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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 



 

6 

 

 

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. 

 

 

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. 

 



 

7 

 

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  
 

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 upnutý 

• Ujistěte se, že zuby pilového kotouče směřují dolů. 

• Zkontrolujte stav pilového kotouče, 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. 

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

• 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 kotouč, protože to může způsobit jeho poškození. 

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

Pokud k tomu dojde, okamžitě přístroj vypněte a postupujte podle pokynů uvedených v návodu. 

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

 

4. Doporučujeme, abyste prostudovali a dodržovali tyto předpisy.  

 

 

 



 

8 

 

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

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

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

"Autorizovaný distributor" je nominovaný dovozce pro váš region. 

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

 

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

zbaveny vad způsobených vadnou konstrukcí nebo výrobou. 

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

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

1.2.1 Postupujete podle nárokové procedury 2 níže; 

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

oznámení o reklamaci výrobku; 

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

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

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

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

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

nesprávným použitím, změnou nebo opravou výrobku bez našeho souhlasu; 

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

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

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

distributora); 

1.2.7 Produkt nebyl používán k pronájmu a Vy jste majitelem; 

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

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

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

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

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

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

zpracování reklamace. 

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

kterého byl zakoupen do 48 hodin od jeho zjištění. 

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

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

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

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

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

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

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

společnsoti Record Power nebo jejímu autorizovanému distributorovi. Pozdní nároky nebudou zohledněny. 

 

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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4 Seznámení s vaší stolní pilou 

 

 

 
 

1 Prodloužení pravého stolu     9 Hlavní pila 

2 Hlavní litinový stůl      10 Vypínač 

3 Chránič čepele      11 Spodní skřín 

4 Pilový kotouč      12 Zarážka 

5 Zadní rozšiřující stůl     13 Ruční kolečko pro nastavení výšky ostří  

6 Posuvný stůl       14 Ruční nastavení úhlu ostření  

7 Pravítko       15 Podélné pravítko 

8 Podpěrný rám a kyvné rameno    16 Stabilizační patka 

17 Podélná tyč 

 

Specifikace stroje: 
Průměr kotouče      250 mm 

Otáčky kotouče      4000 ot/min 

Naklápění       0-45° 
Výška řez při 90°      80 mm 

Výška řezu při naklopení na 45°    54 mm 

Šířka řezu standard ( za příplatek )    610 mm ( 930 mm ) 

Rozměr stolu       1320 x 238 mm 

Pojezd stolu – délka řezu     1225 mm 

Průměr odsávání      100 mm 

Motor        230 V/ 50 Hz / 2 Hp / 1500 Watt 

Napětí        9.1 A 

Hmotnost       122 kg 

Hlučnost  Hladina akustického výkonu <100 dB (A) 

Hladina akustického tlaku <90 dB (A)  

8

1 Right hand table extension
2 Cast iron main table
3 Blade guard
4 Blade
5 Rear extension table
6 Sliding beam
7 Cross cut fence
8 Squaring frame and swinging arm

9 Main saw unit
10 Switch
11 Lower cabinet assembly
12 Stop plate
13 Blade height adjustment hand wheel
14 Blade angle adjustment hand wheel
15 Rip fence
16 Stabilising foot
17 Rip fence rail

Machine Specification
Main blade diameter: 250 mm
Main blade speed: 4000 rpm
Blade Tilt:  0-45º
Max depth of cut at 90º: 80 mm
Max depth of cut at 45º: 54 mm
Max rip capacity: 610 mm
Max rip capacity with TS250RS-RE Right Hand Table Extension: 930 mm
Sliding table size: 1320 x 238 mm
Sliding table stroke: 1225 mm 
Dust extraction outlet: 100 mm
Motor:   230 V / 50 Hz / 2 hp / 1500 W
Full load current: 9.1 A
Weight:  122 kg
Weight (Extension Configuration): 140 kg
Table Size (Standard Configuration): 800 x 620 mm
Table Size (Extension Configuration): 800 x 950 mm
Noise emission:  Sound power level < 100 dB (A) 
   Sound pressure level < 90 dB (A)

4. Getting to Know your Table Saw
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Úrovně hluku 

Měření hluku v pracovní poloze a během provozu byla prováděna podle normy ISO 7960 přílohy „J“: 

Okamžitý akustický tlak: 

Hladina akustického výkonu (bez zatížení) <90 dB (A) Hladina akustického výkonu (zatížení) <100 dB (A) 

Hladina akustického tlaku (bez zatížení) <80 dB (A) Hladina akustického tlaku (zatížení) <90 dB (A) 

 

 
Uvedené hodnoty jsou úrovně emisí a nejsou nezbytně bezpečné pracovní úrovně. I když existuje korelace 

mezi hladinou emisí a expozicí, nelze ji spolehlivě použít k určení, zda jsou nutná další opatření. Faktory, 

které ovlivňují skutečnou úroveň expozice, zahrnují charakteristiky pracovní místnosti a dalších zdrojů 

hluku atd. I.e. počet strojů a dalších přilehlých procesů. Také přípustná úroveň expozice se může v 

jednotlivých zemích lišit. Tyto informace však umožní uživateli stroje lépe posoudit rizika a rizika. 

