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Important
For your safety read instructions carefully before 
assembling or using this product.
Save this manual for future reference.

Always wear safety glasses when 
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Always read the instructions 
provided before using 
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Je důležité zaregistrovat produkt co nejdříve, abyste získali efektivní poprodejní podporu a získali nárok na plnou 5letou záruku. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena. Kontaktní údaje najdete na zadní straně obálky.
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Při používání dřevoobráběcích 
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Pro vaši bezpečnost si před montáží nebo používáním 
tohoto výrobku pečlivě přečtěte pokyny.
Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
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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. 
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
3. 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. 
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• Nastavte ochranný kryt co nejblíže k řezanému obrobku.
• Zkontrolujte, zda jsou přístupová dvířka zcela zavřená a zda jsou zámky zajištěny.

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".

4.�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 5HNODPDFH se netýká spotřebních výrobků, jako jsou SLORYp�SiV\��čepeOH, 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). 
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6. Specifications

5. Getting to Know Your Bandsaw

Maximum depth of cut: 127 mm
Throat depth: 245 mm
Table size: 350 x 318 mm
Table height from base: 368 mm
Motor input P1: 550 W 
Motor output P2: 370 W

1 On / off switch
2 Rip fence
3 Blade tensioning knob
4 Upper door knob
5 Upper blade guides
6 Blade
7 Table
8 Lower door knob
9 Rip fence locking handle
10 Lower blade guides
11 Protective cover 

12 Blade tracking knob
13 Blade tracking lock
14 Cam tension lever
15 Motor
16 Tool holder
17 Blade guide position knob
18 Blade guide position lock
19 Drive belt tension release nut
20 Dust extraction port
21 Trunnion

} Associated uncertainty K=4 dB measurement 
made in accordance with EN ISO 3746:2010

The figures quoted are emission levels and are not necessarily safe working levels. Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, 
this cannot be used reliably to determine whether or not further precautions are required. Factors that influence the actual level of exposure of the workforce 
include the characteristics of the work room and the other sources of noise, etc., i.e. the number of machines and other adjacent processes. 
Also, the permissible exposure level can vary from country to country. This information, however, will enable the user of the machine to make a better 
evaluation of the hazard and risk.

Sound power level: <100dBA
Sound pressure level: <90dBA
Main document number: BS250B

Voltage: 230 v
Frequency: 50Hz
Full load current: 2.4A
Short circuit rating: 1 kA
Motor speed: 1400 rpm
Blade length: 70.5”

Blade width capacity: 1/4” (6 mm) - 1/2” (12 mm)
Blade speed: 460 m / minute and 1000 m / minute
Extraction port internal diameter: 58.8 mm
Extraction port external diameter: 64.5 mm
Weight: 35 kg
Size: H865 x W525 x D470 mm

20
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David Matuška
Seznámení s Vaší novou pilou

David Matuška
1 Vypínač
2 Pravítko
3 Knoflík pro napínání pásu
4 Knoflík horních dvířek
5 Horní vodítka pásu
6 Pilový pás
7 Stůl
8 Dolní knoflík dvířek
9 Držák pravítka
10 Spodní vodítka pásu
11 Ochranný kryt

David Matuška
12 Nastavení horního kola 
13 Aretační páčka 
14 Páka pro uvolnění a napnutí pásu
15 Motor
16 Držák na nástroje
17 Knoflík pro nastavení polohy krytu pásu 
18 Aretace krytu pásu
19 Uvolňovací matice napnutí hnacího řemene 
20 Otvor pro odsávání prachu
21 Naklápění stolu

David Matuška
Specifikace

David Matuška
Uvedené hodnoty představují úrovně emisí a nemusí nutně představovat bezpečné pracovní úrovně. Ačkoli existuje korelace mezi úrovní emisí a úrovní expozice, nelze ji spolehlivě použít k určení, zda jsou či nejsou nutná další bezpečnostní opatření. K faktorům, které ovlivňují skutečnou úroveň expozice pracovníků, patří vlastnosti pracovní místnosti a další zdroje hluku atd. tj. počet strojů a dalších sousedních procesů.
Také přípustná úroveň expozice se může v jednotlivých zemích lišit. Tyto informace však umožní uživateli stroje lépe vyhodnotit nebezpečí a riziko.
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7. Contents of the Package

1 SABRE-250 Bandsaw 1
2 Table 1
3 M6 Hex bolts 4
4 Washers 4
5 Rip fence 1
6 Rip fence mount 1
7 Fence rail 1
8 Table levelling bolt 1
9 Table levelling wing nut 1
10 Fence rail star knob 2  

11 Push stick 1
12 Rip fence holder 1 
13 Screws 2
14 Blade tensioning knob 1
15 UK and European power cords 1
16 10 mm wrench 1
17 6 mm hex wrench 1
18 5 mm hex wrench 1
19 3 mm hex wrench 1
20 2.5 mm hex wrench 1
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David Matuška
Obsah balení                

David Matuška
1 pásová pila SABRE-250
2 Stůl
3 Šrouby se šestihranem M6
4 Podložky
5 Pravítko na podélné řezání
6 Držák pravítka
7 Vedení pro pravítko
8 Vyrovnávací šroub stolu
9 Křídlová matice pro vyrovnání stolu
10 Knoflík pravítka

David Matuška
11 Tlačná tyč
12 Držák pravítka
13 Šrouby
14 Knoflík pro napínání pásu
15 Britský a evropský napájecí kabel 
16 Klíč 10 mm
17 Šestihranný klíč 6 mm
18 Šestihranný klíč 5 mm
19 Šestihranný klíč 3 mm
20 Šestihranný klíč 2,5 mm



10

8. Assembly
Mount the table in place on the trunnion. Do this from the rear of the 
machine for easy access of the pre-installed blade through the slot in the 
table. The table trunnion has 4 holes as shown in Fig 8.1 and the underside 
of the table has 4 corresponding threaded holes as shown in Fig 8.2.

Attach the table to the trunnion. To attach, use the 4 supplied M6 hex 
bolts using the 10 mm wrench, followed by the 4 washers. For accessibility, 
begin by placing 2 hex bolts and washers into the 2 holes nearest to the 
mitre slot. Then, use the trunnion ratchet handle as shown in Fig 8.4, raise 
the angle of the table for easy access and insert the 2 remaining bolts and 
washers. Once in place, return the table to the horizontal position as shown 
in Fig 8.3.

Note: Do not fully tighten fixings until the table is set at the 
correct angle.

Aligning the Table to the Blade
For accurate cutting the table must be parallel to the bandsaw blade. Place 
a straight edge along the blade as shown in Fig 8.3 then measure the 
distance between the straight edge and the mitre fence slot in the table as 
shown. When the distances are equal at the front and back of the mitre slot 
the bolts can be tightened fully.

Once tightened, check the alignment and re-adjust if necessary.

Positioning the Table at 90º to the Blade
Loosen the trunnion ratchet handle shown in Fig 8.4 to tilt the table and 
allow required adjustment.

Ensure that the table is at 90º to the blade by using a square as shown in 
Fig 8.5.

Fig 8.3

Equal

i

Kg

Fig 8.4

Trunnion 
ratchet 
handle

Fig 8.1

Fig 8.2

Fig 8.5
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David Matuška
Montáž stroje

David Matuška
Namontujte stůl na místo na čepu. Proveďte to ze zadní strany stroje, abyste měli snadný přístup k předinstalovanému noži skrz drážku ve stole. Držák stolu má 4 otvory, jak je znázorněno na Obr. 8.1, a spodní strana stolu má 4 odpovídající otvory se závitem, jak je znázorněno na Obr. 8.2.

David Matuška
Připevněte stůl na naklápěcí mechanismus. K připevnění použijte 4 dodané šrouby M6, pomocí klíče o průměru 10 mm a 4 podložek. Pro zajištění přístupnosti začněte umístěním 2 šestihranných šroubů a podložek do 2 otvorů nejblíže k úkosové drážce. Poté použijte západkovou rukojeť čepu, jak je znázorněno na obr. 8.4, zvedněte naklápění stolu pro snadný přístup a vložte zbývající 2 šrouby a podložky. Jakmile je stůl na místě, vraťte jej do vodorovné polohy podle obr. 8.3.


David Matuška
Poznámka: Upevňovací prvky zcela utáhněte až po nastavení stolu do správného úhlu.

David Matuška
Zarovnání stolu k pilovému pásu:
Pro přesné řezání musí být stůl rovnoběžný s pilovým pásem. Umístěte podél pilového kotouče rovnou hranu, jak je znázorněno na obr. 8.3, a poté změřte vzdálenost mezi rovnou hranou a drážkou pro úhlovací pravítko ve stole, jak je znázorněno na obrázku. Když jsou vzdálenosti v přední a zadní části drážky  stejné, lze šrouby plně dotáhnout.

David Matuška
Po dotažení zkontrolujte seřízení a v případě potřeby jej znovu nastavte.

David Matuška
Umístění stolu na úhel 90° k pilovému pásu

Uvolněte aretační páčku znázorněnou na obr. 8.4, abyste naklonili stůl a umožnili požadované nastavení.


