkumu podléhají specifikace uvedené v této p
nám bez p edchozího upozorn ní. 

Poznámka: Specifikace se mohou v jednotlivých zemích l

adí by m lo být p tí, jaké je uvedeno na typovém 
ídavého proudu. Je opat eno dvojitou 

izolací podle Evropských norem a m

Pro model 5705R je možno použít napájení z ve
mezi 220 V a 250 V. 

i nedostate
že mít provoz tohoto za ízení nep íznivý vliv na 

 impedance sít  rovné nebo menší než 0,36 ohmu lze p edpokládat, že negativní ú
nenastanou. Obvod sí ové zásuvky použité pro toto za

em s pomalou vypínací charakteristikou. 

V zájmu vlastní bezpe iloženými bezpe nostními pokyny. 

SeĜízení potĜebné pro Ĝezání s úkosem (obr. 6) 
Povolte pĜední i zadní rýhovanou matici a nakloĖte nástroj pod úhlem odpovídajícím 
požadovanému úkosu Ĝezné hrany (0–45°). Po provedení seĜízení pĜední i zadní rýhovanou matici 
opČt pevnČ utáhnČte. 

ZamČĜení (5603R, 5705R) (obr. 7) 
PĜi pĜímém Ĝezání vyrovnejte pravý záĜez v pĜední þásti základny s þárou na zpracovávaném kusu 
oznaþující prĤbČh Ĝezu. PĜi Ĝezání s úkosem 45° je s touto þárou tĜeba vyrovnat levý záĜez. 

Horní vedení (5903R) (obr. 8) 
Srovnejte zámČrnou þáru buć se záĜezem s oznaþením 0° (pĜi pĜímém Ĝezání) nebo se záĜezem 
s oznaþením 45° (pĜi Ĝezání s úkosem 45°). 

Zapnutí (obr. 9) 

POZOR: 

PĜed pĜipojením pily k zásuvce se vždy pĜesvČdþete, že tlaþítko vypínaþe provedené v podobČ 
spouštČ se správnČ pohybuje a že se po uvolnČní vrací do polohy „VYPNUTO“.  

Pro zamezení náhodnému stisknutí spouštČ je pila opatĜena odjišĢovacím tlaþítkem. Abyste pilu 
uvedli v þinnost, stisknČte nejprve toto odjišĢovací tlaþítko a poté spoušĢ. UvolnČním spouštČ se 
pila vypne. 

Obsluha (obr. 10) 
Držte pilu pevnČ. Položte základovou desku na materiál, který má být Ĝezán, aniž by však pĜitom 
došlo ke styku pilového kotouþe s materiálem. Poté pilu zapnČte a vyþkejte, než kotouþ dosáhne 
plných otáþek. Nyní pilu jednoduše posunujte po povrchu zpracovávaného kusu. Udržujte ji pĜitom 
v rovinČ a posunujte ji zlehka, dokud Ĝezání nebude dokonþeno. Aby se dosáhlo þistého Ĝezu, 
snažte se dodržovat pĜímou Ĝeznou þáru a rovnomČrnou rychlost posuvu. 

POZOR: 

PĜi Ĝezání by mČl být vždy používán štípací nĤž, s výjimkou pĜípadĤ, kdy se provádí zaĜíznutí

uprostĜed zpracovávaného kusu. 


Nezastavujte pilový kotouþ tlakem na jeho boky. 

Vodicí pravítko (obr. 11) 
Vodicí pravítko umožĖuje provádČní velmi pĜesných pĜímých ĜezĤ. Vodicí pravítko se jednoduše a 
pohodlnČ posune proti boku zpracovávaného kusu a jeho poloha se zajistí pomocí šroubu na 
pĜední stranČ základové desky pily. UmožĖuje rovnČž provádČní opakovaných ĜezĤ o jednotné 
šíĜce. 

Montáž pĜípojky pro pĜipojení vysavaþe (obr. 12 + 13) 
PĜejete-li si provádČt Ĝezání v þistotČ, pĜipojte k pile vysavaþ. Pomocí šroubu pĜipevnČte k pile 
pĜípojku. K pĜípojce pak pĜipojte hadici vysavaþe. 
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ÚDRŽBA 
POZOR:  

PĜed provádČním jakékoli þinnosti potĜebné k údržbČ pily se vždy ujistČte, že je zaĜízení 
vypnuto a jeho zástrþka je vytažena ze zásuvky. 

Aby byla zachována bezpeþnost a spolehlivost výrobku, mČlo by být provádČní jeho oprav, 
údržba a seĜizování svČĜováno autorizovaným servisním stĜediskĤm firmy Makita. 

VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 14 + 15) 
Jsou-li uhlíkové kartáþe opotĜebeny až po mezní znaþku, je tĜeba provést jejich výmČnu. Oba 
shodné uhlíkové kartáþe by mČly být vymČnČny souþasnČ. 

3 10 
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ċ S Pě ý
Čný spoleþ

prohlašuje, že tento výrobek 

vyrobený spoleþ Č
/ þ

Ĝeditel 

þ
Ĝ þiní:

 96 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 109 dB (A) 

Ĝesahuje 2,5 m/s2 . 

þ
Ĝ þiní:

 98 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 111 dB (A) 

Ĝesahuje 2,5 m/s2 . 

þ
Ĝ þiní:

 95 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 108 dB (A) 

Ĝesahuje 2,5 m/s2 . 
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PROHLÁŠENÍ O SHOD EDPISY A NORMAMI EVROPSKÉHO SPOLE ENSTVÍ 

Níže podepsaný Masahiro Yamaguchi, zmocn ností Makita Manufacturing Europe Ltd., 
Road 7, Hortonwood Industrial Estate, Telford, Shropshire TF1 4GP, Spojené království, tímto 

5603R, 5705R, 5903R, sériová výroba 

ností Makita Manufacturing Europe Ltd. je podle sm rnic Rady 73/23/EEC, 
89/336/EEC a 98 37/EEC v souladu s následujícími normami nebo normaliza ními dokumenty: 

HD 400, EN50144, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3. 

Masahiro Yamaguchi 

Hlu nost a vibrace modelu 5603R 
Typické hladiny akustického hluku vážené podle k ivky A 
   hladina akustického tlaku: 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep

Hlu nost a vibrace modelu 5705R 
Typické hladiny akustického hluku vážené podle k ivky A 
   hladina akustického tlaku: 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep

Hlu nost a vibrace modelu 5903R 
Typické hladiny akustického hluku vážené podle k ivky A 
   hladina akustického tlaku: 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep



Ruþní kotouþová pila 

Návod k obsluze 

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 