 

Viz obrázek níže: 

A - Chránič čepele 

B - Tlačítko Stop / Nouzové zastavení 

Po stisknutí tlačítka se okamžitě přeruší napájení. 

V případě nouze je třeba stisknout červené tlačítko na přední straně spínací jednotky. Pro opětovné spuštění 

stroje zvedněte žlutou klapku spínače a stiskněte zelené tlačítko start. 

Upozornění: Tento stroj je vybaven přepínačem Beznapěťového vypínače (NVR), který zabraňuje 

automatickému opětovnému spuštění stroje. Je-li funkce NVR aktivována, je třeba stroj znovu spustit 

stisknutím zeleného startovacího tlačítka, jak je popsáno. 

 

Odsávání prachu 
Správné odsávání prachu eliminuje nebezpečí vdechnutí prachu a napomáhá lepšímu fungování stroje. 

Tabulka uvádí minimální hodnoty průtoku vzduchu a otáček, které se vztahují ke každé extrakci. 

 

Chránič čepele    Dolní odsávací otvor 
Průtok vzduchu 140 m3 / h   690 m3 / h  

Maximální rychlost vzduchu 20 m / s 

 

Ujistěte se, že použitý odsávací systém zaručuje tyto hodnoty v místech připojení, obr. 4.1 A a B. 

Průměr sacího hrdla (Obr. 4.1): 

A - Kryt kotouče o průměru 30 mm 

B - Dolní odsávací port o průměru 100 mm 

Připojení k odsávacímu systému by mělo být provedeno s ohebnými hadicemi s odpovídajícím průměrem a 

zajištěnými hadicovými sponami. 

Odsávací hadice musí být umístěna tak, aby nebránila obsluze při obrábění. 

 

 
Pozor: Vždy pracujte s odsávacím systémem připojeným a zapnutým. Vždy zapněte současně se stolní pilou. 

Doporučuje se nejprve pustit systém odsávání na několik sekund  před zapnutím a nechat běžen po vypnutí, 

aby se odstranil veškerý zbylý odpad zbývající v extrakční hadici. 

 

 

Bezpečnostní a ochranná zařízení 
Tento stroj je v souladu s normou prEN1870-1 (2006) pro výrobu. Aby bylo možné plně dodržovat 

bezpečnostní požadavky CE na tento stroj, musí být před spuštěním a během používání stroje vždy bezpečně 

na svém místě ochranný kryt kotouče a další ochranné kryty. 

Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními zařízeními, obr. 4.2: 
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A - Blade guard
B - Stop / Emergency stop button
When the button is pressed, the power is immediately cut. 
In case of emergency the red button on the front of the switch unit 
should be pressed. To re-start the machine, lift the yellow switch flap 
and press the green start button.

Please note: This machine is fitted with a No Volt Release 
(NVR) switch to prevent the machine from automatically 
re-starting. If the NVR function is activated, the machine 
should be re-started by pressing the green start button as 
described above.

B

AFig 4.1

A

B

Fig 4.2

Noise Levels
The measurements of noise, in the working position and during 
operation, were carried out under the standard ISO 7960 annex “J”:
Instantaneous acoustic pressure:
Sound power level (no load) <90 dB(A)
Sound power level (load) <100 dB(A)
Sound pressure level (no load) <80 dB(A)
Sound pressure level (load) <90 dB(A)

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 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.

Dust Collection
Proper dust extraction eliminates the risks of dust inhalation and aids 
better functioning of the machine.
The table lists the minimum air flow and speed values referenced to 
each extraction operation.

Ensure that the extraction system to be used guarantees these values at 
the connection points, Fig 4.1 A and B.
Suction mouth diameter (Fig 4.1):
A - Blade guard 30 mm diameter
B - Lower Extraction Port 100 mm diameter
Connection to the extraction system should be made with flexible hoses 
of adequate diameter and secured with hose clips.
The extraction hose must be positioned in such a way so as not to 
obstruct the operator during machining.

Please note: Always work with the extraction system 
connected and switched on. Always start the extraction 
system at the same time as the table saw. It is advisable 
to leave the extraction system running for a few seconds 
longer than the table saw in order to fully clear any residual 
waste remaining in the extraction hose.

Safety and Protection Devices
This machine strictly complies with prEN1870-1(2006) standard for 
design and manufacture. In order to fully comply with the CE safety 
requirements for this machine, the blade guard and any other guards 
or covers should always be securely in place before starting and whilst 
using the machine.
The machine is equipped with the following safety devices, Fig 4.2:

Blade guard Lower extraction port
Air flow 140 m3/h 690 m3/h

Maximum air speed 20 m/s
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should be pressed. To re-start the machine, lift the yellow switch flap 
and press the green start button.