Ujistěte se, že je stůl v úhlu 90° k pásu, pomocí úhelníku, jak je znázorněno na obr. 8.5.
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8. Assembly
Once the table is at 90º to the blade with a square, the angle scale pointer 
can now be adjusted to point to 0º as shown in Fig 8.6 using a Phillips 
screwdriver.

Next, ensure that the table sits on the M6 x 35 table stop hex bolt located 
on the underside of the table Fig 8.7. This bolt is factory set and acts as 
a table stop to ensure the table returns to the correct position when it is 
required to be at 90º to the blade. If necessary, adjust the table stop bolt 
with a 10 mm wrench to ensure that the bolt is in the correct position. 

Table Levelling Bolt Assembly
To keep the two sides of the table level to each other, use the supplied table 
levelling wing nut and bolt. Insert the bolt through the hole located at the 
front of the table, and secure in place from the underside of the table using 
the wing nut as shown in Fig 8.8.

The levelling bolt should be kept in place at all times, and only 
removed when changing the bandsaw blade.

Installation of Fence Rail
Position the Fence Rail onto the front of the table by aligning the right-hand 
side to the edge of the table. Slide the fence rail in position as shown in Fig 
8.9, then securely fasten using the two fence rail star knobs into the holes 
on the underside of the table at both ends Fig 8.10. The centre cut-out is 
used to allow easy access to the table levelling bolt and wing nut.

Fig 8.6

Fig 8.8

Table levelling wing nut

Table levelling 
bolt

Fig 8.9

Fence rail

i

Kg

Fig 8.7

Table stop 
bolt

Fig 8.10

Fence rail 
star knob

Hole

SABRE-250 Manual 3.1.indd   11SABRE-250 Manual 3.1.indd   11 15/05/2020   12:5615/05/2020   12:56

David Matuška
Montáž stroje

David Matuška
Jakmile je stůl v úhlu 90° k čepeli, lze nyní pomocí křížového šroubováku nastavit ukazatel úhlové stupnice tak, aby ukazoval na 0, jak je znázorněno na obr. 8.6.

David Matuška
Poté se ujistěte, že stůl sedí na šestihranném šroubu M6 x 35 umístěném na spodní straně stolu Obr. 8.7. Tento šroub je nastaven z výroby a slouží jako jako doraz stolu, který zajišťuje, že se stůl vrátí do správné polohy, když má být v úhlu 90° k pásu. V případě potřeby seřiďte dorazový šroub stolu klíčem o průměru 10 mm, abyste se ujistili, že je šroub ve správné poloze.

David Matuška
Sestava vyrovnávacího šroubu stolu

Aby byly obě strany stolu vzájemně vyrovnané, použijte dodanou matici a šroub pro vyrovnání stolu. Vložte šroub do otvoru umístěného v přední části stolu a zajistěte jej na místě ze spodní strany stolu pomocí matice, jak je znázorněno na obr. 8.8.

David Matuška
Vyrovnávací šroub by měl být stále na svém místě a měl by být odstraněn pouze při výměně pilového pásu.

David Matuška
Instalace podélného pravítka
Umístěte pravítko na přední stranu stolu tak, že pravou stranu zarovnáte k okraji stolu. Posuňte pravítko do polohy podle obr. 8.9 a poté ji bezpečně upevněte pomocí dvou hvězdicových knoflíků do otvorů na spodní straně stolu na obou koncích obr. 8.10. Středový výřez slouží ke snadnému přístupu k vyrovnávacímu šroubu stolu a křídlové matici.
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Installation of Rip Fence Mount
Slide the rip fence mount onto the fence rail. Ensure that the fence mount 
locking handle is in the released, upright position, to allow it to be fitted 
onto the top of the fence rail as shown in Fig 8.11. Once in place, move 
the fence mount locking handle down into the locked position on the fence 
rail to secure in place.

Mounting the Rip Fence to the Fence Mount
The rip fence attaches to the fence mount by sliding the fence onto the 
T-bar located on the side of the fence mount, Fig 8.12. There are two 'T' 
slots located to the rear of the rip fence that the T-bar will slide into. The 2 
'T' slots allow the fence to be positioned in both a horizontal and vertical 
position, as shown in Fig 8.13 and Fig 8.14.

To fit, loosen the two nuts on the side of the rip fence mount to allow the 
rip fence to easily be attached. Once in place, secure the fence to the fence 
mount by tightening the same 2 nuts.

Mounting the Rip Fence to the Right-hand Side of the Blade
To support work when cutting with the table tilted, the rip fence can be 
placed to the right-hand side of the blade.

Remove the rip fence from the rip fence mount. Fully unscrew the two nuts 
holding the T-bar to the fence mount and remove from the fence mount. 
Then, re-fit to the opposite side of the fence mount, as shown in Fig 8.12.

Re-fit the rip fence to the mount as previously described.

Aligning the Fence with the Blade
For accurate cutting the rip fence must be parallel to the blade. This can be 
achieved by ensuring the fence is parallel with the mitre slot, as shown in 
Fig 8.15.

8. Assembly

Fig 8.14

'T' slot

Fig 8.13

'T' slot

Rip fence

Fig 8.15

Mitre 
slot

Fig 8.11
Fence 
mount

Locking 
handle

Fig 8.12 T-bar

Nut
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David Matuška
Montáž stroje

David Matuška
Instalace držáku pravítka
Nasaďte držák pravítka do vedení. Ujistěte se, že je zajišťovací rukojeť držáku pravítka v uvolněné, svislé poloze, aby bylo možné jej nasadit na horní část lišty, jak je znázorněno na Obr. 8.11. Po nasazení posuňte zajišťovací rukojeť držáku dolů do uzamčené polohy na liště, abyste ji zajistili na místě.

David Matuška
Montáž pravítka 
Pravítko na řezání se připevňuje k držáku nasunutím na T-tyč umístěnou na boku držáku, Obr. 8.12. V zadní části jsou umístěny dvě drážky ve tvaru písmene "T", do kterých se zasune T-tyč. Dvě drážky ve tvaru písmene "T" umožňují umístit pravítko ve vodorovné i svislé poloze, jak je znázorněno na obr. 8.13 a obr. 8.14.

David Matuška
Pro montáž povolte dvě matice na boku držáku na podélné řezání, aby bylo možné pravítko na podélné řezání snadno připevnit. Jakmile je na místě, zajistěte jej k držáku utažením stejných dvou matic.

David Matuška
Montáž pravítka na pravou stranu pilového pásu
Pro podporu práce při řezání s nakloněným stolem lze podélné pravítko umístit na pravou stranu pilového pásu.
Vyjměte podélný pravítko z držáku. Úplně vyšroubujte dvě matice, které drží T-tyč na držáku, a sejměte je. Poté je znovu připevněte na opačnou stranu držáku, jak je znázorněno na obr. 8.12.

Opětovně připevněte podélné pravítko k držáku, jak bylo popsáno výše.


Zarovnání pravítka s ostřím
Pro přesné řezání musí být podélné pravítko rovnoběžné s pilovým pásem. Toho dosáhnete tak, že zajistíte, aby bylo pravítko rovnoběžně s drážkou pro pokosové pravítko, jak je znázorněno na obr. 8.15.
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Adjusting the Rip Fence
To adjust the angle and verticality of the rip fence in relation to the table, 
use the 3 mm hex wrench and adjust the 4 plastic hex screws on top of the 
fence mount by rotating clockwise and anti-clockwise, Fig 8.16.

To adjust the sliding distance between the rip fence mount and fence rail 
when the locking handle is released, use the 3 mm hex wrench and adjust 
two plastic hex screws on the side of the fence mount by rotating clockwise 
and anticlockwise, Fig 8.16.

To ensure that the rip fence is correctly parallel to the table mitre slot and 
blade, adjust the 2 plastic hex screws, as shown in Fig 8.17. 

Fitting the Blade Tensioning Knob
Place the blade tension knob onto the tension rod as shown in Fig 8.18.

Fence Holder Assembly
Install the Fence Holder to the top, left side of the column on the bandsaw 
using the 2 supplied flat head screws Fig 8.19.

The wider, double lip should be positioned at the top and the 
single lip positioned at the bottom.

Fit the rip fence to the fence holder, as shown in Fig 8.20, and secure in 
place using the locking handle. 

8. Assembly

Fig 8.20

Fig 8.19 Fence holder

i

Kg

Fig 8.18

Tension rod

Fig 8.16

Plastic hex 
screws

Plastic hex screws

Fig 8.17
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David Matuška
Montáž stroje

David Matuška
Nastavení podélného pravítka
Pro nastavení úhlu a svislosti pravítka pro podélné řezání vzhledem ke stolu použijte šestihranný klíč 3 mm a nastavte 4 plastové šestihranné šrouby na horní straně držáku pravítka otáčením ve směru a proti směru hodinových ručiček, obr. 8.16.

K nastavení posuvné vzdálenosti mezi držákem a pravítkem po uvolnění zajišťovací rukojeti použijte šestihranný klíč 3 mm a nastavte dva plastové šestihranné šrouby na boku držáku pravítka otáčením ve směru a proti směru hodinových ručiček, obr. 8.16.

Abyste zajistili, že je podélné pravítko správně rovnoběžné s drážkou stolu a pásem, seřiďte 2 plastové šestihranné šrouby, jak je znázorněno na obr. 8.17.

