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Vysvětlení symbolů 

 

Obecné pokyny pro zdraví a bezpečnost 

  

Další zdravotní a bezpečnostní opatření pro broušení za mokra 

 

Record Power záruka 
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Spotřební materiál 

 

Popis dílu 

 

Pilové pásy 

 

BB931406  1/4” x 6 TPI Střídavý zub 

BB933806   3/8” x 6 TPI Střídavý zub 

BB931204  1/2” x 4 TPI Střídavý zub 

BB931206  1/2” x 6 TPI Střídavý zub 

BB933403  3/4” x 3 TPI Střídavý zub 

BB933404  3/4" x 6 TPI Střídavý zub 

SBS300-127   Vložka stolu 

 

Oběhová kola 

 

SBS350-26   Oběhové kolo 

SBS350-18   Ložisko kola 

SBS300-58   Kartáč 

 

SRPBS12-101  Oběhové kolo  

SBS300-26  Pogumování oběhového kola  

SBS300-18  Ložisko kola  

SBS300-58  Kartáč 

 

 

Horní vedení pásu 

 

SBS300E-149  Šroub M6 1.0 x 15 

SBS300-153  Horní vodící prvek 

SBS300-146  Podpěra pásu 

 

 

 

Spodní vedení 

 

SBS300E-113  Podložka 

SBS300E-130/135 Levý kryt  

SBS300E-131  Šroub 

SBS300-132  Vedení spodního pásu 

SBS300E-136  Šroub M5 0.8 x 10  

SBS300E-137  Podložka M5  

SBS300-132  Podpěra spodního pásu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek je těžký a jako preventivní opatření se doporučuje sestavit stroj ve dvou lidech. 
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1. Vysvětlivky k symbolům 
 

SYMBOLY A JEJICH VÝZNAMY UVEDENÉ NÍŽE MOHOU BÝT POUŽITÉ VE VŠECH PŘÍRUČKÁCH. PROSÍM 

UJISTĚTE SE, ŽE PŘIJÍMÁTE PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ, POKUD JSOU VYŽADOVÁNA. 
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2. Obecné pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti 
 

Před montáží, instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce. Uchovávejte tyto pokyny na 

bezpečném místě pro budoucí použití. 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro svou vlastní bezpečnost se nepokoušejte používat tento stroj, dokud není kompletně sestaven a instalován 

podle těchto pokynů. 

 

UPOZORNĚNÍ: Při používání jakéhokoliv stroje byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko 

požáru, úrazu elektrickým proudem a osobní zranění. 

 

Bezpečná obsluha 

1. Používejte osobní ochranné pomůcky (PPE) 

• Při provozu jakéhokoli stroje může dojít k vniknutí cizích předmětů do očí, což může způsobit vážné poškození očí. Ochranné 

brýle nebo jiné vhodné ochranné pomůcky nebo obličejový štít by měly být vždy používány. Běžné brýle pro denní nošení 

neposkytují dodatečnou boční ochranu. 

 

• Používejte ochranné dýchací pomůcky (masku proti prachu apod.), pokud práce na stroji produkuje prach. Vystavení vysokým 

prašnostem způsobeným obráběním tvrdých dřevin, měkkých dřevin a dřevěných kompozitních desek může mít za následek vážné 

zdravotní problémy. Některé dovážené tvrdé dřevo vydává vysoce dráždivý prach, který může způsobit pocit pálení. I když 

využíváte speciální odsavač pro odsávání prachu, neměly by ochranné dáchací pomůcky být brány pouze jako alternativa k těmto 

odsavačům. 

 

• Používání sluchátek nebo chráničů sluchu se doporučuje, když je zařízení používáno, zvláště pokud hladina hluku přesáhne 85 

dB. 

 

• Při manipulaci s řeznými nástroji nebo noži používejte vhodné ochranné rukavice. Při používání stroje by se neměly nosit 

rukavice, protože mohou být zachyceny v pohyblivých částech stroje. 

 

• Při používání stroje a při manipulaci s velkými obrobky se doporučuje protiskluzová bezpečnostní obuv. 

 

2. Vhodné oblečení 

• Nenoste volné oblečení, kravaty nebo šperky; mohou být zachyceny v pohyblivých částech stroje. 

• Dlouhé rukávy vyhrňte nad loket. 

• Noste ochrannou pokrývku vlasů, která chrání dlouhé vlasy. 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

• Najděte a přečtěte si varovné štítky na stroji 

• Důležité je, aby žádné štítky s bezpečnostními upozorněními nebyly odstraněny, poškozeny nebo zakryty. Náhradní štítky lze 

získat kontaktováním oddělení služeb zákazníkům. 

 

4. Seznamte se se strojem 

• Pokud nejste důkladně seznámeni s provozem tohoto zařízení, obraťte kvalifikované osoby nebo na svého prodejce k podání 

požadovaných informací. Nepoužívejte tento stroj, dokud nebudete seznámeni odpovídajícím způsobem. 

 

5. Při přemísťování nebo umístění stroje buďte opatrní 

• Některé stroje mohou být velmi těžké. Ujistěte se, že podlaha v oblasti, ve které je stroj používán, je dostatečně pevná. 

• Stroj a jeho různé součásti mohou být těžké. Vždy používejte bezpečnou zdvihací techniku a vyhledejte pomoc při zvedání 

těžkých komponentů. V některých případech může být nutné použít mechanické manipulační zařízení pro umístění stroje. 

• Některé stroje mají k dispozici volitelné soupravy koleček, které jim umožňují manévrovat v dílně podle potřeby. Je třeba dbát 

pokynů při jejich instalaci. 

• Vzhledem k povaze konstrukce některých strojů bude těžiště vysoko, což může způsobit nestabilitu při přepravě. Přemísťování 

jakéhokoliv stroje je třeba věnovat mimořádnou pozornost. 

• Je-li vyžadována přeprava stroje, platí všechna opatření týkající se instalace a manipulace se strojem. Dále zajistěte, aby všechna 

vozidla nebo ruční manipulační zařízení používané pro přepravu byla správně zvolena. 
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6. Stroj by měl být vždy v rovině a stabilní 

• Při použití stojanu, noh nebo skříně, které jsou určeny k montáži na stroj, se vždy ujistěte, že jsou bezpečně připevněny ke stroji 

pomocí dodaných upevňovacích prvků. 

• Pokud je stroj vhodný pro použití na pracovním stole, ujistěte se, že je pracovní stůl dobře sestaven a je schopen odolat 

hmotnosti stroje. Stroj by měl být vždy bezpečně připevněn k pracovnímu stolu pomocí příslušných upevňovacích prvků. 

• Pokud je to možné, stroje na podlahu by měly být vždy připevněny k podlaze s upevněním, které odpovídá konstrukci podlahy. 

• Povrch podlahy by měl být pevný a hladký. Všechny nohy stroje by se měly dotýkat povrchu podlahy. Pokud tomu tak není, 

přemístěte stroj na vhodnější místo nebo použijte těsnicí vložky mezi nohama a podlahou, abyste zajistili stabilitu stroje. 

 

7. Vyjměte nastavovací klíče 

• Před zapnutím zařízení "Zkontrolujte", že jsou všechny nastavovací klíče odstraněny. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo 

poškození stroje od předmětů. 

 

8. Před zapnutím zařízení "ON" 

• Vyčistěte stůl stroje všech předmětů (nástroje, odpad, atd.) 

• Ujistěte se, že mezi obrobkem a stolem / pracovním podkladem nejsou žádné nežádoucí předměty. 

• Ujistěte se, že obrobek není přitlačován nebo se nedotýká pilového kotouče nebo řezného nástroje. 

• Zkontrolujte všechny svorky a pracovní úchytky, abyste se ujistili, že jsou zajištěné a nemohou se pohybovat během obráběcích 

operací. 

• Naplánujte způsob, jakým budete držet a podávat obrobek pro celou operaci obrábění. 

 

9. Během obrábění 

• Než začnete pracovat, sledujte stroj během jeho běhu. Pokud zaznamenáte neznámý zvuk nebo stroj příliš vibruje, okamžitě 

vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napájení. Neprovádějte restartování, dokud nenaleznete a opravíte zdroj problému. 

 

10. Udržujte pracovní prostor čistý  

• Pracovní vzdálenosti mohou být považovány za vzdálenost mezi stroji a překážkami, které umožňují bezpečný provoz každého 

stroje bez omezení. Zvažte stávající a předpokládané potřeby stroje, velikost materiálu, který se má zpracovávat v každém stroji, a 

prostor pro pomocné stojany nebo pracovní stoly. Zvažte také relativní polohu každého stroje navzájem pro efektivní manipulaci s 

materiálem. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro bezpečnou obsluhu vašich strojů a předvídatelný provoz.  

• Nesprávné umístění vytváří riziko nehody. Udržujte stoly čisté a mějte uklizené nástroje, které se nepoužívají. 

• Ujistěte se, že podlahová plocha je čistá a zbavená prachu a nečistot, které mohou způsobit nebezpečí výkyvu nebo skluzu. 

 

11. Zvažte pracovní prostředí 

• Nevystavujte stroj dešti ani vlhkému prostředí. 

• Udržujte dobře osvětlené pracovní prostředí a zajistěte, aby bylo k dispozici umělé osvětlení, pokud není dostatečné přirozené 

světlo pracovního prostoru. Osvětlení by mělo být dostatečně jasné, aby eliminovalo stíny a zabránilo namáhání očí. 

• Stroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.  

• Přítomnost vysokého množství prachu vytvořeného obráběním dřeva může představovat riziko požáru nebo výbuchu. Vždy 

používejte zařízení pro odsávání prachu, abyste minimalizovali riziko. 

 

12. Uchovávejte jiné osoby (a domácí zvířata) 

• Stroj je určen pro používání jednou osobou. 

• Nenechávejte osoby, zejména děti, dotýkat se stroje nebo prodlužovacího kabelu (pokud je používán) a držte návštěvníky mimo 

pracoviště. 

• Nikdy neponechávejte stroj bez dozoru. Vypněte napájení a nenechávejte přístroj bez dozoru, dokud se nedojde k úplnému 

zastavení. 

• Pokud má být pracovní prostor ponechán bez dozoru, musí být všechna zařízení vypnutá a izolována od síťového napájení. 

 

13. Bezpečnost strojů mimo dobu jejich používání 

• Pokud je stroj mimo provoz, udržujte jej v suchém prostředí a mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou 

seznámeny s těmito pokyny, aby stroje obsluhovaly. 

 

14. Nepřetěžujte se 

• Zvolte pracovní pozici, která umožní, aby vaše tělo zůstalo vyrovnané a obrobek jste byli schopni zpracovávat bez přetížení. 

• Neustále udržujte stabilní postavení a rovnováhu. 

 

15. Elektrické napájení 

• Elektrické rozvody by měly být určeny pro každý stroj nebo dostatečně dimenzované, aby zvládly kombinované zatížení 

motorem. Výstupy napájecího zdroje by měly být umístěny v blízkosti každého stroje, takže napájecí nebo prodlužovací kabely 

nebudou bránit provozům s vysokou provozní propustností. Dodržujte místní elektrické pokyny pro správnou instalaci nového 

osvětlení, zásuvek nebo obvodů. 

• Stroj musí být připojen k uzemněnému zdroji napájení. 

• Napájecí zdroj musí být vybaven jističem, který zajišťuje ochranu proti zkratu, přetížení a průsaku. 

• Napětí stroje musí odpovídat napětí síťového napájení. 

• Síťová zástrčka namontovaná na zařízení by měla vždy odpovídat zásuvce. Zástrčku neupravujte žádným způsobem. Pokud je 



 

8 

 

požadována náhradní zástrčka, měla by být montována kvalifikovanou osobou a správným typem zařízení. 

• Pokud si nejste jisti elektrickými přípojkami, vždy se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. 

 

16. Vyvarujte se neúmyslného spuštění stroje 

• Většina strojů je vybavena přepínačem pro uvolnění bez napětí (NVR), aby se zabránilo neúmyslnému spuštění. V případě 

pochybností vždy zajistěte, aby byl spínač stroje v poloze "vypnuto" před připojením k napájení. To znamená, že po vypnutí nebo 

zapnutí napájení zařízení se zařízení automaticky nespustí, pokud nejprve nevynulujete spínač start. 

 

17. Venkovní použití 

• Stroj by neměl být používán venku. 

 

18. Prodlužovací kabely 

• Pokud je to možné, nedoporučujeme používat prodlužovací kabely. Je-li použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, měl by 

mít minimální průřez jádra 2,5 mm a omezený maximální délkou 3 metry. 

• Prodlužovací kabely by měly být vedeny přímo z pracovního prostoru, aby se zabránilo nebezpečí výpadku.  

 

19. Zabraňte úrazu elektrickým proudem 

• Vyhýbejte se kontaktu Vašeho těla se uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí a radiátory. Existuje zvýšené 

riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno. 

 

20. Vždy pracujte v rámci určených kapacit stroje 

• Bezpečnost obsluhy a výkon stroje jsou vážně nepříznivě ovlivněny, pokud se pokusy o to, aby se zařízení překročilo jeho 

hranice. 

 

21. Nepřipojujte napájecí kabel 

• Nikdy nevytahujte napájecí kabel, abyste jej odpojili od elektrické zásuvky. Vždy používejte zástrčku. 

• Síťový kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran. 

• Nepoužívejte napájecí kabel k pohybu se strojem. 

 

22. Zajistěte obrobek 

• Ujistěte se, že obrobek je bezpečně držen, než začnete pracovat. 

• Při práci do 300 mm od obráběcí plochy vždy používejte nástroj k podávání obrobku na kotouč nebo řezný nástroj. Nástroj by 

měl mít minimální délku 400 mm. Pokud se tlačná tyč poškodí, okamžitě ji vyměňte. 

• Používejte další podpěry (podložky s válcovou podložkou apod.). 

• Nepoužívejte jinou osobu jako náhradu za prodloužení stolu nebo jako dodatečnou oporu pro obrobek, který je delší nebo širší 

než základní stůl, nebo pro podporu nebo vytahování obrobku. 

• Nepokoušejte se zpracovávat více než jeden obrobek najednou. 

• Při podávání obrobku k listu nebo řezacímu nástroji nikdy nepokládejte ruce v přímém směru dráhy řezání. Vyvarujte se 

nepříjemných operací a ručních poloh, kde náhlé sklouznutí může způsobit, že se vaše ruka nebo prsty přesunou do oblasti 

obrábění. 

 

23. Buďte ostražití 

• Bezpečnost je kombinací zdravého rozumu a ostražitosti obsluhy po celou dobu použití stroje. 

• Používejte všechny stroje velmi opatrně a nepoužívejte stroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.  

 

24. Používejte správný nástroj pro práci 

• Stroj nepoužívejte k jinému účelu, než kbyl navržen. 

• Při výběru výměnných řezných nástrojů a nožů vždy dbejte na to, aby byly řezány materiály, které chcete používat. V případě 

pochybností vyhledejte další rady od výrobce. 

 

25. Připojte zařízení k odsávání prachu 

• Vždy používejte zařízení pro odsávání prachu. Odsávací zařízení by mělo mít vhodnou velikost a kapacitu pro stroj, ke kterému 

je připojen, a musí mít úroveň filtrace odpovídající typu odpadu, který se sbírá. Podrobné informace o specifických požadavcích 

na odsávání prachu naleznete v příslušné části příručky. 

• Prachový odsávač by měl být spuštěn "ON" před spuštěním stroje, ke kterému je připojen. Odsávač prachu by měl zůstat v 

chodu po dobu 30 sekund po dokončení posledního obrábění, aby se stroj zbavil zbytkového odpadu. 

 

26. Ujistěte se, že je stroj správně zapezpečen 

• Nikdy nepoužívejte stroj, pokud jsou odstraněny nebo poškozeny standardní ochranné kryty a zařízení. 

• Některé stroje obsahují bezpečnostní zámky, které zabraňují použití stroje bez ochranných krytů na místě. Nikdy se 

nepokoušejte obcházet nebo měnit blokovací prvky, aby bylo možné stroj používat bez ochranných krytů na svém místě. 
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27. Starejte se o Váš stroj 

• Tato příručka obsahuje jasné pokyny pro instalaci, nastavení a obsluhu stroje a podrobně popisuje jakoukoliv rutinní a 

preventivní údržbu, kterou by měl uživatel pravidelně provádět. 

• Před prováděním všech nastavení a údržby vždy nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit od napájecího zdroje. 

• Dodržujte pokyny pro údržbu příslušenství a spotřebního materiálu. 

• Pro čištění stroje nepoužívejte stlačený vzduch. Vždy používejte kartáč na uvolnění prachu v místech, kde je těžké dosáhnout a 

prachový odsávač odpadu. 

• Pravidelně kontrolujte elektrické kabely a pokud jsou poškozené, nechte je vyměnit autorizovaným servisním střediskem nebo 

kvalifikovaným elektrikářem. 

• Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely (jsou-li používány) a vyměňte je za poškozené. 

 

28. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté 

• Správně udržované řezné nástroje jsou snadněji ovladatelné. 

• Řezné nástroje a nože se během používání mohou zahřívat. Při manipulaci s nimi je třeba pečlivě věnovat pozornost a vždy je 

nechat vychladnout před jejich výměnou, úpravou nebo ostřením. 

 

29. Odpojte zařízení od napájecího zdroje 

• Pokud se nepoužívá, před údržbou, výměnou nožů apod. Vždy odpojte zařízení od napájecího zdroje. 

 

30. Kontrola poškozených dílů 

• Před každým použitím stroje je třeba pečlivě zkontrolovat, zda budou správně fungovat požadované funkce.  

• Zkontrolujte zarovnání pohyblivých částí, vázání pohyblivých částí, poškození částí a jakékoli další podmínky, které mohou 

ovlivnit provoz zařízení. 

• Poškozená součást by měla být řádně opravena nebo vyměněna kvalifikovanou osobou, pokud není v této příručce uvedeno 

jinak. 

• Stroj nepoužívejte, pokud přepínač nezapne / nevypne zařízení "ON" a "OFF". 

• Vadné spínače by měla vyměnit kvalifikovaná osoba. 

31. Upozornění! 

• Použití jakéhokoli příslušenství nebo, než které jsou doporučené v tomto návodu nebo doporučené naší společností, může 

představovat riziko zranění nebo poškození stroje a zánik záruky. 

 

32. Nechte stroj opravit kvalifikovanou osobou 

• Tento stroj splňuje příslušná bezpečnostní pravidla a normy, které odpovídají jeho typu, pokud jsou používány v souladu s tímto 

návodem a se všemi standardními ochrannými kryty a vybavením. Opravy by měli provádět pouze kvalifikované osoby 

používající originální náhradní díly. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek značné nebezpečí pro uživatele a zrušení 

záruky. 