Please note: This machine is fitted with a No Volt Release 
(NVR) switch to prevent the machine from automatically 
re-starting. If the NVR function is activated, the machine 
should be re-started by pressing the green start button as 
described above.

B

AFig 4.1

A

B

Fig 4.2

Noise Levels
The measurements of noise, in the working position and during 
operation, were carried out under the standard ISO 7960 annex “J”:
Instantaneous acoustic pressure:
Sound power level (no load) <90 dB(A)
Sound power level (load) <100 dB(A)
Sound pressure level (no load) <80 dB(A)
Sound pressure level (load) <90 dB(A)

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 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.

Dust Collection
Proper dust extraction eliminates the risks of dust inhalation and aids 
better functioning of the machine.
The table lists the minimum air flow and speed values referenced to 
each extraction operation.

Ensure that the extraction system to be used guarantees these values at 
the connection points, Fig 4.1 A and B.
Suction mouth diameter (Fig 4.1):
A - Blade guard 30 mm diameter
B - Lower Extraction Port 100 mm diameter
Connection to the extraction system should be made with flexible hoses 
of adequate diameter and secured with hose clips.
The extraction hose must be positioned in such a way so as not to 
obstruct the operator during machining.

Please note: Always work with the extraction system 
connected and switched on. Always start the extraction 
system at the same time as the table saw. It is advisable 
to leave the extraction system running for a few seconds 
longer than the table saw in order to fully clear any residual 
waste remaining in the extraction hose.

Safety and Protection Devices
This machine strictly complies with prEN1870-1(2006) standard for 
design and manufacture. In order to fully comply with the CE safety 
requirements for this machine, the blade guard and any other guards 
or covers should always be securely in place before starting and whilst 
using the machine.
The machine is equipped with the following safety devices, Fig 4.2:

Blade guard Lower extraction port
Air flow 140 m3/h 690 m3/h

Maximum air speed 20 m/s
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A - Blade guard
B - Stop / Emergency stop button
When the button is pressed, the power is immediately cut. 
In case of emergency the red button on the front of the switch unit 
should be pressed. To re-start the machine, lift the yellow switch flap 
and press the green start button.

Please note: This machine is fitted with a No Volt Release 
(NVR) switch to prevent the machine from automatically 
re-starting. If the NVR function is activated, the machine 
should be re-started by pressing the green start button as 
described above.
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AFig 4.1
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Fig 4.2

Noise Levels
The measurements of noise, in the working position and during 
operation, were carried out under the standard ISO 7960 annex “J”:
Instantaneous acoustic pressure:
Sound power level (no load) <90 dB(A)
Sound power level (load) <100 dB(A)
Sound pressure level (no load) <80 dB(A)
Sound pressure level (load) <90 dB(A)

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 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.

Dust Collection
Proper dust extraction eliminates the risks of dust inhalation and aids 
better functioning of the machine.
The table lists the minimum air flow and speed values referenced to 
each extraction operation.

Ensure that the extraction system to be used guarantees these values at 
the connection points, Fig 4.1 A and B.
Suction mouth diameter (Fig 4.1):
A - Blade guard 30 mm diameter
B - Lower Extraction Port 100 mm diameter
Connection to the extraction system should be made with flexible hoses 
of adequate diameter and secured with hose clips.
The extraction hose must be positioned in such a way so as not to 
obstruct the operator during machining.

Please note: Always work with the extraction system 
connected and switched on. Always start the extraction 
system at the same time as the table saw. It is advisable 
to leave the extraction system running for a few seconds 
longer than the table saw in order to fully clear any residual 
waste remaining in the extraction hose.

Safety and Protection Devices
This machine strictly complies with prEN1870-1(2006) standard for 
design and manufacture. In order to fully comply with the CE safety 
requirements for this machine, the blade guard and any other guards 
or covers should always be securely in place before starting and whilst 
using the machine.
The machine is equipped with the following safety devices, Fig 4.2:

Blade guard Lower extraction port
Air flow 140 m3/h 690 m3/h

Maximum air speed 20 m/s
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The machine is supplied partly assembled. Prior to use, further assembly is 
required. If any parts are missing, do not attempt to assemble or operate 
the machine until the missing parts are obtained and properly installed.

TS250RS box 1 of 3

TS250RS-ST box 1 of 2

TS250RS box 3 of 3

TS250RS box 2 of 3

TS250RS 10" Cast Iron Cabinet Makers Saw with 
Heavy Duty Sliding Beam

TS250RS-W Wheel Kit & Jockey Bar
(Optional)

TS250RS-RE Right Hand Table Extension
(Optional)

5. Contents of the Packages

TS250RS-ST box 2 of 2

TS250RS-W

TS250RS-RE 1 of 2

TS250RS-RE 2 of 2

OBSAH BALENÍ

Stroj je dodáván částečně smontovaný. Před použitím je nutná další montáž. 
Pokud nějaké díly chybí, nepokoušejte se stroj sestavovat nebo obsluhovat, 
dokud nezískáte chybějící části a řádně nainstalujete.