David Matuška
Montáž napínacího knoflíku pilového pásu
Umístěte knoflík napínání na tyč, jak je znázorněno na obr. 8.18.


Montáž držáku pravítka
Pomocí 2 dodaných šroubů s plochou hlavou nainstalujte držák pravítkana horní, levou stranu sloupu pásové pily Obr. 8.19.

David Matuška
Širší dvojitý okraj by měl být umístěn nahoře a jednoduchý okraj dole.


Namontujte podélné pravítko na držák, jak je znázorněno na obr. 8.20, a zajistěte jej na místě pomocí zajišťovací rukojeti.
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8. Assembly
Fitting the Tool Holder
Secure the tool holder to the rear of the bandsaw spine as shown in Fig 
8.21 using the 2 M5 x 10 mounting screws.

The tool holder is used for storing the hex wrenches supplied with the 
machine as shown in Fig 8.22.

Fig 8.22

Fig 8.21

Tool holder
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David Matuška
Montáž stroje

David Matuška
Montáž držáku nástrojů
Připevněte držák nástrojů k zadní části páteře pásové pily podle obr. 8.21 pomocí 2 montážních šroubů M5 x 10.



Držák nástrojů slouží k uložení šestihranných klíčů dodaných se strojem, jak je znázorněno na obr. 8.22.
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Caution: Before carrying out any adjustments or maintenance 
ensure that the machine is isolated and disconnected from the 
electricity supply.

Changing the Bandsaw Blade
Open the upper and lower band wheel box doors.

First, if necessary, raise the fence locking handle into the released position. 
Next, remove the rip fence assembly from the fence rail. Remove the 2 
fence rail star knobs from either side of the fence as shown in Fig 9.1 and 
remove the fence rail. Next, remove the table levelling wing nut from the 
levelling bolt located on the underside of the table as shown in Fig 9.2 to 
allow the blade to be passed through the blade slot.

Move the cam blade tension lever into the released position, as shown in 
Fig 9.3.

Wearing protective gloves, carefully remove the blade by pulling it forwards 
and out from the table slot as shown in Fig 9.4. Ensure the left-hand side 
of the blade is brought through the gap in the spine blade cover as shown 
in Fig 9.5.

i

Kg

i

Kg

i

Kg

9. Operation and Bandsawing Practice
Fig 9.1

Fence rail 
star knob

Table levelling wing nut 

Table levelling 
bolt

Fig 9.2

Fig 9.3 Cam tension lever

Fig 9.4

Fig 9.5
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Upozornění: Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen od elektrické sítě.

David Matuška
Výměna pilového pásu
Otevřete horní a dolní dvířka schránky pilového pásu.

V případě potřeby nejprve zvedněte zajišťovací rukojeť pravítka do uvolněné polohy. Poté sejměte sestavu podélného pravítka z lišty. Odstraňte 2 hvězdicové knoflíky lišty z obou stran, jak je znázorněno na Obr. 9.1, a sejměte lištu. Poté sejměte křídlovou matici pro vyrovnání stolu umístěného na spodní straně stolu, jak je znázorněno na obr. 9.2, abyste umožnili průchod pilového kotouče drážkou pro pilový pás.

David Matuška
Přesuňte páčku napínání pásu do uvolněné polohy, jak je znázorněno na obr. 9.3.


V ochranných rukavicích opatrně vyjměte nůž tak, že jej vytáhnete dopředu a ven z drážky stolu, jak je znázorněno na obr. 9.4. Ujistěte se, že levá strana nože je vyvedena mezerou v krytu hřbetního nože, jak je znázorněno na obr. 9.5.
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9. Operation and Bandsawing Practice
Fit the new blade to the bandsaw, ensuring the teeth of the blade point 
downwards and towards the front of the machine, Fig 9.6.

Note: If the new blade is the same size and type as the old 
blade, the blade tension and guide positions may not need 
adjusting.

Tensioning the Bandsaw Blade
Re-engage the cam tension lever and if necessary, adjust the tension knob 
to apply the correct tension to the blade.

To check the tension of the blade, set the blade guides to their highest 
position and apply a reasonable amount of pressure using a push stick. 
A correctly tensioned blade will move approximately 4 mm as shown in 
Fig 9.7. Do not overtighten the blade as shown in Fig 9.7 as this could 
damage it.

Bandsaw blade tension can be subject to personal preferences and 
opinions vary on the best ways to measure the tension and of what the 
correct tension should be. If the blade is cutting accurately then this is the 
best indication that the tension (and overall machine setup) is correct. If 
adjusting the blade tension does not correct a poorly performing blade, this 
could indicate that the blade needs replacing.

If the machine is not in use for long periods, slacken the tension to avoid 
placing unnecessary pressure on the blade and the bandsaw itself.

Tracking the Bandsaw Blade
A correctly tracked blade will sit centrally on the band wheels as shown in 
Fig 9.8.

To track the bandsaw blade, loosen the blade tracking lock located at the 
rear of the machine and adjust the tracking with the blade tracking knob, 
as shown in Fig 9.9. Turn the tracking knob clockwise to move the blade 
towards the back of the band wheel and anti-clockwise to move it towards 
the front. Rotate the band wheels manually by hand several times, for the 
tracking adjustment to take effect. This will help moving the blade into 
the correct position. Once the tracking is set correctly re-tighten the blade 
tracking lock.

To aid tracking there is an inspection window on the side of the upper band 
wheel box as shown in Fig 9.10 which allows the blade position to  
be seen.

Fig 9.7

Fig 9.8

Wheel

Rubber 
tyre

Blade

Fig 9.9

Blade tracking 
lock

Blade tracking 
knob

Fig 9.10

Window

Fig 9.6
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Nasaďte nový pilový pás na pásovou pilu a zajistěte, aby zuby pásu směřovaly směrem dolů k přední části stroje, Obr. 9.6.

David Matuška
Poznámka: Pokud je nový pilový pás stejné velikosti a typu jako starý, nemusí být nutné nastavovat napnutí nože a polohu vodítek.

David Matuška
Napínání pilového pásu
Znovu nasaďte napínací páčku vačky a v případě potřeby nastavte napínací knoflík tak, aby byl pilový pás správně napnutý.

David Matuška
Chcete-li zkontrolovat napnutí pásu, nastavte vodítka nože do nejvyšší polohy a pomocí tlačné tyče vyviňte přiměřený tlak. Správně napnutý nůž se posune přibližně o 4 mm, jak je znázorněno na obr. 9.7. Nůž nenapínejte příliš silně, jak je znázorněno na Obr. 9.7, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

David Matuška
Napětí pilového pásu může záviset na osobních preferencích a názory na to, jak nejlépe měřit napětí a jaké by mělo být správné napětí, se liší. Pokud pilový pás řeže přesně, je to nejlepší ukazatel správného napnutí (a celkového nastavení stroje). Pokud seřízením napětí nože nedojde k nápravě špatně fungujícího nože, může to znamenat, že je třeba nůž vyměnit.


Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, uvolněte napnutí, abyste zbytečně netlačili na pilový pás a samotnou pilu.

David Matuška
Vyrovnání pilového pásu
Správně vedený pilový pás je umístěn uprostřed pásových kol, jak je znázorněno na obr. 9.8.

Chcete-li vyrovnat pilový pás, uvolněte aretaci pilového pásu umístěnou v zadní části stroje a nastavte sledování pomocí knoflíku, jak je znázorněno na obr. 9.9. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček posunete pilový pás směrem k zadní části pásového kola a proti směru hodinových ručiček jej posunete směrem k přední části. Několikrát ručně otočte pásovým kolem, aby se nastavení projevilo. To pomůže přesunout pás do správné polohy. Jakmile je vše správně nastaveno, znovu utáhněte.

Pro usnadnění nastavení je na boku skříně horního pásového kola kontrolní okénko, jak je znázorněno na obr. 9.10, které umožňuje sledovat polohu pilového pásu.
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9. Operation and Bandsawing Practice
Setting the Blade Guides
Once the blade is installed, tensioned and tracked the guides must be set 
correctly around it.

There are 2 sets of guides on the bandsaw, one above the table and one 
below. Both sets feature a guide on both sides of the blade and to the rear 
of the blade. All guides are spring-loaded for easy adjustment.

The side guides should be positioned so they are just behind the blade 
gullet. This will ensure the teeth do not catch on the guides during 
operation Fig 9.11.

In addition, the side guides should also be positioned as close to the blade 
as possible but without touching the blade. The guides should not be 
touching the blade when the machine is running and not under load as 
constant contact will reduce the life span of the blade, See Fig 9.12.

The rear guide must also be placed as close as possible to the blade but not 
be touching it, see Fig 9.13.

Important: When positioning the side guides behind the blade 
gullet take into account the possible backwards movement of 
the blade during cutting to ensure that the side guides do not 
protrude past the gullet. This would damage the set and the 
blade would need to be replaced.

Adjusting the Upper Blade Guides
Loosen the side guide lock knobs by rotating anti-clockwise, shown in Fig 
9.14. Position the guides correctly by moving the guide shafts. Move the 
shafts by applying or releasing pressure through the access holes on either 
side of the protective cover, then re-tighten the side guide lock knobs, as 
shown in Fig 9.15.