 

33. Pozor! Motor se během používání zahřívá 

• Je normální, že se na některých strojích motory při používání zahřívají. Během používání se nedotýkejte přímo motoru.  

 

Další bezpečnostní pokyny pro pásové pily 
 

Bezpečná obsluha 

1. Seznamte se se strojem 

• Obrábění pomocí pásových pil může vést k závažným nehodám. Většina z nich vyplývá z kontaktu s pohyblivým ostřím při 

obrábění materiálu na čepel nebo jeho přesunu ze stolu. Během nastavení, čištění, úpravy nebo údržby zařízení se mohou objevit 

další nehody. 

• Stroj je určen k řezání dřevěné a kompozitní desky (překližka, MDF atd.). Některé plasty lze také řezat vhodným ostřím. 

2. Před zapnutím zařízení "ON" 

• Ujistěte se, že je kotouč správně napnut a zarovnán na pásová kola a správně nastaveny vodítka nožů. 

• Ujistěte se, že zuby pilového pásu směřují dolů. 

• Zkontrolujte stav pilového pásu, zda nejsou chybějící, poškozené nebo deformované žádné zuby a že pilový kotouč není prasklý 

nebo rozštěpený. Pokud nastane některá z těchto skutečností, okamžitě vyměňte ostří. 

• Ujistěte se, že typ a šířka pilového pásu jsou vhodné pro řezaný materiál. 

• Zkontrolujte, zda je šířka pásu v minimálním a maximálním přípustném rozsahu na stroji a zda je tloušťka kotouče vhodná pro  

průměr kola. 

• Některé stroje mají více než jednu řeznou rychlost. U většiny aplikací řezání dřeva by měla být použita vyšší rychlost. 

• Zkontrolujte stav vložky stolu. Okamžitě jej vyměňte, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.  

• Nastavte ochranný kryt co nejblíže k řezanému obrobku. 

• Zkontrolujte, zda jsou přístupová dvířka zcela zavřená a zda jsou zámky zajištěny. 
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3. Při obrábění 

• Nikdy nevytvářejte boční tlak na pás, protože to může způsobit jeho zlomení. 

• Při řezání dřeva se suky, hřebíky nebo prasklinami a / nebo nečistotami, je třeba dbát na to, aby se pilový pás nezasekl. Pokud k 

tomu dojde, okamžitě přístroj vypněte a postupujte podle pokynů uvedených v návodu k odstranění pásu z obrobku. 

• Při řezání válcového řeziva použijte vhodný přípravek, abyste zabránili otáčení obrobku. 

 

4. Doporučujeme, abyste prostudovali a dodržovali tyto předpisy. Další pokyny naleznete v příručce "Bezpečnost při používání 

úzkých pásových pil - list na zpracování dřeva č. 31". 

 

3. Záruka Record Power 
 

"Produkt" znamená produkty, které prodává společnost Record Power za těchto podmínek; 

"Record Power" je společnost Record Power Limited, jejíž registrační číslo je 4804158 a adresa sídla je Centenary House, 11 

Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA a prodává prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců; 

"Autorizovaný distributor" je nominovaný dovozce pro váš region. 

"Autorizovaný prodejce" je prodejcem nebo podnikem oprávněným prodávat produkty Record Power koncovým uživatelům.  

 

1. Záruka 
1.1 Record Power zaručuje, že po dobu 5 let od data nákupu budou komponenty způsobilých produktů (viz kapitoly 1.2.1 až 1.2.9) 

zbaveny vad způsobených vadnou konstrukcí nebo výrobou. 

1.2 Během tohoto období bude společnost Power Record, její autorizovaný distributor nebo autorizovaný prodejce bezplatně 

opravovat nebo nahrazovat všechny části, u nichž se prokáže, že jsou vadné v souladu s odstavcem 1.1, za předpokladu, že: 

1.2.1 Postupujete podle nárokové procedury 2 níže; 

1.2.2 Record Power, náš autorizovaný distributor nebo autorizovaný prodejce dostanou přiměřenou příležitost po obdržení 

oznámení o reklamaci výrobku; 

1.2.3 Pokud jste o to požádali společnost Record Power, jejího autorizovaného distributora nebo autorizovaného prodejce, vrátíte 

výrobek na vlastní náklady do prostor společnosti Record Power nebo do jiných schválených prostor, jako jsou prostory 

autorizovaného distributora nebo autorizovaného prodejce k posouzení, které se má provést; 

1.2.4 Porucha není způsobena průmyslovým použitím, náhodným poškozením, poctivým opotřebením, úmyslným poškozením, 

zanedbáním, nesprávným elektrickým připojením, abnormálními pracovními podmínkami, nedodržením našich pokynů, 

nesprávným použitím, změnou nebo opravou výrobku bez našeho souhlasu; 

1.2.5 Výrobek byl používán pouze v domácím prostředí, nikoliv pro podnikatelské účely; 

1.2.6 Porucha se netýká spotřebních výrobků, jako jsou čepelky, ložiska, hnací řemeny nebo jiné opotřebitelné součásti, u kterých 

lze odůvodněně očekávat, že budou mít omezenou životnost v závislosti na použití (pro podrobnosti se obraťte na autorizovaného 

distributora); 

1.2.7 Produkt nebyl používán k pronájmu a Vy jste majitelem; 

1.2.8 Výrobek jste zakoupili Vy, jelikož záruka není převoditelná od jiného kupujícího. 

1.2.9 Je-li výrobek zakoupen u prodejce, je pětiletá záruka převoditelná a začíná běžet dnem prvního nákupu produktu a v případě 

reklamace na základě této záruky bude vyžadován doklad o původním datu koupě k ověření záruční lhůty. 

 

2. Reklamační řád 
2.1 V první řadě se obraťte na autorizovaného prodejce, který vám produkt dodal. Podle našich zkušeností je mnoho počátečních 

problémů se stroji, u kterých se předpokládá, že jsou způsobeny vadnými součástmi, skutečně řešeno správným nastavením nebo 

seřízením strojů. Dobrý autorizovaný prodejce by měl být schopen vyřešit většinu těchto otázek mnohem rychleji než je samotné 

zpracování reklamace. 

2.2 Jakékoli poškození výrobku, které má za následek vznik nároku na záruku, musí být oznámeno autorizovanému prodejci, od 

kterého byl zakoupen do 48 hodin od jeho zjištění. 

2.3 Pokud autorizovaný prodejce, který vám produkt dodal, nebyl schopen vyhovět vašemu dotazu, veškeré nároky poskytnuté 

podle této záruky by měly být vedeny přímo společnosti Record Power nebo s jejím autorizovaným distributorem (podrobnosti o 

autorizovaném distributorovi ve vaší zemi zkontrolujte na www.recordpower.info). Samotná reklamace by měla být uvedena v e-

mailu/dopise, ve kterém je uvedeno datum a místo nákupu a stručné vysvětlení problému, který vedl k nároku. Tento dopis by pak 

měl být zaslán spolu s prodejním dokladem společnosti Record Power nebo jejímu autorizovanému distributorovi. Pokud zadáte 

telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, pomůže to urychlit vaši žádost. 

2.4 Vezměte prosím na vědomí, že je důležité, aby byla písemná reklamace doručena nejpozději poslední den této záruky 

společnsoti Record Power nebo jejímu autorizovanému distributorovi. Pozdní nároky nebudou zohledněny. 
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3. Omezení odpovědnosti 
3.1 Dodáváme pouze výrobky pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že výrobek nebude používán k jakýmkoli 

obchodním, podnikatelským nebo přepracovatelským účelům a neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, 

přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti. 

3.2 Tato záruka neposkytuje jiná práva, než která jsou výslovně uvedena výše, a nevztahuje se na nároky na následné ztráty nebo 

škody. Tato záruka je nabízena jako zvláštní výhoda a neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele. 

 

4. Upozornění 

Tato záruka se vztahuje na všechny produkty zakoupené od autorizovaného prodejce Record Power ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska. Záruční podmínky se mohou v jiných zemích lišit - obraťte se prosím na autorizovaného distributora 

ve vaší zemi (podrobnosti o autorizovaných distributorech pro Vaši zemi naleznete na www.recordpower.info). 

 

Seznámení se strojem 
 

 

 

A Otočné kolo pro napnutní pásu 

B Zvýšení a snížení výšky řezu 

C Pilový pás 

D Horní vedení pásu 

E Stůl 

F Pravítko 

G Vedení pravítka po tyči 

H Napnutí řemene  a  změna rychlosti 

I Pojízdná kola  

J Uvolnění pilového pásu  

K Aretace zdvihu ochranného krytu pásu  

L Napínání pilového pásu  

M Naklápění stolu  

N Štítek   

O 100 mm odsávací hubice 

P Motor  

Q On/Off Vypínaš a STOP tlačítko 
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2. Technická data 

 
Délka pásu: 2370 mm (93”) 

Šíře pásu: 6 - 19 mm (1/4” - 3/4”) 

Max výška řezu: 190 mm 

Šířka řezu: 305 mm 

Rozměr stolu: 480 x 400 mm 

Max šíře řezu k pravítku: 230 mm 

Výška stolu: 990 mm 

Odsávací hubice: 100 mm 

Motor: 230 V / 50 Hz / 1 hp / 750 W 

Napětí: 4.6 A 

Hmotnost: 85 kg 

Stojan: 700 x 540 mm 

Rozměry: Výška 1670 mm x šířka 680 mm x hloubka 690 mm 

Hladina akustického výkonu: 82 dB (samostatně), 100 dB (při práci)  

Hladina akustického tlaku: 75 dB (samostatně), 90 dB ( při práci)  

3. Montáž  stojanu a podvozku 

3.1Stojan a podvozek 

 

POZOR! Stroj je těžký. Pro zvedání nebo přemístění stroje bude zapotřebí další pomoc nebo vhodné zvedací zařízení. 