TS250RS-W    Pojídný podvozek ( příslušenství ) TS250RS-RE   Pravé prodloužení šíře řezu ( příslušenství ) 
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TS250RS 10" Cast Iron Cabinet Makers Saw with Heavy Duty Sliding Beam

5. Contents of the Packages

TS250RS box 1 of 3

1 Saw unit

2 Front cabinet panel

3 Right hand side cabinet panel

4 Rear cabinet panel

5 Left hand side cabinet panel

6 Mitre fence bracket

7 Blade angle adjustment hand wheel

8 Blade height adjustment hand wheel

9 Blade angle adjustment hand wheel lock

10 Rip fence bracket

11 Blade guard

12 Stabilising foot

13 Worm drive hose clip

14 Power cable (UK plug shown)

15 Mitre fence

16 Rip fence

17 Rear extension table

18 Rubber feet

19 Push stick

20  Blade guard extraction hose support, 
bracket and M6 x 16 mm screws

21 Dust extraction connector

22 Dust extraction hose collar 

23 Blade guard dust extraction hose

24 Rip fence scale

25 Rip fence rail

1

2

3
4 5

6 7

8

9

10
11

12

13

14

18
17

16

15

19

20
21 22

24

23

25

OBSAH BALENÍ

1 Pila
2 Panel přední skříně
3 Pravý boční panel skříně
4 Zadní panel skříně
5 Levý panel skříně
6 Úhlovací pravítko
7 Ruční seřízení úhlu ostří
8 Ruční seřízení výšky kotouče
9 Nastavení úhlu ostření ručního kola
10 Držák pravítka
11 Chránič čepele
12 Stabilizační patka
13 Spona hadice

14 Napájecí kabel (znázorněna britská zástrčka) 
15 Pravítko
16 Pravítko
17 Zadní prodlužovací stůl
18 Gumové nožičky
19 Tlačidlo
20 Držák odsávací hadice, držák a šrouby M6 x 16 mm
21 Konektor pro odsávání prachu
22 Objímka hadice pro odsávání prachu
23 Hadice pro odsávání prachu z ostří 24 Rip
25 Tyč podélného pravítka
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5. Contents of the Packages

26 5 mm hex wrench

27 6 mm hex wrench

28 10 mm wrench

29 13 mm wrench

30 16 mm wrench

31 Tommy bar

32 M6 x 16 mm bolts, nuts and washers x 8

33 M8 x 20 mm bolts x 8

34 M8 x 15 mm hex head socket screws x 4

35 M6 x 25 mm hex head socket screws x 4

36 M10 x 40 mm bolt and nut

37 M6 x 15 mm cross head screws x 4

38 M4 x 50 mm cross head screws x 4

39 M8 washers x 8

40 M6 washers x 4

41 M8 fence rail support studs with 2 bolts and washers x 4

1 Sliding beam

2 Stop plate

3 Push handle

4 Knurled knob

5 M6 x 12 mm round head hex socket screws

6 D shaped bracket

7 Beam lock mechanism

TS250RS box 1 of 3

26 27 28

29
30

31

32
33

34 35 36

38

39 40 41

37

TS250RS box 2 of 3

1

5

6 7

2 3

4

OBSAH

26  5 mm imbus klíč
27  6 mm imbus klíč
28  10 mm klíč
29  13 mm klíč
30  16 mm klíč
31  Aretační tyč
32  M6 x 16 šrouby
33  M8 x 20 šrouby

34  M8 x 15 šrouby
25  M6 x 25 šrouby
36  M10 x 40 šrouby
37  M6 x 15 šrouby
38  M4 x 50 šrouby
39  M8 podložky 8 ks
40  M6 podložky 4 ks
41  M8 podpěry pravítka 

1  Pojezdový stůl
2  Sámovací patka
3  Držadlo
4  Matice pojistná
5  M6 x 12 šrouby
6  Podložka
7  Areatační kolík stolu
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5. Contents of the Packages

Right hand extension table

TS250RS box 3 of 3

1 Swinging arm extension

2 Support arm

3 Squaring frame

4 Swinging arm

TS250RS-ST box 1 of 2

1

2

3

4

OBSAH

Prodložení stolu

1  Výsuv ramene
2  Tyč ramene
3  Podpěrný rám
4  Podpěrné rameno
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TS250RS-ST box 2 of 2