Fig 9.12
Side guides
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Fig 9.13
Rear 
guide
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Fig 9.11

Side guide
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lock knob
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Nastavení vodítek ostří
Jakmile je nůž nainstalován a napnut, musí být vodítka nastavena
správně kolem něj.

Na pásové pila jsou 2 sady vodítek, jeden nad stolem a jeden
níže. Obě soupravy obsahují dvojici vodítek na obou stranách čepele a zadní vodítko.
Všechny vodítka jsou snadno nastavitelná.
Boční vodítka by měla být umístěna tak, aby byly těsně za čepelí. To zajistí, že zuby nebudou zachycovat vodítka během
práce. Viz obr. 9.11.


David Matuška
Kromě toho by měly být boční vodítka umístěny blízko břitu, aniž byste se dotýkali čepele. Vodítka by se neměli
dotýkat s čepelí – viz obr.. 9.12.



Zadní vodítko musí být také umístěno co nejblíže čepele, ale nemělo by se dotýkat, viz obr. 9.13.

David Matuška
Důležité: Při umísťování bočních vodítek nože berte v úvahu možný zpětný pohyb nože během řezání, aby boční vodítka nevyčnívala. Tím by došlo k poškození  a
bylo by nutné pilový pás vyměnit.


David Matuška
Nastavení horních vodítek nožů
Uvolněte aretační knoflíky bočních vodítek otáčením proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obr. 9.14. Posunutím vodicích hřídelí správně nastavte vodítka. Pohybujte hřídelemi tak, že vyvinete nebo uvolníte tlak přes přístupové otvory na obou stranách ochranného krytu, a poté znovu utáhněte aretační knoflíky bočních vedení, jak je znázorněno na Obr. 9.15.
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9. Operation and Bandsawing Practice
The rear guide must now be set in the correct position. Loosen the rear 
guide lock knob and re-position the guide, Fig 9.16.

Adjusting the Lower Blade Guides
The lower guides are set in the same way as the upper guides. The guide 
assembly differs to the upper assembly as there is a ratchet handle that 
must be loosened to allow movement of the guide assembly, see Fig 9.17.

Setting the Height of the Upper Blade Guides
The upper guide assembly should be set as low as possible for the cut being 
made to give maximum support to the blade and aid in accurate cutting.

To move the guide assembly, loosen the blade guide lock at the rear of the 
machine as shown in Fig 9.18 and rotate the blade guide position knob 
to raise or lower the assembly to the required height. Once in position, 
re-tighten the blade guide lock to ensure that the guide assembly remains 
in a fixed position.

The assembly must allow the workpiece to pass beneath it as shown in  
Fig 9.19.

Turning the Bandsaw On and Off
The bandsaw is fitted with colour coded On and Off switches.

To turn the machine on press the green button marked '1'.

To turn the machine off press the red button marked '0'.

See Fig 9.20.

Fig 9.17
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Fig 9.20

On

Off

Fig 9.18

Blade 
guide 
lock

Blade 
guide 
position 
knob

Fig 9.16
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Zadní vodítko musí být nyní nastaveno do správné polohy. Uvolněte zajišťovací knoflík zadního vedení a znovu ho nastavte, Obr. 9.16.

David Matuška
Nastavení spodních vodítek nožů
Spodní vodítka se nastavují stejným způsobem jako horní vodítka. Sestava vodítek se liší od horní sestavy tím, že je zde západková rukojeť, kterou je třeba povolit, aby se sestava vodítek mohla pohybovat, viz Obr. 9.17.

David Matuška
Nastavení výšky horních vodicích lišt
Horní vodicí sestava by měla být nastavena co nejníže pro prováděný řez, aby poskytovala maximální oporu noži a napomáhala přesnému řezání.

Chcete-li posunout sestavu vodítek, uvolněte zámek vodítek nože v zadní části stroje, jak je znázorněno na Obr. 9.18, a otáčením knoflíku polohy vodítek nože zvedněte nebo spusťte sestavu do požadované výšky. Po nastavení polohy znovu utáhněte zámek vodítka nože, aby sestava vodítka zůstala v pevné poloze.

Sestava musí umožnit průchod obrobku pod ní, jak je znázorněno na obr. 9.19.

David Matuška
Zapnutí a vypnutí pásové pily
Pásová pila je vybavena barevně označenými spínači zapnutí a vypnutí. 

Pro zapnutí stroje stiskněte zelené tlačítko označené „I“.

Pro vypnutí stroje stiskněte červené tlačítko označené "0".

Viz obr. 9.20.
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9. Operation and Bandsawing Practice
Changing the Speed of the Bandsaw
The SABRE-250 can run at either 460 m / minute or 1000 m / minute. The 
higher speed is suitable for cutting wood and the lower speed is suitable for 
cutting non-ferrous metals. 

Use a 6 mm hex wrench and loosen the drive belt tension nut and 2 washers 
located at the rear of the machine as shown in Fig 9.21 and pivot the 
motor upwards, releasing tension on the drive belt, as shown in Fig 9.22.

To set the machine at the lower speed, position the drive belt on the lower 
band wheel pulley and motor shaft pulley as shown in Fig 9.23.

To set the machine at the higher speed, position the drive belt on the lower 
band wheel pulley and motor shaft pulley as shown in Fig 9.24.

Fig 9.23
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Změna otáček pásové pily
Pila SABRE-250 může pracovat rychlostí 460 m/min nebo 1000 m/min. Vyšší rychlost je vhodná pro řezání dřeva a nižší rychlost je vhodná pro řezání neželezných kovů.

Pomocí šestihranného klíče o průměru 6 mm povolte napínací matici hnacího řemene a 2 podložky umístěné v zadní části stroje, jak je znázorněno na Obr. 9.21, a otočte motor směrem nahoru, čímž uvolníte napnutí hnacího řemene, jak je znázorněno na Obr. 9.22.

Chcete-li stroj nastavit na nižší rychlost, umístěte hnací řemen na řemenici spodního pásového kola a řemenici hřídele motoru, jak je znázorněno na Obr. 9.23.

Chcete-li stroj nastavit na vyšší rychlost, umístěte hnací řemen na řemenici spodního kola pásu a řemenici hřídele motoru, jak je znázorněno na Obr. 9.24.
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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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9. Operation and Bandsawing Practice
Blade Selection Summary
To see how TPI and width of the blade come together, use the table 
opposite for reference.
•  Regularly examine the blade for excessive damage or cracking as a result 

of fatigue. If such damage is present replace the blade.
•  It is important to use a sharp blade. Dull teeth result in increased feed 

pressure producing a poor quality finish and an inaccurate cut.

Note: As well as the blades listed, we can also supply bandsaw blades 
to almost any specification please call Record Power Customer Services in 
your country.

Record Power SABRE-250 Blade Range
Record Power’s high performance bandsaw 
blades are manufactured to the highest quality 
tolerances using a specialist premium high 
carbon steel strip.
The extensive quality control program which 
involves digital tooth profile checks, set analysis, 
straightness testing, hardness testing and micro 
structural analysis results in a blade that cuts 
straighter and has harder, longer lasting teeth. 
A premium British blade that can last up to ten 
times longer than other blades on the market. 
To order any of these blades please contact 
Record Power Customer Services in your country 
who will advise you of your nearest retailer or 
alternatively a mail  
order supplier.

Material
General
Timber

Blade Blade Blade Blade
1/4”x 6 TPI 1/2”x 6 TPI 3/4”x 6 TPI 1”x 6 TPI

Material
Thin / Hard 
Timber

Blade Blade Blade Blade
1/4”x 14 TPI 1/2”x 14 TPI 3/4”x 14 TPI 1”x 14 TPI

Application

Narrow Blade Wide Blade

Application Application
TIGHT CONTOUR MEDIUM 

CONTOUR
STRAIGHT CUT / 
LARGE 
CONTOUR

Material
Thick / Soft 
Timber

Blade Spec Blade Spec Blade Spec

widths

3/8” (9.5 mm)
teeth

4 TPI

Material
General 
Timber

Material
Thin / Hard 
Timber

Fin
e 

Bl
ad

e
Co

ar
se

Bl
ad

e

width

1/4” (6.35 mm)
teeth

4 TPI

widths

1/2” (12.7 mm)
teeth

4 TPI

width

1/4” (6.35 mm)
teeth

4 - 6 TPI

widths

3/8” (9.5 mm)
teeth

4 - 6 TPI

widths

1/2” (12.7 mm)
teeth

4 - 6 TPI

width

1/4” (6.35 mm) 
teeth

6 TPI

widths

3/8” (9.5 mm)
teeth

6 TPI

widths

1/2” (12.7 mm)
teeth

6 TPI

Blade Spec Blade Spec Blade Spec

Blade Spec Blade Spec Blade Spec

Custom Jigs & Work Support
A bandsaw is one of the most versatile machines in the workshop and with 
careful preparation many problems encountered on a job can be overcome. 
By making and using custom jigs repetitive and accurate work can easily be 
achieved, the following illustrations are some examples of typical jigs and 
supports used on a bandsaw.

Ex. 1.  Supporting large workpieces with roller stands or take off tables.