 

Stojan a sestavu kol dodáváme jako samostatnou jednotku, obr. 3.1. 

 

Stojan 

1. 2 x Dlouhé podpěry 

2. Podpěra středu 

3. Krátká středová opěrka 

4. 2 x Dlouhé horní podpěry  

5. 2 x Krátké horní podpěry 

6. 4 x nohy 

7. 24 x šrouby a podložky pro upevnění stojanu (každý) 

8. 4 x Dlouhé upevňovací šrouby, matice a podložky 

Podvozek 

9. 8 x Šestihranné šrouby 

10. 2 x držáky  

11. 8 x nylonové matice 

12. 8 x podložky 

13. D-rukojeť 

14. 2 x Pevné kola 
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Upozornění: Při montáži neutahujte příliš matice a šrouby, dokud není sestava dokončena. 

Při montáži volitelného pedálu prosím připojte hned na začátku, abyste zajistili větší bezpečnost a snadnou montáž. 

 

Při montáži nožníhoo pedálu je třeba vyjmout krátkou středovou opěrku (obr. 3.7) na přední straně pásové pily. 

 

Pokyny pro montáž sestavy kol BS350S-W naleznete v kapitole 14. 

 

3.2 Montáž stojanu 

 

1. Najděte první nohu a zajistěte ji pomocí matic, šroubů a podložek dodaných  Obr.3.2. 

2. Stejným způsobem připojte druhou nohu Obr.3.3. 

3. Najděte krátké horní podpěry a upevněte je k nohám, jak je znázorněno na Obr.3.4. 

4. Pokračujte tímto způsobem, dokud nejsou všechny nohy a horní podpěry upevněny Fig.3.5. 

5. Otvory pro každou nohu jsou určeny pro zajištění středových podpěr. 

Upevněte podélné nosníky na rám pomocí matic, šroubů a podložek  Obr.3.6. 

Krátká střední opěrka je namontována na díry umístěné ve dvou třetinách na každé noze. Středová opěrka je umístěna ve spodních 

dírách v každé noze. 

6. Nakonec namontujte krátké a střední středové podpěry na kratší strany Obr..3.7.  
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Obr. 3.3 

Dlouhé horní podpěry 

Obr. 3.4 

Krátké horní podpěry 

Obr. 3.6 

Dlouhé středové podpěry 

Obr. 3.7 

Krátké středové podpěry 
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3.3 Montáž podvozku 

1. Připojte pevné kola k zadním nohám 

stojanu stroje pomocí šestihranných šroubů M6 x 16, Podložky a matice M6. Obr. 3.8. 

Zadní částí stojanu je strana, která je opatřena středovou opěrkou. 

2. Držadlo namontujte na přední krátkou horní výztuhu stojanu pomocí držáků, Šrouby M6 x 16, podložky a matice M6. Obr. 3.9. 

3. Úplně utáhněte všechny upevňovací prvky, aby se zajistily kola a sestava rukojeti (dbejte na to, aby nedošlo k přílišnému 

utažení upevňovacích prvků, protože by mohlo dojít k poškození závitu). 

UPOZORNĚNÍ: Pro Vaši bezpečnost používejte pouze rukojeť pro vytahování stroje. Není bezpečné tlačit stroj pomocí rukojeti. 

Při zvedání stojanu zajistěte, aby přední nohy nebyly zdviženy o více než 200 mm od země (nebo pod úhlem větším než 17 °). 

 

 

Obr..3.8 

ŠROUBY A MATICE 

Obr.3.9 

RUKOJEŤ 
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1. Posuňte dlouhé upevňovací šrouby nahoru přes stojan a zajistěte čtyři rohy pomocí podložky a šroubů. Obr.3.10. Po dosažení 

tohoto cíle může být celý stojan zcela utažen, následně je připravený k montáži pásové pily. 

 3.4 Montáž pásové pily na stojan UPOZORNĚNÍ! Stroj je těžký. Pro zvedání stroje na stojan bude zapotřebí další pomoc nebo 

vhodné zvedací zařízení nebo podpěra. 

1. Zvedněte pilu přes stojan. a umístěte dlouhé upevňovací šrouby do čtyř otvorů Obr.3.11. 

2. Upevněte pilu ke stojanu se zbývajícími podložkami a maticemi Obr.3.12. 

Ujistěte se, že pásová pila je namontována na stojanu tak, aby se kola nacházela v zadní části stroje. 

VAROVÁNÍ! Pro vaši bezpečnost používejte pouze rukojeť k vytažení stroje. Není bezpečné tlačit stroj pomocí rukojeti. Při 

zvedání stojanu zajistěte, aby přední nohy nebyly zdviženy o více než 200 mm od země (nebo pod úhlem větším než 17 °). Obr. 

3.13. 

Obr.3.10 

DLOUHÉ UPEVŇOVACÍ ŠROUBY 

Obr.3.11 

DÍRY PRO ŠROUBY 
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4. Montáž stroje 
4.1 Rozbalení a součást dodávky 
Stroj je dodáván částečně smontován. Před použitím je nutná další montáž. Při rozbalení stroje jsou vedle samotné pásové pily 

také zahrnuty následující komponenty pro počáteční montáž  Obr.4.1: 

 

 

               
 

1. 2 x matice a malá ruční klika 

2. Ruční kolečko a ruční klika 

3. Knoflík napínání kotouče 

 

Sestava stolu 

4. Stůl 

5. 4 x upevňovací šrouby stolu, podložky a pružné podložky 

6. 4 x Dlouhé upevňovací šrouby, matice a podložky 

7. Vyrovnávací matice a šroub 

8. Měřítko 

9. 2 x šrouby se šestihrannou hlavou 

10. Tlačidlo, držák a matice 

 

Montáž stolu 

11. Tyč pravítka 

12. Matice a podložky 

13. Držák pravítka 

14. Hlinikové pravítko 

15. Upínací kolečko 

16. 2 x matice, šrouby a podložky 

 

 

 

Obr. 4.4 

Fixační díl 

Obr..4.5 

NAKLÁPĚNÍ 

UPEVŇOVACÍ ŠROUBY A PODLOŽKY 
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 4.2. Zvih ochranného krytu pilového pásu 
Připojte ruční kolečko pro nastavení výšky řezu a utáhněte šroub s šestihrannou hlavou, potom připevněte rukojeť a utáhněte 

klíčem o průměru 10 mm (viz obr.4.2). 

 

 

4.3 Napínací páka řemenu 
Připojte malou ruční kliku k mechanismu napnutí a rychlosti řemene pomocí klíče 10 mm (není součástí dodávky) (viz obr. 4.3). 

 

 

4.4. Upevnění stolu 
Klíč 13 mm – není součástí dodávky 

 

S pomocí další osoby zvedněte pracovní stůl a umístěte. 

Namontujte pracovní stůl na čep pomocí přiložených 4 ks upevňovacích šroubů  a 4 ks podložek (viz obr. 4.4 čelní pohled a 4.5  

pohled zezadu). 

4.5 Montáž ovládacího kola 
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4. Montáž stroje – pokračování 

 

4.6. Upevnění pravítka 

4.7 Montáž pravítka 
1. Odšroubujte pojistné matice z pravítka Fig.4.10. 

Připevněte opěrnou tyč ke stolu, jak je znázorněno na obr. 4.8, a zajistěte, aby byly podložky umístěny vedle upevňovacích matic. 

Použijte zbývající 2 matice a podložky pro zajištění plotové lišty ze spodní strany stolu, obr. 4.9. Neutahujte ještě úplně, jelikož 

může být nutné nastavení. 

 

2. Umístěte úhloměr plochou hranou probíhající rovnoběžně s pravítkem. 

3. Umístěte jej tak, aby šrouby byly zasunuty do otvorů na úhloměru Fig.4.11. 

 

4. Vyměňte a znovu utáhněte zajišťovací matice. 

5. Umístěte pod úhloměr tak, aby závitová tyč seděla v úhlu sklonu a otočný čep se vkložil do otvoru Obr. 4.12 a obr. 4.13. 

6. Utáhněte ( viz  Fig.4.13 ) 
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4. Montáž stroje - pokračování 

 

4.8 Připevnění tyče pravítka 

 

Posuňte pravítko na nosič, jak je znázorněno na obr. 4.15, a utáhněte dva zajišťovací knoflíky. Pravítko lze použít ve vzpřímené 

poloze, jak je znázorněno, nebo v dolní poloze. To je ideální pro práci s malými předměty, aby bylo pravítko blíže k obrobku. 

 

4.10 Vyrovnání pravítka 1 

Vyrovnejte pravítko dovnitř nebo ven, (viz obr. 4.16) otočením nastavovacích šroubů. Pokud byly upevňovací matice utaženy, je  

třeba je před nastavením opět uvolnit. 

 

Zkontrolujte, zda je  úhel 90°. Pokud není potřeba žádné nastavení, utáhněte matice opěrných tyčí. (viz obr. 4.17). Po nastavení na 

90 ° utáhněte matice. 