5. Contents of the Packages

1 Cross cut fence

2 Flip-over stop

1 Wheel kit frame

2 Jockey bar

3 Jockey bar wheels x 2

4 Washers x 2

5 Split pins x 2

6 Long M10 bolt

1

1

2

3

5

4

6

2

TS250RS-W

OBSAH

1  PŘÍČNÉ PRAVÍTKO
2  PŘEKLOPNÝ DORAZ

1   Podvozek                    4  Podložky 2 ks
2   Pojezdoá tyč               5  Závlačky 2 ks
3   Kola                            6  M10 šroub
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5. Contents of the Packages

Right hand extension table

1 Long rip fence rail

2 Long rip fence scale

1

2

TS250RS-RE 1 of 2

TS250RS-RE 2 of 2

OBSAH

Pravé prodložení stolu

1  Tyč pravítka
2  Metr
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6. Assembly

Tools needed: 10 mm wrench, 16 mm wrench and 6 mm  
hex wrench.

Note: All panels must be oriented so the flanges are 
uppermost, with the flat edges of the panels sitting 
on the floor.

Using the M6 x 16 mm nuts, bolts and washers, attach the 
curved left hand side panel to the front panel, Fig 6.1. The 
curved panel features circular holes at the top and bottom for 
the bolts and the side panel features oblong holes at the top 
and bottom. Place the bolts through the circular holes, passing 
them into the oblong holes on the front panel. Place the 
washers over the bolts and tighten the nuts, Fig 6.2.
A second 10 mm wrench (not supplied) can be used to hold the 
bolts while the nuts are tightened.

Attach the rear panel to the curved side panel, positioning 
the bolts, nuts and washers in the same manner as previously 
described. Fig. 6.3.

To complete assembly of the cabinet, attach the right hand 
panel as described previously and shown in Fig 6.4.

Fig 6.1

Fig 6.2

Fig 6.3

Fig 6.4

i

Kg

MONTÁŽ

Potřebné nástroje: 10 mm klíč, 16 mm klíč a 6 mm šestihranný klíč.

Poznámka: Všechny panely musí být orientovány tak, 
aby příruby byly nahoře, s plochými hranami panelů směrem dolů.

Pomocí matic, šroubů a podložek M6 x 16 mm nasaďte na přední
panel zakřivený levý panel, obr. 6.1. Zakřivený panel obsahuje
kruhové otvory v horní a dolní části pro šrouby a boční panel 
obsahuje podlouhlé otvory v horní a dolní části. Umístěte šrouby 
přes kruhové otvory do podlouhlých otvorů na předním 
panelu. Umístěte podložky přes šrouby a utáhněte matice, Obr. 6.2.
Druhý klíč 10 mm (není součástí dodávky) může být použit pro držení
šroubů při utahování matic.

Připevněte zadní panel k zakřivenému bočnímu panelu, 
umístěte šrouby, matice a podložky stejným způsobem, 
jak bylo popsáno výše. Obr. 6.3.
Pro dokončení montáže skříně připevněte pravý panel, 
jak je popsáno výše a na obrázku 6.4.
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6. Assembly

Fig 6.5

Fig 6.6

Fig 6.7

Fig 6.8

Attach the M10 x 40 mm bolt and nut to the underside of the 
stabilising foot, ensuring the nut is wound as far down the bolt as 
possible, Fig 6.5.

The stabilising foot features 4 tapped holes to its rear as shown in Fig 
6.6. Attach the stabilising foot to the front of the cabinet base using 
the 4 M8 x 15 mm hex head socket screws and M8 washers, Fig 6.7 
and tighten the bolts using the 6 mm hex wrench.

Attach the rubber feet to each corner of the stand, Fig 6.8. The feet 
which have a 45º angle must be attached to the right hand side of the 
cabinet and the feet with an angle greater than 45º to the left hand 
side of the cabinet, Fig 6.8.

MONTÁŽ

Přišroubujte šroub a matici M10 x 40 mm ke spodní straně 
stabilizační patky a zajistěte, aby matice byla co nejvíce navinuta 
na šroub, obr. 6.5.

Stabilizační patka je opatřena 4 otvory na zadní straně, 
jak je znázorněno na obr. 6.6. Stabilizační patku připevněte 
k přední části základny skříně pomocí šroubů s vnitřním 
šestihranem 4 M8 x 15 mm a podložek M8, obr. 6.7 a utáhněte 
šrouby šestihranným klíčem 6 mm.

Připevněte gumové patky ke každému rohu stojanu, obr. 6.8. 
Nohy, které mají úhel 45 °, musí být připevněny k pravé straně 
skříně a nohy s úhlem větším než 45 ° k levé straně skříně, obr. 6.8.
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The bolt beneath the stabilising foot will now be above floor level, Fig 
6.9. Extend the bolt until it is in contact with the floor and tighten the 
nut against the stabilising foot to secure it in position. 