BB701406 70 1/2" x 1/4” x 6 TPI Bandsaw Blad 
BB703804 70 1/2" x 3/8” x 4 TPI Bandsaw Blade 
BB703806 70 1/2" x 1/2” x 4 TPI Bandsaw Blade 
BB701206 70 1/2" x 1/2” x 6 TPI Bandsaw Blade 
BB70-3PACK 70 1/2" x 1/4” x 6 TPI Bandsaw Blade 
 70 1/2" x 3/8” x 6 TPI Bandsaw Blade 
 70 1/2" x 1/2” x 6 TPI Bandsaw Blade
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David Matuška
Obsluha a praxe při řezání pásovou pilou

David Matuška
Shrnutí výběru ostří

Chcete-li zjistit, jak spolu souvisí TPI a šířka čepele, použijte jako referenci následující tabulku.
- Pravidelně kontrolujte, zda čepel není nadměrně poškozená nebo zda na ní nevznikly praskliny v důsledku únavy. Pokud se takové poškození vyskytne, vyměňte pilový pásl.
- Je důležité používat ostrý pás. Tupé zuby mají za následek zvýšený tlak na posuv, což vede k nekvalitnímu povrchu a nepřesnému řezu.

David Matuška
Poznámka: Kromě uvedených pilových kotoučů můžeme dodat také pilové pásy téměř libovolné specifikace, zavolejte prosím na zákaznický servis společnosti Record Power ve vaší zemi.

David Matuška
Řada pilových pásů Record Power SABRE-250
Vysoce výkonné pilové pásy Record Power jsou vyráběny s nejvyššími tolerancemi kvality s použitím speciálního pásu z prémiové oceli s vysokým obsahem uhlíku.
Výsledkem rozsáhlého programu kontroly kvality, který zahrnuje digitální kontrolu profilu zubů, analýzu nastavení, testování přímočarosti, testování tvrdosti a mikrostrukturální analýzu, je pilový list, který řeže rovněji a má tvrdší zuby s delší životností. Prémiová britská čepel, která může vydržet až desetkrát déle než ostatní čepele na trhu. Chcete-li si objednat některou z těchto čepelí, obraťte se na zákaznický servis společnosti Record Power ve své zemi, který vám poradí nejbližšího prodejce, případně na mailovou adresu.

David Matuška
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.

David Matuška
Ex. 1. Podpora velkých dílců s válcouvou podpěrou nebo nebo odkládacími stoly.
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10. Maintenance

i

Kg

i

Kg

Before carrying out any adjustments or maintenance ensure that 
the machine is isolated and disconnected from the electricity 
supply.

Replacing the Drive Belt
Release the blade tension by pulling the blade tension lever into the 
released position. Remove the bandsaw blade and loosen the drive belt 
tension. To loosen the drive belt tension, release the nut located at the rear 
of the machine and pivot the motor as shown in Fig 10.1.

Remove the drive belt from the motor pulley as shown in Fig 10.2.

Warning: Wear eye protection when removing the circlip as it 
under tension.

Remove the lower band wheel from the machine by removing the circlip 
located in the centre of the wheel, as shown in Fig 10.3.

A set of circlip pliers is required to remove the band wheels.

Once the circlip has been removed from the band wheel carefully pull the 
wheel from the shaft as shown in Fig 10.4.

The drive belt can now be removed and replaced. Place the new drive belt 
over the required band wheel pulley to select the desired speed, as shown 
in Fig 10.5.

Fig 10.2

Drive 
belt

Motor
pulley 

Fig 10.4

Lower band 
wheel

Drive belt

Fig 10.5

Drive 
belt

Band 
wheel 
pulley

i

Kg

Fig 10.1

Drive belt 
tension nut 

6 mm hex 
wrench

i

Kg

i

Kg

i

Kg

Fig 10.3

Circlip
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David Matuška
Údržba            

David Matuška
Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, že stroj byl izolován a odpojen od elektrické sítě.


David Matuška
Výměna hnacího řemene

David Matuška
Uvolněte napnutí nože zatažením za páčku napínání nože do uvolněné polohy. Vyjměte pilový pás a uvolněte napnutí hnacího řemene. Chcete-li uvolnit napnutí hnacího řemene, uvolněte matici umístěnou v zadní části stroje a otočte motor, jak je znázorněno na obr. 10.1.

David Matuška
Sundejte hnací řemen z řemenice motoru podle obr. 10.2.

David Matuška
Varování: Při demontáži pojistného kroužku používejte 
ochranu očí, protože je napnutý.

David Matuška
Vyjměte spodní pásové kolo ze stroje odstraněním pojistného kroužku umístěného uprostřed kola, jak je znázorněno na obr. 10.3.

David Matuška
K demontáži pásových kol je zapotřebí sada kleští na pojistné kroužky.

David Matuška
Po sejmutí pojistného kroužku z páskového kola opatrně vytáhněte kolo z hřídele podle obr. 10.4.

Nyní lze hnací řemen vyjmout a vyměnit. Nasaďte nový hnací řemen na požadovanou řemenici pásového kola a zvolte požadované otáčky, jak je znázorněno na obr. 10.5.



24

10. Maintenance
Ensure that the V grooves of the belt mate with the V grooves of the pulleys 
as shown in Fig 10.6.

Fit the drive belt onto the motor pulley and re-apply the drive belt tension.

The SABRE-250 can run at either 460 m / minute and 1000 m / minute. The 
higher speed is suitable for cutting wood and the lower speed is suitable for 
cutting non-ferrous metals.

To set the machine at the lower speed, position the drive belt on the lower 
band wheel pulley and motor shaft pulley as shown in Fig 10.7.

To set the machine at the higher speed, position the drive belt on the lower 
band wheel pulley and motor shaft pulley as shown in Fig 10.8.

Replacing the Band Wheel Bearings
The bandsaw blade and wheels must be removed before replacing the 
bearings. To remove the band wheels follow the instructions in the section 
Replacing the Drive Belt.

The wheel hub located in the centre of the wheel contains 2 bearings which 
sit on a recess on the inside of the wheel hub. The bearings are held in place 
by 2 circlips on the inside, as shown in Fig 10.9.

Place the band wheel on 2 blocks of wood as shown in Fig 10.10 and 
using a brass drift carefully tap out the bearings from the inside of the band 
wheel.

To re-fit, place the 2 circlips into the wheel hub at both sides, followed by 
the 2 new bearings. When re-fitting the 2 new bearings do not hit the centre 
race of the bearing as this could cause damage to the bearings.

Knocking a bearing on the inner race that is a press fit on the 
outer race may cause instant damage to the bearing.

Fig 10.6

Drive belt

Pulley

Fig 10.8

Lower 
band 
wheel

Motor 
pulley

Drive 
belt

Fig 10.7

Lower 
band 
wheel

Motor 
pulley

Drive 
belt

Fig 10.9

Circlip

Bearing

Fig 10.10
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David Matuška
Údržba            

David Matuška
Dbejte na to, aby se drážky řemene ve tvaru V shodovaly s drážkami řemenic ve tvaru V, jak je znázorněno na obr. 10.6.
Nasaďte hnací řemen na řemenici motoru a znovu napněte hnací řemen.

SABRE-250 může pracovat rychlostí 460 m/min a 1000 m/min. Vyšší rychlost je vhodná pro řezání dřeva a nižší rychlost je vhodná pro řezání neželezných kovů.

Chcete-li stroj nastavit na nižší rychlost, umístěte hnací řemen na řemenici spodního pásového kola a řemenici hřídele motoru, jak je znázorněno na Obr. 10.7.

Chcete-li stroj nastavit na vyšší rychlost, umístěte hnací řemen na řemenici spodního pásového kola a řemenici hřídele motoru, jak je znázorněno na Obr. 10.8.

David Matuška
Výměna ložisek pásového kola
Před výměnou ložisek je nutné sejmout pilový pás a kola. Při demontáži pásových kol postupujte podle pokynů v části Výměna hnacího řemene.

Náboj kola umístěný uprostřed kola obsahuje 2 ložiska, která jsou uložena v prohlubni na vnitřní straně náboje kola. Ložiska jsou na svém místě držena 2 pojistnými kroužky na vnitřní straně, jak je znázorněno na Obr. 10.9.

Umístěte kolo pásu na 2 dřevěné špalíky, jak je znázorněno na Obr. 10.10, a pomocí mosazné tyče opatrně vyražte ložiska z vnitřní strany kola pásu.

Pro novou montáž vložte 2 pojistné kroužky do náboje kola na obou stranách a poté 2 nová ložiska. Při zpětné montáži 2 nových ložisek se nedotýkejte středové oběžnice ložiska, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

David Matuška
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10. Maintenance
Replacing Band Wheel Tyres
The band wheels have rubber tyres fitted to protect the teeth of the blade 
when in use and also provide grip to stop the blade slipping. Regularly 
inspect the tyres for wear and damage and replace if necessary.

Remove the blade from the bandsaw, followed by the wheel and ease the 
existing tyre from the rim, taking care not to damage the band wheel.

Clean the inside of the groove, removing any dirt or debris.

Place the new tyre in hot water to soften and expand it. Before fitment 
ensure that the tyre is warm but dry. This will make it easier to fit onto the 
wheel.