4.11 Vyrovnání pravítka 2 

UPOZORNĚNÍ: Pravítko může být umístěno buď na levé nebo pravé straně stolu, což umožňuje použití na obou stranách. 
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5. Nastavení rovinnosti stolu k pilovému pásu 

POZOR! 

Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je stroj vypnut a odpojen od elektrické sítě. 

 

 

 

5.1 Nastavení stolu na 90° k pilovému pásu 

 
Požadované nástroje: - Úhloměr  (není součástí dodávky) 

Stůl lze nastavit na 90 ° k pilovému pásu  (viz obr. 5.1) 

nastavením dorazového šroubu  

stolu (viz obr.5.2) pod stolem. 

 

• Nejprve umístěte úhloměr k pilovému pásu. 

 

• Pokud není stůl na 90 °, použijte naklápěcí mechanizmus (viz 

5.3) pro nastavení stolu, dokud není 90° k pilovému pásu. 

Pokud je poloha šroubového dorazu příliš vysoká, může být 

nutné ji povytáhnout tak, aby bylo dosaženo 90°. (viz obr.5.2). 

• Jakmile je stůl na 90 °,k pilovému pásu, utáhněte na 

sklopném mechanismu stolu, aby se zajistila poloha stolu (viz 

obr. 5.3). 

 

• Nyní nastavte dorazové šrouby stolu (viz obr.5.2), nastavte 

dorazový šroub stolu tak, aby hlava šroubu dosáhla kontaktu s 

horním povrchem krytu kola dolního pásu. Jakmile je šroub 

nastaven na správnou délku, je zajištěn utažením pojistné 

matice až k plochému registračnímu bodu na spodní straně 

stolu. 

 

5.2 Nastavení stupnice sklonu stolu 
Jakmile je stůl nastavena na hodnotu 90°, může být nutné 

nastavit ukazatel úhlu na stupnici úhlu tak, aby byly všechny 

další úhly přesné. K tomu použijte šroubovák pro uvolnění 

šroubu a nastavte ukazatel na 0. (viz obr. 5.3). 

5.3 Naklopení stolu 

 

Pro naklonění stolu uvolněte páčku. Otáčením otočného 

knoflíku stolu nastavte úhel stolu (viz obr. 5.3). Pro nalezení požadovaného úhlu použijte stupnici ukazatele úhlu na držáku. 

Znovu utažením rukojeti zajistěte stůl. 
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6. Nastavení pilového pásu 

 

POZOR! 

Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je 

stroj vypnutý a odpojen  

od elektrické sítě. 

6.1 Napnutí pilového pásu 
 
Knoflík pro upnutí pilového kotouče by měl být použit pro 

zvýšení nebo snížení napětí (viz obr. 6.1). Jediný opravdu přesný 

způsob, jak zkontrolovat pilový pás, je měřič napětí. Ty jsou ale 

velmi drahé, takže většina uživatelů používá jinou metodu. 

Indikátor napětí pilového pásu, který je umístěn uvnitř hlavního 

horního krytu pásové pily. Měl by být  

používán jako vodítko pro správné napnutí. Následně 

doporučujeme provést test napnutí , kde bude pilový pás nakloněn 

do strany. Nejprve nastavte vodítka na 150 mm nad stůl a ujistěte 

se, že je pila vypnutá. Správně napnutá čepel by se neměla 

pohybovat o více než 4 mm na boku, obr. 6.1 A. Pokud je pilový 

pás nadměrně utažen, jako na obr. 6.1 B, může být poškozen. 

 

Nicméně nejspolehlivější a nejpřesnější způsob napínání pásu je 

jednoduchý: Pokud pásová pila přesně řeže, je pilový pás napnut 

správně, pokud se pás má tendenci otáčet a není možné dosáhnout 

přesného řezu, pak je nutno nastavit napětí pilového pásu. 

 

Pokud nebude stroj delší dobu používán, doporučuje se pilový pás 

uvolnit. Na pile BS350 je nejjednodušší způsob, jak uvolnit a 

opětovně ho napnout, pomocí rukojeti uvolňující napnut, 

umístěné na zadní straně stroje. 

6.2 Vedení pilového pásu 

 
Zařízení odpojte od sítě odpojením síťové zástrčky. Nasaďte pás 

před nastavením vodítek. Jakmile je pás nasazen, napněte ho 

otáčením horního kola ručně a nastavením knoflíku (viz obr.6.2). 

Při pohledu zezadu stroje otáčejte knoflíkem ve směru 

hodinových ručiček, pilový pás se bude pohybovat směrem k 

zadní straně ozubeného kola, otáčením knoflíku proti směru 

hodinových ručiček se pilový pás bude pohybovat na přední 

stranu oběhového kola. Pilový pás by měl běžet co nejblíže středu 

oběhového kola, jak jen to je  

možné (viz obr.6.3). U úzkých nožů (např. 1/4 "a 3/8") může být 

nutné spustit čepel na zadní straně pásového kola. Po natažení 

pásu do požadované polohy otáčejte kolem několikrát ručně, aniž 

byste museli dále nastavit, aby ostří zůstalo ve stejné poloze. 

Jakmile je dosaženo tohoto cíle, zajistěte  (viz obr.6.2). 

 

Nějakou chvliku trvá, než se efekt projeví. Napnutí pilového pásu 

důkladně vždy zkontrolujte. Bez spráného napnutí a kontroly 

pilového pásu nikdy nespouštějte stroj! 

 

 

 

POZOR! 

Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je stroj vypnutý n a odpojen od přívodu elektrické sítě. 
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 6.3 Nastavení horního vedení    

Nejprve zkontrolujte, zda se všechny vodicí kladky volně pohybují. Chcete-li nastavit horní vodítka , nejprve umístěte vodicí 

sestavu  uvolněním šestihranného šroubu (obr.6.4A) a posuňte vodicí prvek (viz obr. 6.6). 

 

Dále nastavte vodicí kladky co nejblíže pilovému pásu, aniž by se 

dotýkali. To se provádí povolením matice na každé straně vodítka 

(viz obr. 6.4). Nedovolte, aby se vodicí válečky skutečně dotýkaly 

pásu, neboť to bude mít nepříznivý vliv na životnost pilového 

pásu. Nakonec nastavte axiální ložisko tak, aby nebylo opřeno o 

pilový pás (viz obr.6.7). Povolte šroub (obr.6.5B). Po dosažení 

správného nastavení zajistěte axiální ložisko šestihranným klíčem 

(obr.6.5B). 

 

  

6.4 Nastavení spodního vedení  

Chcete-li nastavit spodní vedení pásu, nejprve uvolněte šroub s 

vnitřním šestihranem (viz obr.6.8A), posuňte vedení, aby vodítka 

byly těsně za pásem. Dále nastavte vodicí kladky co nejblíže pásu, 

aniž bys se dotýkali. To se provádí uvolněním šroubu s vnitřním 

šestihranem (viz obr.6.8B) na každé straně. 

Nakonec nastavte zadní ložisko tak, aby nebylo se nedotýkalo 

pilového pásu (viz obr.  

6.9). Za tímto účelem nejprve odšroubujte šroub s vnitřním 

šestihranem (viz obr.6.9A) a pak pomocí nastavovacího kolečka 

vzadu, umístěte axiální ložisko Fig.6.10. 
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6.5 Nastavení výšky řezu 

 
Jakmile je pilový pás nastaven, musí být výška řezu nastavena tak, aby byla zajištěna maximální ochrana pásu, včetně samotného 

vedení pro dobrou oporu pásu.. 

 

Chcete-li nastavit výšku řezání, povolte ovládací knoflík a otáčejte kolem pro zvýšení nebo snížení vodícího sloupku / vodítka 

horního kotouče na požadovanou výšku Obr.6.11. 

Poznámka: Horní vodítko by mělo být přibližně 5 mm nad obrobkem. Po nastavení  

požadované polohy utáhněte ovládací knoflík. 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že tento stroj umí pracovat s různým typem pilový ch pásů, může být ostří vždy v jiné poloze. Po 

každé změně je potřeba vše přenastavit na správnou pozici. 

V případě potřeby znovu upravte vodítka, jak je uvedeno výše. 

 

 

Fig.6.11 

RUČNÍ KOLO PRO NASTAVENÍ VÝŠKY 

ARETAČNÍ HLAVICE 

Fig.6.4 

Vedení 

Držák vedení 

Aretační matice 

Nastavení vedení 

Fig.6.5 

Zadní ložisko 

Fig.6.10 

NASTAVOVACÍ HLAVICE 
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7. Nastavení a změna rychlosti 
 

 
     

POZOR! 

Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je 

stroj vypnut a odpojen od elektrické sítě. 

7.1.Nastavení napnutí řemenu a rychlosti pásu 

 
Pomocí ruční kliky (viz obr. 7.1) nastavte napětí hnacího řemenu. 

Otáčením rukojeti proti směru hodinových ručiček zvyšujete 

napětí a ve směru hodinových ručiček snížíte napětí. 

 

Jako vodítko pro správné napnutí, zatlačte prstem tak, aby pás 

neměl průhyb o vice než  1/4 ".  

7.2 Změna rychlosti pásu 

 

BS350 má dvě rychlosti 820 m / min pro dřevo a 380 m / min pro 

některé plasty a akryláty. Tento stroj není vhodný pro řezání 

kovů. 

Dolní oběhové kolo má dvě řemenice s vícenásobným a je 

opatřena dvojitou kladkou. 