Finally, before attaching the saw unit to the cabinet base, the swinging 
arm must be attached to the rear left hand side of the base. The 
swinging arm comes with a threaded bar pre-installed and secured 
by M8 x 45 mm countersunk hex bolts, Fig 6.10. Remove the screws 
which hold the bar in place then remove the bar and place the swinging 
arm to the rear of the cabinet base as shown in Fig 6.11. Place the 
bolts back through the holes in the swinging arm and through the 
holes in the rear of the cabinet base, Fig 6.11 and using the 6 mm 
hex wrench, thread them through the bar which is to be placed on the 
inside of the cabinet, Fig 6.12.

NOTE: Ensure that all fixings are fully tightened. Failure to 
do so may cause vibration and reduce the stability of the 
machine.

6. Assembly

Fig 6.9

Fig 6.10

Fig 6.11

Fig 6.12

i

Kg

Threaded 
bar

Threaded 
bar

Hex bolts

MONTÁŽ

Šroub pod stabilizační patkou bude nyní nad úrovní podlahy, 
obr. 6.9. Vytáhněte šroub tak, aby byl v kontaktu s podlahou 
a utáhněte matici proti stabilizační patce, aby byla zajištěna.

Před připojením pily k základně skříně musí být výkyvné rameno 
připevněno k zadní levé straně základny. Výkyvné rameno 
je dodáváno s předmontovanou a zajištěnou závitovou tyčí
šestihrannými šrouby M8 x 45 mm, Obr. 6.10. 
Odšroubujte šrouby, které drží tyč na místě, potom vyjměte tyč
a umístěte výkyvné rameno dozadu za základnu skříně podle 
obrázku 6.11. 
Umístěte šrouby zpět skrz otvory ve výkyvném ramenu a skrz
otvory v zadní části základny skříně, obr. 6.11 a šestihranným 
klíčem 6 mm, provlékněte je přes tyč, která má být umístěna 
na vnitřní straně skříně, obr. 6.12.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací 
prvky plně utaženy. Pokud tak neučiníte, může dojít k vibracím
a ke snížení stability stroje.
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6. Assembly

Main Saw Unit Assembly

Tools needed, 3 mm hex wrench (not supplied), 5 mm hex wrench and 
cross head screwdriver.

Warning: The main saw unit is very heavy. Seek assistance 
before attempting to lift the saw on to the cabinet base. 
Failure to do so may result in injury.

Place the main saw unit onto the cabinet base, ensuring that the angle 
scale is to the front of the machine and the access panel to the left, Fig 
6.13.  The switch box and extraction hose hang from the inside of the 
saw unit - Take care to ensure they are not trapped between the saw 
unit and cabinet base during assembly.

The saw unit has 4 holes on the left and right hand sides as shown in 
Fig 6.14 which correspond with the integral bolts on the flanges of the 
cabinet base, Fig 6.15. Secure the saw unit to the stand using the 4 
M6 x 25 mm hex head bolts and M6 washers, Fig 6.16.

i

Kg

i

Kg

Fig 6.14

Fig 6.13

Fig 6.15

Fig 6.16

MONTÁŽ

Sestava hlavní pily
Potřebné nástroje, 3 mm šestihranný klíč (není součástí dodávky), 
5 mm šestihranný klíč a křížový šroubovák.

UPOZORNĚNÍ:
Varování: Hlavní pila je velmi těžká. Vyhledejte pomoc
před pokusem zvednout pilu na základnu skříně. 
Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Umístěte hlavní pilovou jednotku na základnu skříně a ujistěte se, 
že úhelník je na přední straně stroje a přístupový panel vlevo, 
obr. 6.13. 
Spínací skříňka a odsávací hadice jsou zavěšeny 
z vnitřní strany pily - Při montáži dbejte na to, aby nedošlo k jejich 
zachycení mezi pilovou jednotkou a základnou skříně.
Pila má 4 otvory na levé a pravé straně, jak je znázorněno 
na obr. 6.14, které odpovídají integrálním šroubům na přírubách 
základny skříně, obr. 6.15. Zajistěte pilovou jednotku na stojan 
pomocí šestihranných šroubů 4 M6 x 25 mm a podložek M6, 
obr. 6.16.
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6. Assembly

One of the hand wheels has a tapped hole in its centre, see Fig 6.17. 
The blade height adjustment hand wheel (without the tapped hole) 
must be attached the shaft on the front of the machine, Fig 6.18. Each 
hand wheel features a blind set screw in the collar. When attaching the 
blade height adjustment hand wheel, ensure that the blind set screw 
is located adjacent to the flattened area of the shaft as shown in Fig 
6.18. Tighten the blind set screw using a 3 mm hex wrench.

When attaching the blade angle adjustment hand wheel to the right 
hand side of the machine, ensure the blind set screw is located within 
the elongated recess of the shaft, Fig 6.19. The blind set screw will 
only locate flush with the collar if positioned correctly. Finally, attach the 
handle lock to the handle as shown in Fig 6.20 by threading it into the 
tapped hole.