Carefully fit the new tyre over the wheel and ensure it is placed centrally on 
the rim over the full circumference of the wheel as shown in Fig 10.11.

Replacing Side Blade Guide Bearings
Fully unscrew the guide assembly lock knob and slide support shaft 
connecting the guide assembly to the guide post towards the front of the 
machine until the assembly is no longer attached to the guide post, Fig 
10.12 and Fig 10.13.

Once the assembly has been removed, fully unscrew the 2 hex head screws 
either side of the protective cover and remove along with the 2 spacers 
using a 4 mm hex wrench. Next, remove the side guide assembly by fully 
unscrewing the side guide lock knobs from the side guide bearings and 
remove. Next, remove protective cover from the guide assembly.

Remove the old bearings and replace with the new, ensuring the bearing 
bush, washer, bearings and sleeve are positioned as shown in Fig 10.14.

Replacing the Rear Blade Guide Bearing
To remove the rear guide assembly fully unscrew the rear blade guide 
locking knob and remove the assembly as shown in Fig 10.15.

Remove the old bearing and replace with the new, ensuring the bearing 
bush, washer, bearings and sleeve are positioned as shown in Fig 10.14 
and the assembly is screwed back into the guide shaft.

Fig 10.11

Wheel

Rubber 
tyre

Fig 10.12

Guide 
assembly 
lock knob

Support
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David Matuška
Údržba            

David Matuška
Výměna pogumování pásových kol

Pásová kola jsou vybavena gumovými pneumatikami, které chrání zuby čepele při používání a také zajišťují přilnavost, aby se zabránilo sklouznutí čepele. Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození pneumatik a v případě potřeby je vyměňte.
Sejměte pilový pás z pásové pily, poté kolo a uvolněte stávající pneumatiku z ráfku, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili pásové kolo.

Vyčistěte vnitřek drážky a odstraňte veškeré nečistoty.
Vložte novou pneumatiku do horké vody, aby se změkčila a roztáhla. Před montáží se ujistěte, že je pneumatika teplá, ale suchá. Usnadní se tím nasazení na kolo.
Opatrně nasaďte novou pneumatiku na kolo a zajistěte, aby byla umístěna uprostřed ráfku po celém obvodu kola, jak je znázorněno na obr. 10.11.

David Matuška
Výměna ložisek vedení 

Úplně odšroubujte zajišťovací knoflík sestavy vodítka a posuňte podpěrný hřídel spojující sestavu vodítka s vodicím sloupkem směrem k přední části stroje, dokud již sestava nebude připevněna k vodicímu sloupku, obr. 10.12 a obr. 10.13.

Jakmile je sestava odstraněna, zcela odšroubujte 2 šrouby s šestihrannou hlavou na obou stranách ochranného krytu a pomocí 4 mm šestihranného klíče odstraňte spolu se 2 rozpěrkami. Poté vyjměte sestavu bočního vodítka úplným odšroubováním zajišťovacích knoflíků bočního vodítka z ložisek bočního vodítka a vyjměte ji. Poté sejměte ochranný kryt ze sestavy vodítka.
Odstraňte stará ložiska a nahraďte je novými, přičemž zajistěte, aby ložiskové pouzdro, podložka, ložiska a pouzdro byly umístěny tak, jak je znázorněno na obr. 10.14.

David Matuška
Výměna zadního vodítka pilového pásu
Chcete-li sestavu zadního vodítka zcela odšroubovat, odšroubujte zajišťovací knoflík vodítka zadního nože a sestavu vyjměte podle obrázku 10.15.
Odstraňte staré ložisko a vyměňte ho za nové, přičemž zajistěte, aby ložiskové pouzdro, podložka, ložiska a pouzdro byly umístěny tak, jak je znázorněno na obr. 10.14, a sestava je zašroubována zpět do vodicího hřídele.
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10. Maintenance
Adjusting and Replacing the Band Wheel Brush
The band wheel brush is located in the lower band wheel box as shown in 
Fig 10.16.

The purpose of the band wheel brush is to remove sawdust that has been 
deposited during use.

To replace the band wheel brush, use a 13 mm wrench to remove the M6 
nut and M6 x 25 bolt, located at the rear of the machine and replace the 
brush and re-assemble.

Changing the Table Insert
The table insert, Fig 10.17, is designed to give support to the workpiece 
and be soft enough to not cause damage to the blade if contact is made. The 
table insert will need to be replaced periodically as it wears.

Removing the blade before removing the table insert will 
eliminate the risk of injury from the blade.

Push the table insert up and out from the underside of the table and fit the 
new table insert by pressing firmly down into place.

Cleaning the Table
Regular cleaning of the table will ensure optimum performance of the 
machine. Remove all dust and resin using white spirit then coat the table 
with Record Power CWA195 Silicone Spray. The silicone spray will repel dust 
and resin, helping the timber to move freely on the table.

Only apply silicone spray if you are sure it will not affect any 
surface finish that will be applied to your project afterwards.

Safety Devices
The machine is fitted with various safety devices which should be checked 
weekly to ensure that they function correctly.

Micro-switch
The doors of the machine are fitted with interlocking micro-switches 
designed to stop the machine if the doors are opened when the machine is 
in use Fig 10.18.

Testing of the micro-switches is best done without the blade fitted to the 
machine.

To perform the test, first close both doors and start the machine. With the 
machine running, open the upper door. The machine should stop as the 
door is opened. If the machine fails to stop, the micro-switch may require 
adjustment or cleaning in order for it to work correctly. If the micro-switch 
is found to be faulty, then it must be replaced immediately with a direct 
replacement part. 

Repeat the same test with the lower door.

Finally, with the machine switched off, open both the upper and lower 
doors, and attempt to start the machine. The machine should not start. If 
the machine does start, the micro-switches may be faulty and should be 
replaced immediately.

If either of the micro-switches is found to be faulty or defective, the machine 
must not be used until suitable replacement parts have been fitted and 
proved to be working correctly.

Time Delay Screws
Both the upper and lower door knobs on the machine are fitted with Time 
Delay Screws, as shown in Fig 10.19. The time delay screws ensure that 
there is a delay in the opening of the door, allowing time for the machine to 
come to a complete stop, reducing the risk of injury to the user.

Fig 10.17

Table 
insert

i

Kg

Fig 10.18 Micro-switch

Fig 10.19

Time delay
screw

Fig 10.16

Wheel brush

SABRE-250 Manual 3.1.indd   26SABRE-250 Manual 3.1.indd   26 15/05/2020   12:5615/05/2020   12:56

David Matuška
Údržba            

David Matuška
Seřízení a výměna kartáče pásového kola
Kartáč pásového kola je umístěn ve spodní skříni pásového kola, jak je znázorněno na obr. 10.16.

Účelem kartáče pásového kola je odstraňovat piliny, které se usazují během používání.

Chcete-li vyměnit kartáč pásového kola, odstraňte pomocí klíče 13 mm matici M6 a šroub M6 x 25, které jsou umístěny v zadní části stroje, vyměňte kartáč a znovu jej smontujte.

David Matuška
Výměna vložky stolu
Deska stolu, obr. 10.17, je navržena tak, aby poskytovala oporu obrobku a byla dostatečně měkká, aby v případě kontaktu nepoškodila nůž. Vložku stolu je třeba pravidelně vyměňovat, protože se opotřebovává.

David Matuška
Vyjmutím nože před vyjmutím stolní vložky se vyloučí riziko poranění o nůž.

David Matuška
Vložku stolu vytlačte nahoru a ven ze spodní strany stolu a pevným zatlačením na místo nasaďte novou vložku stolu.

Čištění stolu
Pravidelné čištění stolu zajistí optimální výkon stroje. Odstraňte veškerý prach a pryskyřici pomocí benzínu a poté natřete stůl silikonovým sprejem Record Power CWA195. Silikonový sprej odpuzuje prach a pryskyřici a napomáhá volnému pohybu dřeva na stole.

David Matuška
Silikonový sprej aplikujte pouze v případě, že jste si jisti, že neovlivní žádnou povrchovou úpravu, která bude na váš projekt aplikována později.

David Matuška
Bezpečnostní zařízení
Stroj je vybaven různými bezpečnostními zařízeními, jejichž správnou funkci je třeba každý týden kontrolovat.

David Matuška
Mikrospínač

Dveře stroje jsou vybaveny blokovacími mikrospínači, které jsou určeny k zastavení stroje, pokud jsou dveře otevřeny, když je stroj v provozu Obr. 10.18.

Testování mikrospínačů je nejlépe provádět bez nože namontovaného na stroji.

Chcete-li provést zkoušku, nejprve zavřete obě dvířka a spusťte stroj. Při spuštěném stroji otevřete horní dvířka. Stroj by se měl při otevírání dvířek zastavit. Pokud se stroj nezastaví, je možné, že mikrospínač bude třeba seřídit nebo vyčistit, aby fungoval správně. Pokud se zjistí, že je mikrospínač vadný, je třeba jej okamžitě vyměnit za přímý náhradní díl.
Stejný test zopakujte se spodními dvířky.

David Matuška
Nakonec při vypnutém stroji otevřete horní i spodní dvířka a zkuste stroj spustit. Stroj by se neměl spustit. Pokud se stroj spustí, mohou být mikrospínače vadné a měly by být okamžitě vyměněny.