Napnutí řemenu se provádí viz obr. 7.1. 

 

Rychlost 820 m/min 

 

Před změnou rychlosti se vždy ujistěte, že je stroj odpojen od 

síťového napájení. Při vysokých rychlostech by měl být řemen 

umístěn na zadní kladce jak na motoru, tak na oběhovém kole. 

(Viz obr. 7.2). 

 

Rychlost 380 m/min 

Před změnou rychlosti se vždy ujistěte, že je stroj odpojen od 

síťového napájení. Pro nízké otáčky by měl být řemen 

namontován na přední řemenici motoru i na oběhovém kole (viz 

obr. 7.3). 

Poznámka: Po jakémkoli nastavení řemenu se vždy ujistěte, že je 

řemen správně umístěny v řemenici, neboť by mohlo dojít k 

poškození řemene. 

Fig.7.1 

RUKOJEŤ KLIKY 
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8. Elektrické připojení a schéma zapojení 

 
Stroje dodávané pro použití ve Velké Británii jsou vybaveny 3-pólovou zástrčkou podle BS1363, která je vybavena pojistkou 

vyhovující BS1362 a odpovídá aktuálnímu jmenovitému výkonu stroje. 

Stroje dodávané pro použití v jiných zemích v rámci Evropské unie jsou vybaveny 2-kolíkovou zásuvkou Schuko, která 

odpovídá normě CEE 7/7. 

 

Stroje dodávané pro použití v Austrálii a na Novém Zélandu jsou vybaveny 3pólovou zástrčkou vyhovující AS / NZS3112. 

Ve všech případech, pokud má být původní zástrčka nebo konektor z jakéhokoli důvodu nahrazen, jsou vodiče uvnitř síťového 

kabelu barevně kódovány následujícím způsobem: 

 

230 V (jednofázové) 

Hnědá: fáze (L) 

Modrá: Neutrální (N) 

Zelená a žlutá: uzemnění (E) 

Hnědý  vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "L" nebo červeně. 

Modrý  vodič musí být vždy připojena ke svorce označené "N" nebo černě. 

Zelený a žlutý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "E" nebo k symbolu uzemnění: 

 

nebo barevné zelené / zelené a žluté barvy. 

Je důležité, aby byl stroj účinně uzemněn. Některé stroje budou jasně označeny dvojitou izolací: 

 

V tomto případě nebude v obvodu zemnící vodič. 

V případě konektoru BS1363 pro použití ve Velké Británii se vždy ujistěte, že je vybaven pojistkou vyhovující BS1362, která 

odpovídá jmenovitému zatížení stroje. Při výměně originální pojistky vždy vložte pojistku s odpovídající hodnotou jako originál. 

Nikdy nepokládejte pojistku s vyšším ratingem než originál. Nikdy neupravujte pojistku nebo držák pojistek, abyste přijali 

pojistky jiného typu nebo velikosti. 

Pokud je aktuální hodnota stroje vyšší než 13 A při 230 V nebo pokud je stroj určen k použití na napájení 400 V v 3 fázích, bude 

použit konektor podle BS4343 (CEE17 / IEC60309). 

Stroje 230 V budou vybaveny modrým 3-kolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ konektoru bude stejné jako výše. 

400 V, 3fázové stroje budou vybaveny červeným 4 nebo 5-kolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ konektoru je 

znázorněno níže: 

400 V (3 phase) 

Hnědá: fáze(L1) 

Černá: fáze (L2) 

Šedá: fáze(L 3) 

Modrá: Neutrální (N) 

Zelená a žlutá: Uzemnění (E) 

Hnědý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "L1". 

 

Na svorce označené "L2" musí být vždy namontován černý vodič. 
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Šedá barva musí být vždy připojena  ke svorce označené "L3". 

 

Modráý vodič musí být vždy připojen  ke svorce označené "N" nebo černě. 

 

Zelený a žlutý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "E" nebo k uzemnění 

 

Pokud máte pochybnosti o připojení elektrického napájení, vždy se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. 
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9. Provoz a praktická UKÁZKA 
 

Základní principy 

Pilový pás řeže ze shora směrem dolů. 

Pomalu tlačte obrobek k pilovému pásu, používejte pouze lehký tlak 

přičemž necháte ostří řezat. Vždy používejte tlačnou rukojeť. 

• Pevně držte obrobek pomalu a pomalu jej posuňte směrem k pilovému pásu 

držte držte ruce daleko od pilového pásu. 

• Pro dosažení nejlepších výsledků musí být pilovým pás ostrý. Poškozené nebo  

opotřebované pásy by měly být vždy vyměněny. 

Zvolte vhodný pás v závislosti na tloušťce 

dřeva a řezu, který se má provést (viz výběr kotouče). 

• Pro přímé řezání použijte podélné pravítko. 

Zvolte vhodný pás v závislosti na tloušťce 

dřeva a řezu, který se má provést (viz výběr kotouče). 

• Pro přímé řezání použijte podélné pravítko. 

• Při řezání tvarů postupujte otáčením obrobku rovnoměrně. Nepokoušejte se otáčet obrobek aniž byste jej tlačili, protože to může 

způsobit zaseknutí obrobku nebo ohnutí pilového pásu 

Vždy se ujistěte, že je vaše zařízení řádně udržováno a čisté. Než začnete pracovat, doporučujeme seznámit se s provozem na 

zařízení.  

 

Složité tvary 

Velmi komplikované řezy a křivky s malým poloměrem jsou nejlépe dosaženy pomocí předvrtaných otvorů kombinovaných s 

několika tangenciálními nebo radiálními řezy. Touto technikou dosáhnte vynikajících výsledků. 

nepohybuje, když je uvolněn tlak, okamžitě vypněte stroj a odpojte napájecí zdroj, než se pokusíte uvolnit pilový pás od obrobku. 

 

 

VAROVÁNÍ! Za takových okolností, jako je např. řezání hlubokého nebo mokrého dřeva, se obrobek může za pásem oddělit, což 

může způsobit jeho zastavení. V případě, že se pilový pás při řezání zastaví, mírně odlehčete obrobek, aby se uvolnil tlak z pásu. 

Nechte pilu dosáhnout plné rychlosti, než budete pokračovat v práci. Pokud se kotouč nepohybuje, když je uvolněn tlak, okamžitě 

vypněte stroj a odpojte napájecí zdroj, než se pokusíte uvolnit pilový pás od obrobku. 
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VAROVÁNÍ! Pokud některá součást zařízení selže během používání nebo když se pás zlomí během provozu stroje, okamžitě 

přístroj vypněte a odpojte od napájecího zdroje. Odstraňte vadnou součást a vyměňte ji pouze za originální náhradní díly. 

Jakékoliv elektrické komponenty smí vyměňovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Chcete-li vyměnit pilový pás, přečtěte si 

část této příručky nazvanou "Nastavení pilového pásu". Vždy nezapomeňte zcela uvolnit napínací mechanismus nožů předtím, než 

začnete instalovat nový pilový pás. Pokud máte pochybnosti o používání stroje po jeho selhání nebo pokud potřebujete objednat 

náhradní díly, obraťte se na zákaznické služby ve vaší zemi. 

 

 

Obnovení 

V případě zablokování nebo při zastavení stroje 

Pokud se pásová pila zastaví, když se pilový pás dostane do obrobku, okamžitě jej vypněte stisknutím tlačítka nouzového 

zastavení a počkejte, až se stroj zastaví a pokračujte dále. Pokud je pás zachycený uvnitř obrobku, může být nutné opatrně oddělit 

obrobek pomocí vhodné páky, aby se dosáhlo uvolnění pásu. Pokud není možné tímto nástrojem uvolnit čepel, může být nutné 

dílec vyřezat jiným způsobem. Pokud je to nutné, vyměňte pilový pás a ujistěte se, že je správně nastaven. 

Chcete-li stroj znovu spustit, stiskněte zelené tlačítko označené "I" na spínači. 

V případě poruchy napájení 

Pásová pila je vybavena vypínačem bez voltového spouštěče (NVR), který chrání uživatele před automatickým spuštěním stroje 

při obnovení napájení po výpadku proudu. 

 

V případě výpadku napájení nejprve vyhledejte a opravte zdroj poruchy. Pokud se porucha nachází v napájecím obvodu dílny, 

můžou se před pokusem o obnovení napájecího zdroje vyskytnout i jiné příčiny (např. přetížení okruhů atd.), které by měly být 

prozkoumat kvalifikované osoby ( elektrikář ). Pokud při přerušení napájení došlo při řezání, může být nutné před opětovným 

spuštěním stroje vyjmout ostří z obrobku. Po obnovení napájení lze stroj znovu spustit stisknutím zeleného tlačítka označeného 

"I" na spínači. 

 

 

Výběr pilového pásu ( POČET ZUBŮ – dle TPI) 

Výběr optimálního pásu (viz následující tabulka) je nezbytný pro optimální řezný výkon. 

• Správná volba pásu závisí především na dvou faktorech: tloušťce materiálu a typu materiálu. 

• Pokud je však TPI příliš velké, zatížení zubů nebude dostatečné a zuby také rychle ztratí ostrost. 

• V případě silnějšího materiálu by měl být použit nižší TPI, aby se zajistil dobrý odvod pilin. V opačném případě může dojít k 

zabarvení nebo dokonce spálení dřeva. 

• Obecně by při řezání mělo být vždy dřevo v kontaktu s 3 zuby. 