Fig 6.17

Fig 6.18

Fig 6.19

Fig 6.20

Blind set 
screw

Tapped hole

Blind set 
screw

Flat area 
of shaft

Elongated 
recess

Handle 
lock

MONTÁŽ 

Jedno z ručních kol má ve svém středu závitový otvor, 
viz obr. 6.17. Ruční kolečko pro nastavení výšky ostří 
(bez otvoru s čepem) musí být připevněno k hřídeli na přední straně
stroje, obr. 6.18. 
Každé ruční kolo je vybaveno šroubem pro zaslepení v límci. 
Při montáži ručního kolečka pro nastavení výšky kotouče 
se ujistěte, že je šroub umístěn v blízkosti sploštělé plochy hřídele, 
jak je znázorněno na obr. 6.18. 
Utáhněte 3 mm šestihranným klíčem.

Při montáži ručního kolečka pro nastavení úhlu  na pravou 
stranu stroje se ujistěte, že je nastavovací šroub zasunut do 
prodlouženého vybrání hřídele, obr. 6.19. Šroub zasouvací lišty
se nachází pouze ve správné poloze s límcem. 
Nakonec připevněte zámek rukojeti k rukojeti, 
jak je znázorněno na Obr. 6.20
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6. Assembly

Fig 6.23

Fig 6.21 Cable gland

Switch 
unit

Fig 6.24

Blade guard

Knurled knobRiving knife

Slot

The switch unit is located behind the access panel on the side of the 
main saw unit to protect it during transit. To access the switch, remove 
the access panel by removing the four cross head screws and pull 
the switch unit through the access panel, ensuring the cable gland is 
correctly positioned at the end of the slot in the side panel as shown in 
Fig 6.21. Re-fit the access panel, Fig 6.22.

Install the switch unit to the side panel using 4 M4 x 50 mm screws, 
Fig 6.23, placed through the holes in the corners of the unit and 
screwed into the tapped holes on the main saw unit shown in Fig 
6.22. Ensure the switch unit is positioned so the power socket is facing 
downwards, Fig 6.23.

Blade guard and Extraction Port
Tools needed: flat screw driver (not supplied).

The blade may need to be raised to give access to attach the blade 
guard. To do so, use the blade height adjustment hand wheel located at 
the front of the machine.

The blade guard has a carriage bolt attached to a knurled knob 
installed to the rear, Fig 6.24. Place the blade guard over the riving 
knife so the carriage bolt can be passed into the slot in the riving knife, 
Fig 6.25 and then pushed to the back of the slot. Tighten the carriage 
bolt with the knurled nut to secure the blade guard.

Fig 6.22 Switch unit 
mounting 
holes

MONTÁŽ

Spínací jednotka je umístěna za přístupovým panelem na boku 
hlavní pily, aby byla během přepravy chráněna. 
Pro přístup k přepínači vyjměte přístupový panel odstraněním 
čtyř šroubů s křížovou hlavou a vytáhněte
přepínačovou jednotku přes přístupový panel, ujistěte se, že 
kabelová průchodka je správně umístěna na konci drážky v bočním
panelu podle obrázku 6.21. Opět namontujte přístupový panel, 
obr. 6.22.
Připevněte spínací jednotku k bočnímu panelu pomocí 4 šroubů 
M4 x 50 mm, obr. 6.23, umístěných skrz otvory v rozích jednotky 
a přišroubovaných do závitových otvorů na hlavní pilovém zařízení 
uvedeném na obr. 6.22. Zajistěte, aby byla spínací jednotka 
umístěna tak, aby zásuvka směřovala dolů, obr. 6.23

Chránič čepele a odsávací port
Potřebné nástroje: plochý šroubovák (není součástí dodávky).
Možná bude nutné zvednout kotouč, aby byl umožněn přístup 
ke krytu chrániče. K tomu použijte ruční kolečko pro nastavení 
výšky kotouče umístěné na přední straně stroje.
Ochranný kryt kotouče je opatřen šroubem vozíku upevněným 
na rýhovaném knoflíku namontovaném vzadu, obr. 6.24. Umístěte 
kryt nože na štěrbinový nůž tak, aby mohl být přepravní šroub 
zasunut do štěrbiny, obr. 6.25 a poté zatlačen 
na zadní stranu štěrbiny. Utáhněte šroub vozíku s rýhovanou maticí, 
abyste zajistili kryt kotouče.
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Fig 6.25 Coach bolt placed into slot 
and then pushed back

Fig 6.26

Fig 6.27
Dust extraction 
connector

Worm drive 
hose clip

Fig 6.28

6. Assembly

Please note: Ensure that the blade guard is correctly secured 
by pushing it down on the riving knife and towards the rear 
of the machine so that it is fully engaged in the slot before 
tightening the knurled knob.