Pokud se zjistí, že některý z mikrospínačů je vadný nebo poškozený, stroj se nesmí používat, dokud nebudou namontovány vhodné náhradní díly a nebude prokázána jejich správná funkce.

Šrouby časového zpoždění
Horní i dolní knoflík dveří stroje jsou vybaveny šrouby s časovým zpožděním, jak je znázorněno na obr. 10.19. Šrouby s časovým zpožděním zajišťují zpoždění při otevírání dveří, což poskytuje čas na úplné zastavení stroje a snižuje riziko zranění uživatele.
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11. 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. 
 
Důležitost odsávání prachu 
Před spuštěním stroje se ujistěte, že jsou dodrženy odpovídající požadavky na odsávání prachu, a že 
byl instalován vhodný odsavač. Odsávání prachu je nesmírně důležité nejen pro 
zdraví a bezpečnost, ale také pro správnou údržbu stroje. Pilový prach 
může způsobit nesprávné fungování stroje nebo úplné selhání. Připojením odsavače zajistíte optimální výkon Vašeho 
stroje.   
V případě, že byste museli odstranit velké množství MDF nebo toxického dřeva, doporučujeme pracovat 
v dobře větraném prostoru nejlépe s použitím čističky vzduchu AC 400.  Kromě dobrého větrání v místě se 
doporučuje i použití masky nebo respirátoru. 

Odsavače prachu Record Power 
Record Power nabízí řadu vysoce kvalitních odsávačů prachu. Nabízíme  
bubnové a vakuové odsavače, které filtrují 0,5 mikronů - vhodná 
ochrana před škodlivým jemným prachem. Všechny odsavače prachu  mají vstupy a hadice o průměru 100 mm. 
 
DX1000 Vysokotlaké odsávací zařízení  
Odpadní buben, kapacita 45 litrů, motor 1 kW, vhodný pro přerušovaný provoz (  musí být vypnut  20 minut 
každou hodinu ). Filtr 0,5 mikronů. 
 
RSDE1 Vysokotlaké odsávací zařízení  
Odpadní buben, kapacita 45 litrů, motor 1 kW, vhodný pro přerušovaný provoz (  musí být vypnut  20 minut 
každou hodinu ). Filtr 0,5 mikronů. 
 
RSDE2 Vysokotlaké odsávací zařízení  
Odpadní buben, kapacita 50 litrů, motor 1 kW, vhodný pro přerušovaný provoz (  musí být vypnut  20 minut 
každou hodinu ). Filtr 0,5 mikronů. 
 
RSDE / 2A Vysokotlaké odsávací zařízení 
s automatickým zapínáním 
Odpadní buben, kapacita 50 litrů, motor 1 kW, automatické zapínání 
umožňuje stroj zapnout a vypnout ( např. pro elektrické Nářadí ). Pro přerušovaný provoz (  musí být vypnut  
20 minut každou hodinu ). Filtr 0,5 mikronů. 
Maximální kapacita automatického spínače až do 1,1 kW. 
 
DX 4000 Vysokotlaké odsávací zařízení 
Odtahový buben, objem 80 litrů, dvojitý motor 1 kW, vhodný pro těžký provoz 
tj. pokud je jeden motor vypnutý po dobu 20 minut, pak může být zapnut druhý.  
Tak umožňuje nepřetržité používání. Lze zapnout oba motory současně pro 
maximální odsávání, avšak v tomto režimu musí být odsávač 
vypnut po dobu 20 minut každou hodinu. 0,5 mikronové filtrace 
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DX 5000 Vysokotlaké odsávací zařízení 
Odpadní vak, objem 200 litrů, dvojitý motor 1 kW, vhodný pro těžký provoz 
tj. pokud je jeden motor vypnutý po dobu 20 minut, pak může být zapnut druhý.  
Tak umožňuje nepřetržité používání. Lze zapnout oba motory současně pro 
maximální odsávání, avšak v tomto režimu musí být odsávač 
vypnut po dobu 20 minut každou hodinu. 0,5 mikronové filtrace 
 

CX2000 Odsavač prachu a pilin 
Středně velký indukční motor o výkonu 0,56 kW. 
Extrémně tichá jednotka vhodná pro nepřetržité používání. Velmi tichý 
systém pro učinné odsávání prachu a třísek. 
 

CX2600 Odsavač prachu a pilin 
Velkokapacitní tříbodový sběrač s výkonným indukčním motorem 0,37 kW. 
Extrémně tichá jednotka vhodná pro nepřetržité používání. Velmi tichý 
systém pro učinné odsávání prachu a třísek. 
Vhodný pro sběr třísek nebo jemnější prach s použitím volitelného filtru. 
 

CX3000 Odsavač prachu a pilin 
Větší kapacita 139 litrů s výkonnějším indukčním motorem o výkonu 0,75 kW 
a těžké konstrukce. Je vhodný pro nepřetržité použití. Velmi tichý 
systém pro učinné odsávání prachu a třísek. 
Vhodný pro sběr třísek nebo jemnější prach s použitím volitelného filtru. 
 

AC 400 Čistička vzduchu 
Důrazně doporučujeme použít také čističku vzduchu k odstranění prachu přítomného ve vzdhuchu v dílně, 
který nelze odstranit pomocí běžného odsavače. Record Power nabízí řadu čističek vzduchu vhodných pro 
všechny domácnosti i dílny.  
Obraťte se prosím na svého prodejce nebo 
navštivte www.recordpower.cz 
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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.    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 dlě  

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. 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) 
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13. Electrical Connection and Wiring Diagram
Machines supplied for use in the UK are fitted with a 3 pin plug conforming 
to BS1363, fitted with a fuse conforming to BS1362 and appropriate to the 
current rating of the machine. 
Machines supplied for use in other countries within the European Union are 
fitted with a 2 pin Schuko plug conforming to CEE 7/7.
Machines supplied for use in Australia & New Zealand are fitted with a 3 pin 
plug conforming to AS/NZS3112.
In all cases, if the original plug or connector has to be replaced for any 
reason, the wires within the mains power cable are colour coded as follows:

230 V (Single Phase)
Brown: Live (L)
Blue:  Neutral (N)
Green and Yellow:  Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal marked 
‘L’ or coloured red.
The wire coloured blue must always be connected to the terminal marked ‘N’ 
or coloured black.
The wire coloured green and yellow must always be connected to the 
terminal marked ‘E’ or with the earth symbol:

or coloured green / green and yellow.  
In the case of the BS1363 plug for use in the UK, always ensure that it is 
fitted with a fuse conforming to BS1362 appropriate to the rating of the 
machine. If replacing the original fuse, always fit a fuse of equivalent rating 
to the original. Never fit a fuse of a higher rating than the original. Never 
modify the fuse or fuse holder to accept fuses of a different type or size.

If a plug conforming to BS1363 is used, the combination of plug and socket 
shall be protected from water and dust to at least IP44.
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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.
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.

David Matuška

David Matuška

David Matuška
Elektrické připojení a schéma zapojení        
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14. Parts Diagrams and Lists
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ROZPAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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No Part number Description Qty
1 1-JMBS1001013001B-053W Upper door 1
2 1-JL22021004 Retaining ring 2
3 1-JL22021002 Mount shaft 1
4 1-JMBS1001041003-001Z "U" Bracket 1
5 1-JMBS1001041001 Upper wheel shaft 1
6 1-JMBS1001021001-053Z Upper wheel 1
7 1-BRG6001-2RSGB276 Bearing 4
8 1-CLP28GB893D1B Retaining ring 28 4
9 1-JMBS1001020003 Tyre 2
10 1-JL22020001A Blade 1
11 1-CLP12GB894D1B Retaining ring 12 2
12 1-M6X30GB5783Z Hex bolt 2
13 1-JMBS1001015005 Rubber sleeve 2
14 1-JMBS1001015004-001S Adjusting pad 2
15 1-ST4D2X9D5GB845B Self tapping screw 4
16 1-JMBS1402040004-001S Knob 1
17 1-JMBS1001041010 Pilot pin 2
18 1-JMBS1001041004 Locking plate 1
19 1-JMBS1001041100-001Z Tension bracket  1
20 1-WSH10GB93B Spring washer 1
21 1-JMBS1001043001-001S Tension handle 1
22 1-JMBS1001042000 Tension rod 1
23 1-JMBS1001041201 Upper cam wheel 1
24 1-JMBS1001041300 Lower cam wheel 1
25 1-BRG1528AXKASGB4605 Axial needle and cage assemblies 1
26 1-JMBS1001041002 Pressure spring 1
27 1-M6X12GB5783B Hex bolt 4
28 1-WSH6GB97D1B Flat washer 4
29 1-M10GB6170B Hex nut M10 1
30 1-JMBS0901040008-001Z Connecting plate 1
31 1-M6GB6177D1B Flange nut 4
32 1-M6X10GB78B12D9 Hex socket set screw M6X10 1
33 1-JMBS1001020002 Motor pulley 1
34 1-4PJ394GB16588 Poly - V-belt 1
35 1-JMBS1001022100-053Z Lower wheel 1
36 1-M4X12GB818B Cross recess pan head screw M4X12 4
37 1-WSH4GB97D1B Flat washer 4
38 1-JMBS0901010013-001S Top plate 2
39 1-M4GB6170B Hex nut M4 8
40 1-M4X10GB818B Cross recess pan head screw M4X10 12
41 1-JMBS1001013100 Hinge 4
42 1-M4X6GB818B Cross recess pan head screw M4X6 8
43 1-JMBS1001014001B-053W Lower door 1
44 1-M5X10GB70D2B Screw M5X10 2
45 1-KTSB-1-B-M6X50X10 Ratchet handle 1
46 1-M6X16GB77B12D9 Hex socket set screw with flat point M6X16 1
 