Doprovodná tabulka výběru pásů (viz tabulka nahoře) poskytuje praktický návod, který by měl poskytovat nejlepší výsledky při 

řezání různých druhů materiálů. Níže uvedená tabulka obsahuje doporučení pro výběr správného pásu pro různé běžně používané 

materiály. Pokud máte pochybnosti o jakýchkoli aspektech výběru pásu, kontaktujte zákaznické služby ve vaší zemi. 
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Tabulka slouží pouze jako vodítko. Přesné konfigurace zubů nejsou vždy k dispozici, ani zde nejsou zahrnuty všechny rozměry, 

ale zásady zůstávají stejné. U speciálních aplikací vám můžeme poradit podle vašich konkrétních potřeb. 

 

Perspex    16 TPI 14 TPI - - 

Dřevotříska -   6 TPI 3-6 TPI 3-4 TPI 

Laminát    16 TPI 14 TPI - - 

Tvrdé desky   10 TPI - - - 

Překližka   10 TPI 8 TPI 6 TPI 3-4 TPI 

Sádrová deska   14 TPI 10 TPI - - 

Korek    14 TPI 6 TPI 3 TPI 3-4 TPI 

Kůže    14 TPI - - - 

Guma    10 TPI 8 TPI - - 

Dřevo -tvrdé - - -   3-4 TPI 

Dřevo -měkké   6 TPI 3-6 TPI 3-4 TPI 3-4 TPI 

Dřevo-vrstvené   6 TPI 3-6 TPI 3-4 TPI 3-4 TPI 

Dřevo -mokré - - -  3-4 TPI 
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Výběr pilového pásu ( POČET ZUBŮ TPI ) - pokračování 

Pro zvolení vhodného pásu pro konkrétní tloušťku a typ materiálu, který má být řezán, je nezbytné, aby pilový kotouč volně řezal 

nez použití příliš velkého tlaku. 

• Potřeba nadměrného tlaku je pravděpodobně výsledkem nesprávného výběru pásu nebo známek opotřebení pásu a bude mít za 

následek nepřesné řezání a případné poškození. 

Volba šířky pilového pásu 

• Při řezání tvarů omezuje šířka čepele minimální poloměr, který lze řezat. 

• Pokud je kotouč příliš velký pro poloměr řezání, list se bude otáčet a eventuálně se  

minimální poloměr, který se má řezat nejběžněji používanými šířkami pásů. 

• Čím menší je poloměr, tím užší je pás. Viz předchozí výše. 

9. Provoz a praxe - pokr. 

Přehled výběru pásu 

Chcete-li zjistit, jakou spoji TPI ( počet zubů ) s šířkou pásu, použijte tabulku.  

• Pravidelně kontrolujte ostří. Možné poškození nebo praskání v důsledku opotřebení.  

Pokud taková poškození najdete, ihned vyměňte pilový pás. 

• Je důležité používat  vždy ostré pilový pás. Tupé zuby vedou ke zvýšenému tlaku, což  

způsobuje nekvalitní povrch a nepřesný řez. 

 

Poznámka: 

Stejně jako uvedené pásy můžeme také dodat pilové pásy téměř jakékoliv specifikace,  

obraťte se na vašeho prodejce nebo kontaktujte zákaznické služby . 
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Seznam pásů pro BS300E  

Vysoce výkonné Pilové pásy Record Power jsou vyráběny podle nejvyšší kvality z vysoce uhlíkové oceli. Rozsáhlý program 

kontroly kvality, který zahrnuje digitální kontrolu zubního profilu, stanovení analýzy, zkoušení přímosti, testování tvrdosti a 

mikrostrukturální analýzy, má za následek ostří, které se stává rovnějším a tvrdším s delší životností. Špičková kvalita, s 

životností až 10x delší než u ostatních pilových pásů na trhu. Chcete-li si objednat kterýkoliv z těchto pilových pásů, obraťte se 

prosím na zákaznické služby společnosti Record Power ve vaší zemi, které vám poskytnou informace o vašem nejbližším prodejci 

nebo dodavateli. 

 

 
 

 

 

 

Přípravky a podpěry 

Pásová pila je jedním z nejvšestrannějších strojů v dílně. Vytvářením a použitím vlastních přípravků lze snadno dosáhnout 

opakované a přesné práce, na následujících obrázcích jsou některé příklady typických přípravků a suportů používaných na pásové 

pile. 
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9. Provoz a praxe - pokr. 

Ex. 1. Podpora velkých dílců s válcouvou podpěrou nebo nebo odkládacími stoly. 

 

Jelikož existuje nebezpečí, že pokud nebude práce řádně zajištěna, bude břit zachytávat obrobek, což může způsobit to, že se otočí 

nebo odskočí zpět na Vás. 

 

Ex. 2. Vždy podepírejte kulaté kousky klínkem nebo kusem dřeva. Buďte velmi opatrní,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Ex. 3. Pro přesné řezání vyššího materiálu použijte boční tlakovou vložku 

 

 

Ex. 4. Zkosené kusy lze řezat přímo pomocí přídavného opěrného přípravku na opačné straně materiálu 
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Ex. 5. Přípravek pro přesné a opakované klíny. 

 

 

Ex. 6. Připevněním kopírovacího trnu na snímku lze snadno dosáhnout opakujících se kruhů. 

 

 

Ex. 7. Úhelník pro přesné opakované složené úhly. 
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10. Odsávání 
 

Aby se zajistila dobrá funkčnost stroje, doporučeje se pro každý obráběcí stroj vhodné odsávací zařízení. 

Pro vhodný výběr se prosím obraťte na Vašeho dodavatele. 

11. Údržba 

 

POZOR! 

Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojen od elektrické sítě. 

11.1. Výměna pilového pásu 

 

NEBEZPEČÍ! Při rozbalení pilového pásu buďte velmi opatrní, protože 

jsou obvykle přehnuté a mohou velmi náhle vyskočit velkou silou. 

 

TIP: Je-li namontovaný nový pilový pás odlišné od šířky, pečlivě vše 

znovu nastavte.  

Kdykoli je namontován jiný rozměr, budou vodítka pásu vždy nutné 

znovu nastavit. 

 

1. Stroj odpojte vždy od zdroje napájení. 

2. Otevřete dvířka horního a spodního otočného kola otáčením 

hvězdicové rukojeti Fig. 11.3 (14). 

3. Demontujte šestihranný šroub ze spodní strany stolu, obr. 11.1. 

4. Přesuňte rukojeť napnutí nože ve směru hodinových ručiček, aby se 

uvolnilo napětí  

pásu. Obr. 11.3 (17). 

5. Demontujte pilový pás tak, že jej vyndáte štěrbinou ve stole, horními 

vodítky a ochranným krytem. Dávejte pozor, abyste se neřízli a v 

případě potřeby noste rukavice. 

• Nasaďte nový pás a zajistěteí, aby zuby pásu směřovaly dolů a 

směrem k sobě v poloze, ve které čepel prochází stolem 

 

• Zajistěte, aby byl kotouč plně nasazen na oběhovém kole.  

• Jemně upravte napětí pilového pásu, pokud je to nutné. 

6. Zkontrolujte nasazení na horním oběhovém kole otáčením kola 

ručně. Čepel by měla  

běžet co nejblíže středu kola. U pilový pásů 1/4 ", 3/8" a 1/2 "může být 

nutné spustit čepel na zadní straně pásového kola (viz kapitola 6.2). 

7. Je-li to nutné, nastavte  pomocí knoflíku (15) . Pokud je vše v 

pořádku, nastavení  

aretujte. 

 

8. Znovu nastavte vedení pásu 

9. Před opětovným připojením zavřete a zajistěte dvířka. 
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11. Údržba – pokračování 

 

POZOR! 

Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, 

že je stroj vypnutý a odpojen od elektrické sítě. 

 

11.2. Výměna řemenu na řemenici 

Chcete-li vyměnit hnací řemen, uvolněte napnutí řemenu 

pomocí rukojeti napnutí pásu. Demontujte spodní kolo 

otáčením matice 13 mm na náboji. Demontujte starý řemen 

a namontujte nový řemen Fig.11.4. Jakmile je hnací řemen 

na svém místě, znovu namontujte spodní kolo a znovu 

namontujte pojistný kroužek. Nyní napněte hnací řemen za 

použití tažné páky řemenu. Další informace o napnutí 

hnacího řemenu naleznete v kapitole 7.1. 

 

11.3 Vodicí systém pilového pásu 
11. Při běžném použití doporučujeme pečlivě aplikovat 

silikonový sprej na vodítka, aby byl zajištěn volný pohyb, 

nepoužívejte olej nebo maziva pro mazání, protože to bude 

přitahovat prach a způsobí uvíznutí. Vodící systém 

pilového pásu je spotřební materiál a v závislosti na použití 

a opotřebení je třeba jej vyměnit. 

 

Při výměně součástek na horním vedení nejprve zajistěte, 

aby byl pilový pás odstraněn. Odšroubujte šestihranné 

matice A & B a poté kryt vyjměte, obr.11.5. Jakmile je 

ochranný kryt odstraněn, mohou být přístupné a vyměněné 

různé součásti. Uvolněte příslušné matice buď pro vodicí 

kladky nebo zadní ložisko Fig.11.6 a nasaďte nové díly. Po 

namontování nových component můžete znovu nasadit 

pilový pás 11.1 a nastavte vodítka  tak, jak je uvedeno v 

kapitole 6.3. 