No Part number Description Qty
47 1-JMBS1001051011-001S Clamp handle 2
48 1-JMBS1001050006 Bush 2
49 1-JMBS1001012001B Lower guide 1
50 1-BRG608-2RSGB276 Bearing 6
51 1-WSH5GB97D1B Flat washer 3
52 1-JL20042002 Bearing bush 6
53 1-JMBS1001051007-001S Locking handle 1
54 1-JMBS1001012002A Adjusting spindle 1
55 1-JMBS1001051005 Spring 0.5 2
56 1-JMBS1001010010 Lower guide cover 1
57 1-M4X10GB70D2B Screw 2
58 1-JMBS1001051004 Spring 0.5 4
59 1-JMBS1001010006-051W Connecting plate 1
60 1-M8X70GB14B Square neck bolt 1
61 1-JL22010006 Brush 1
62 1-M8GB6177D1B Hex nut with flange M8 1
63 1-M4X10GB823B Cross recess pan head screw M4X10 2
64 1-KJD20-2 Switch 1
65 1-JL22090001-001S Switch panel 1
66 1-JMBS1001011000B-117U Frame 1
67 1-V23752300A Euro power plug 1
67a 1-B33752300A UK Power plug 1 
68 1-JMBS1001010003A-001S Plastic hanging board 1
69 1-M4X10GB819D1B Cross recessed countersunk head screw M4X10 2
70 1-JL22010001A-001S Top cap 1
71 1-WSH8GB96D1B Washer 1
72 1-JL20010016-001S Wing nut 1
73 1-JMBS1403060003-001S Handle 1
74 1-JL26090001 Tool holder 1
75 1-M5GB6170B Hex nut M5 1
76 1-M5X25GB70D1B Hex socket cap screw M5X25 1
77 1-M5X12GB70D1B Hex socket cap screw M5X12 1
78 1-JMBS1001010004 Window 2
79 1-JL91046302 Strain relief nut 1
80 1-JL91046301 Strain relief  1
81 1-JMBS1001010005 Dust cover 1
82 1-WSH8GB97D1B Flat washer 2
83 1-M8X30GB70D1B Screw M8X30 1
84 1-WSH8GB93B Spring washer 2
85 1-M8X30GB70D1B Screw M8X30 1
86 1-JMBS1001020001 Lower wheel shaft 1
87 1-M6X20GB5783B Hex bolt M6X20 4
88 1-M6GB6170B Hex nut M6 4
89 1-M14GB6171Z Nut M14 1
90 1-CLP12GB894D1B Retaining ring 1
91 1-JL45060008 Washer 2
92 1-M6GB6170B Hex nut M6 1 
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14. Parts Diagrams and Lists
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14. Parts Diagram
s and Lists

No Part number Description Qty
93 1-M6X35GB5781B Hex bolt M6X35 1
94 2-YYH710044A Motor 1
95 1-ST4D2X9D5GB845B Self tapping screw 4
96 1-JMBS1001015000A Door lock assembly 2
97 1-JMBS1001015100 Door knob 2
98 1-WSH4GB862D2B Washer 2
99 1-M4X10GB70D2B Screw 2
100 1-1905010 Rubber bushing 1
101 1-1502014-02 Cable clamp 1
102 1-M5X10GB818B Cross recess pan head screw M5X10 1
103 1-M4X5GB818Z Cross recess pan head screw M4X5 2
104 1-JMBS1001060001 Guide rail 1
105 1-JL60020023A Star screw 2
106 1-JMBS1001060007A Scale 1
107 1-JMBS1001060005A Plastic screw 2
108 1-JMBS1001060002 Fence carrier 1
109 1-JMBS1001060003-001S Handle 1
110 1-JMBS1001060006 Shaft 1
111 1-JMBS1001060004 Plastic spacer 2
112 1-JMBS1001060005B Plastic screw 4
113 1-JMBS1001060008 Spacer 1
114 1-JMBS1001060010 T-bar 1
115 1-JMBS1001060013 Plastic pad 1
116 1-JMBS1001060009 Fence 1
117 1-JMBS1001060011-001U Block 1
118 1-M6X12GB70D1B Hex socket cap screw M6X12 2
119 1-WSH6GB93B Spring washer 2
120 1-JL20061003-001S Nut 2
121 1-JMBS1001060012-001S End cap 2
122 1-M6X16GB14B Square neck bolt M6X16 4
123 1-JL22020002-001S Ratchet Handle 1
124 1-WSH6GB97D1B Flat washer 1
125 1-JL22030100 Support bracket 1
126 1-M6GB6177D1B Flange nut 4
127 1-M5X6GB77B Set screw M5X6 4
128 1-M4X10GB70D1Z Hex socket cap screw M4X10 1
129 1-JMBS1001031001-008S Stopper 1
130 1-JMBS1001031002 Table trunnion 1
131 1-1506003-01008S Indicator 1
132 1-ST3D5X9D5GB845B Tapping screw 1
133 1-JL22030002-001S Sliding block 1
134 1-M6X35GB12B Square neck bolt M6X35 1
135 1-JL22031000B Table 1
 

No Part number Description Qty
136 1-M6X30GB70D1B Hex socket cap screw M6X30 1
137 1-WSH6GB97D1B Flat washer 1
138 1-JL22020002-001S Wing nut 1
139 1-WSH6GB862D2B Washer 4
140 1-M6X12GB5783B Hex bolt M6X12 4
141 1-M6X16GB80B12D9 Hex socket set screw with cup point M6X16 1
142 1-JMBS1001051006 Support shaft 1
143 1-JMBS1001051003 Rear adjust shaft 1
144 1-JMBS1001050002 Rear guide bracket 1
145 1-JMBS1001051009-001S Clamp handle 1
146 1-M4X16GB70D1B Screw M4X16 2
147 1-M5X10GB70D2B Screw M5X10 2
148 1-JMBS1001010001 Locking plate 1
149 1-JMBS1001050001 Rack 1
150 1-M6X50GB12B Square neck bolt M6X50 1
151 1-JMBS0901050007A-001S Height adjustment knob 1
152 1-JMBS0901050015-001S Clamp handle 1
153 1-WSH6GB96D1B Washer 1
154 1-JMBS0901050016 Spring 1 
155 1-JL40020004 Washer 1
156 1-JMBS0901050005A Wheel gear 1
157 1-PIN3X10GB879D1B Roll pin 1
158 1-JMBS0901050010A-001S Sliding plate 1
159 1-JMBS1001050003 Blade guard 1
160 1-M3X4GB818Z Cross recess pan head screw M3X4 1
161 1-WSH3GB97D1Z Flat washer 2
162 1-JMBS1001051010-001S Clamp handle 1
163 1-JMBS1001050005 Bush 1
164 1-JMBS1001051001A Upper blade guide 1
165 1-JMBS1001051011-001S Clamp handle 2 
166 1-JMBS1001050006 Bush 2
167 1-JMBS1001051002B Front adjust shaft 4
167a 1-JMBS1001051002 Front adjust shaft 2 
168 1-JMBS1001050004 Protective cover 1
169 1-JMBS1001050007 Protective gasket 2
170 1-WSH5GB97D1B Flat washer 5
171 1-M5X20GB70D1B Hex socket head screw 2
172 1-JMBS1001010011A Dust port 1
173 1-JMBS0901010012A-117U Plate 1
174 1-SS-120 IEC14  socket 1
175 1-M3X10GB819D1B Cross countersunk head screw 2
176 1-JMBS0901010015 Micro switch cover 2
177 1-KW3-0Z-2B Micro switch 2
178 1-JMBS0901010016 Micro switch box 2
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EU Declaration of Conformity
      

Cert  No:   EU / SABRE-250 / 1

Record Power Ltd, 
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links,  
Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, UK
declares that the machinery described:-

1. Type: Bandsaw

2.  Model number: SABRE-250

3.  Serial No .........................................................................

Conforms with the following directives:-
   
 
MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
   
ELECTROMAGNETIC 2014/30/EU
COMPATIBILITY DIRECTIVE EN 1807-1:2013
    EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
  
      
and conforms to the machinery example for which the
EC Type-Examination Certificate No. BM 50374938 0001 
has been issued by TUV Rheinland LGA Products GmbH
at: Tillystrasse 2, D90431 Nürnberg   

and complies with the relevant essential health and safety requirements.

Signed ............................................................... Dated:  01/05/2020
Andrew Greensted
Managing Director
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Woodworking Machinery and Accessories

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA
Tel: +44 (0) 1246 571 020   Fax: +44 (0) 1246 571 030   www.recordpower.co.uk

To register a product and find your local stockist visit 

recordpower.info
Made in China
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