 

Při výměně součástek na spodní vodicí sestavě nejprve 

zajistěte, aby byl kotouč odstraněn. Odstraňte šestihranné 

matice C & D a odstraňte ochranné kryty. Obr.11.7. 

Jakmile je ochranný kryt odstraněn, mohou vyměněny 

různé součásti. Válečková ložiska jsou znázorněna na obr. 

11.7 a zadní na Fig.11.8. . Po namontování nových 

component můžete znovu nasadit pilový pás 11.1 a nastavte 

vodítka  tak, jak je uvedeno v kapitole 6.3. 

11.4 Výměna vložky stolu 
Vložka stolu je spotřební materiál Obr.11.9 a bude proto 

potřebovat pravidelnou výměnu. Tento postup by měl být 

prováděn s vyjmutým ostřím. Chcete-li vyměnit vložku 

stolu, jednoduše vytlačte starou vložku ze stolu a nasaďte 

novou. 

 

11.5 Pogumování oběhových kol 
Oběhová kola horní i spodní  na tomto stroji mají 
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pogumování namontované na vnějším okraji kola Obr.11.10 pro ochranu pásu při používání a také pro zajištění pohonu a 

zastavení klouzání. Jako součást pravidelného servisního plánu zkontrolujete opotřebení a poškození fumy a v případě potřeby je 

vyměňte. Opět se jedná o spotřební materiál a bude muset být pravidelně nahrazován v závislosti na použití. 

 

Nejprve vyjměte pilový pás z pásové pily a pak odstraňte oběhové kolo. Jemně uvolněte stávající gumu a dbejte na to, aby 

nedošlo k poškození kola. Pokud chcete namontovat novou gumu, je vhodné nejprve zahřát pneumatiku v horké vodě, změkčuje 

gumu a usnadňuje její roztahování přes kolo. Pneumatiky před roztažením jsou mnohem menší než pásové kolo a je zapotřebí 

dostatečného roztažení, aby se zajistily. Doporučuje se získat pomoc od druhé osoby. Je snadnější vyměnit gumu u 

demontovaných kol. 

 

11.6 Výměna ložiska oběhového kola 

 
Ložsika jsou utěsněna, a je třeba je pravidelně vyměňovat v 

závislosti na opotřebení. 

 

Výměna ložisek; nejprve zajistěte, aby nebyla namontována 

žádná čepel. Vyjměte pojistný kroužek z náboje a vyjměte 

pásové kolo, uvidíte, že v náboji jsou uložena dvě samostatná 

ložiska. Vezměte mosazný drift (nebo podobný) a klepnutím 

na jedno z ložisek vytáhněte. 

 

Při montáži nových ložisek; umístěte ručně do náboje kola a 

zatáhněte, až se ložisko usadí v odlitku. Obr.11.11. 

 

11.7 Čištění stolu 
Stůl je zhotoven z litiny a pokud je o něj pečlivě postaráno, 

poskytne hladký a přesný výkon. Je zřejmé, že při obrábění 

dřeva bude na povrchu uloženo určité množství pryskyřice, a 

aby byla zajištěna optimální výkonnost, musí být stůl v 

pravidelných intervalech řádně vyčištěn. Nejprve odstraňte 

všechny uvolněné částice a poté setřete stěrkou a vhodným 

čistišem, abyste zajistili, že veškeré nečistoty budou 

odstraněny. Jakmile je stůl důkladně vyčištěn, může být nyní 

ošetřen silikonovým postřikem nebo voskem CWA195. Při 

dodržení těchto pokynů se dřevo plynule a přesně pohybuje 

po stole. 

 

11.8 Kartáč oběhového kola 

Účelem tohoto kartáče je odstranit přebytečné piliny a 

pryskyřici z pásového  viz Fig.11.12. Tento kartáč bude nutné 

pravidelně upravovat v závislosti na použití. Před každým 

použitím zkontrolujte kartáč a ujistěte se, že má dostatečný 

kontakt s pásovým kolem, abyste odstranili piliny. Kartáč by 

se měl dotýkat, ale nepůsobit tlakem na kolo. Pokud tomu tak 

není, povolte upevnění a odpovídajícím způsobem nastavte 

tak, aby se dotýkal kola. Pokud kartáč nelze upravit vzhledem 

k opotřebovaným štětinám, musí být vyměněn. Pravidelně se 

kartáč může také zanést pryskyřicí (to je obzvláště běžné při 

řezání měkkého dřeva), pokud k tomu dojde, musí být tato 

pryskyřice odškrabána, protože se snížuje výkon štětce. 
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12. Řešení problémů 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Pro vlastní bezpečnost vždy vypněte a odpojte zařízení od sítě předtím, než začnete cokoli dělat na stroje v rámci údržby nabo 

výměny. 

Možné příčiny a jejich řešení 
 

Neřeže rovně: 

 1. Pilový pás je opotřebovaný.    1. Vyměňte ho. 

2. Vedení pásu je vysoko.     2. Upravte vedení. 

3. Napnutí piloévho pásu není správné.   3. Podle potřeby zkontrolujte a upravte. 

4. Pravítko není rovnoběžně s pilovým pásem.  4. Podle potřeby zkontrolujte a upravte. 

5. Litinový stůl není v rovině.    5. Uvolněte čtyři šrouby, které drží stůl a vyrovnejte. 

 

Pravítko není v rovině:      Upravte podle potřeby. 

Motor se zpomaluje: 

1. Příliš velký tlak     1. Nastavte rychlost pásu podle materiálu. 

2. Posuňte řemen pohonu.     2. Podle potřeby zkontrolujte a upravte. 

3. Pravítko není v rovině s pásem.    3. Upravte 

4. Litinový stůl není v rovině.    4. Uvolněte čtyři šrouby, které drží stůl a vyrovnejte. 

5. Nesprávný typ pilového pásu.    5. V případě potřeby vyměňte. 

 

Stroj se vypíná:       Vyměňte spínač tlačítka zapnutí / vypnutí. 

Stroj bzučí, ale neběží:      Kondenzátor na motoru je vadný. Vyměňte kondenzátor. 

Indikátor napětí pásu není přesný:              Indikátor napětí kotouče je pouze vodítko, nastavte dle pilového 

pásu. 

Nevíte, který typ pásu je třeba použít:    Viz kapitola 9. 

 

Nelze nasadit pilový pás:  Napětí pásu není uvolněno. Ujistěte se, že páčka uzamykání pásu je 

uvolněna.  

 

Nelze dosáhnout dostatečného napnutí pásu:  

1. Nesprávná délka pásu.     1. Zkontrolujte, zda máte správnou délku pásu. 

2. Napínač pásu je nesprávně nastaven.  2. Nastavte matici na napínací tyči směrem nahoru pro menší délku 

listu a dolů pro delší délky ostří. 

 

Pás neřeže dřevo:  

1. Otočte pilový pás.     1. Nasaďte pás zuby směrem dolů 

2. Ostří zpátky dopředu.     2. Otočte pás a znovu nasaďte. 

 

 

Stroj se nespustí:  

1. Žádné napájení.     1. Zkontrolujte napájecí kabel a pojistku. 

2. Vadný spínač.      2. Vyměňte spínač. 

3. Dveře nejsou zcela zavřené.    3. Ujistěte se, že oboje dveře jsou zcela zavřené 

4. Pojistka.      4. Zkontrolujte a vyměňte pojistku. 

5. Vadný motor.      5. Vyměňte je za nový, originální motor. 
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13. Schémata součástí 

Stojan s koly 
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14. Montáž přídavného pojízdného podvozku – nožní ovládání 
 

 
 

Při montáži volitelného pedálového pedálu během první montáže pásové pily: 

Při montáži volitelného pedálu, krátké středové patky: 

(obr. 3.7) na přední straně pásu by měla být odstraněna. 

 

1. Namontujte obě kolečka na ploché části na spodní straně 

pracovní rám, obr. 15.2. Na místě zajistěte pomocí šroubů matic, které zajistí umístění pružinových podložek 

ořechy. 

2. Pomocí šroubů a matic namontujte uvolňovací západku na ovládací rám, obr. 15.3. 

3. Namontujte dvě otočná kolečka na pedál, jak je znázorněno na obr. 15.4. Zabezpečte 

pomocí šroubů matic, podložek a pružných podložek, které zajišťují 

pružinové podložky. 

4. Nasaďte jednu z náprav otvorem na jednom z podpěrných lišt, Obr. 15.5 a zajistěte pomocí jednoho z kolíků a podložek, obr. 

15.6. 

5. Nasaďte nápravu upevňovacími otvory na obou zadních nohách stojanu a pedál, obr. 15.7.  

Zadní strana stroje viz obr. 15.8. 

6. Opakujte tento postup na opačné straně 

7. Napravte druhou nápravu přes otvory v předních podpěrných lištách 

nohy stojanu a ovládacího rámu. Zajistěte pomocí upevňovacích kolíků a podložek, Obr. 15.9. 

8. Opakujte tento postup na opačné straně, abyste zajistili, že obě strany 

jsou zajištěny pomocí upevňovacích kolíků a podložek.   

9. V tomto okamžiku je důležité zajistit, aby rám seděl jak je znázorněno na obr. 15.10. 

Je-li to nutné, nastavte ovládací rám tak, aby umožnil uvolnění západky 

na pedál. 

Chcete-li ovládat soupravu kol, stiskněte pedál, obr. 15.11.  

Tento pohyb zvedne pásovou pila. Háček se uvolní a stroj je volný.  
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15. Prohlášení o shodě 
       

 
 

 