Carefully reach through the hole in the rear panel of the cabinet base 
and pull the extraction hose through it. Slide the dust extraction hose 
collar over the hose and secure to the cabinet as shown in Fig 6.26. 
Attach the dust extraction connector to the hose by placing it inside 
and securing with the worm drive hose clip, Fig 6.27. Take care to not 
over-tighten the clip as this could damage the connector.

Please note: Always ensure that the hose clip is adequately 
tightened. Failure to do so may affect the performance and 
efficiency of the dust extraction system.

Sliding Beam and Beam Lock
Tools needed: 13 mm wrench, 22 mm wrench (not supplied) 5 mm hex 
wrench and 6 mm hex wrench.

Screw the M6 knurled knob to the beam lock mechanism, Fig 6.28.

i

Kg

i

Kg

Dust 
extraction 
hose

Dust 
extraction 
hose collar

MONTÁŽ

Pozor: Zajistěte, aby byl kryt kotouče správně zajištěn tak, 
že jej zatlačíte dolů na štěrbinu a směrem dozadu na stroj tak, 
aby byl zcela zasunut do drážky před utažením rýhovaného knoflíku.

Opatrně zasuňte otvor v zadním panelu základny skříně a protáhněte
 jím odsávací hadici. Na hadici zasuňte objímku hadice pro 
odsávání prachu a zajistěte ji ve skříni podle obrázku 6.26. 
Připevněte konektor pro odsávání prachu k hadici tak, že ho 
umístíte dovnitř a zajistíte sponou hadicové šnekové hadice, 
obr. 6.27. Dbejte na to, abyste klip příliš nepotáhli, mohlo by 
dojít k poškození konektoru.

Pozor: Vždy se ujistěte, že je hadicová spona dostatečně utažena. 
Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit výkon a účinnost systému 
odsávání prachu.

DORAZ FORMÁTOVACÍHO STOLU
Potřebné nástroje: 13 mm klíč, 22 mm klíč (nedodává se) 
5 mm šestihranný klíč a 6 mm šestihranný klíč.
Našroubujte knoflík M6 do mechanismu zámku nosníku, obr. 6.28.
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6. Assembly

Fig 6.29

Fig 6.30

Second nut

First nut

Fig 6.32

Fig 6.31

D shaped bracket

Sliding beam stop slot

Second nut
Roll pin

On the underside of the sliding beam at the front are two tapped holes, 
Fig 6.29. Using two M6 x 12 mm hex head bolts, attach the D shaped 
bracket to the beam as shown in Fig 6.30.

Remove the first nut from the beam lock and place it through the hole 
in the D shaped bracket as shown in Fig 6.31. Ensure the beam lock 
is in the ‘lock’ position by retracting and twisting the shaft using the 
knurled knob, to position the roll pin in the groove which allows the 
shaft to extend into the sliding beam stop slot, Fig 6.31. If necessary, 
adjust the second nut so that the beam lock is positioned inside the 
stop slot. Refit the first nut and tighten both nuts in position with a 22 
mm wrench, Fig 6.32.

MONTÁŽ

Na spodní straně posuvného nosníku vepředu jsou dva otvory 
se závitem, obr. 6.29. Pomocí dvou šroubů se šestihrannou hlavou 
M6 x 12 mm připevněte držák ve tvaru písmene D k nosníku podle 
obrázku 6.30.

Odstraňte první matici ze zámku a vložte ji skrz otvor 
v držáku ve tvaru D, jak je znázorněno na obrázku 6.31. Zajistěte, 
aby byl zámek v poloze „uzamčení“ zasunutím a otočením 
hřídele pomocí rýhovaného knoflíku, aby se válečkový kolík umístil 
do drážky, která umožňuje, aby hřídel vyčnívala do posuvné drážky 
pro posuvný nosník, obr. 6.31. Pokud je to nutné, nastavte druhou 
matici tak, aby zámek byl umístěn uvnitř dorazu. 
Namontujte první matici a utáhněte obě matice pomocí klíče 22 mm, 
obr. 6.32.
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6. Assembly

Warning: Ensure the beam lock is engaged when fitting the 
sliding beam to avoid movement during installation to the 
saw unit.

The body of the saw unit features at the front and back a plate and T 
profile nut, secured by hex head socket bolts, each with a washer and 
sprung washer attached, Fig 6.33. Remove these fixings from each end.
Ensure the holes in the plates are positioned over the holes in the saw 
unit, Fig 6.34, and place the sliding beam in position so the 2 hex 
head bolts attached to the underside of the sliding beam, Fig 6.35, 
are positioned on the insides of the mounting brackets at the front and 
back of the saw unit, Fig 6.36.
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Fig 6.34

Fig 6.35
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Varování: Při montáži posuvného nosníku se ujistěte, 
že je zajištěno uzamčení paprsku, aby nedošlo k pohybu při 
montáži na pilovou jednotku.

Těleso pily je umístěno na přední a zadní straně desky 
a matice T profilu, zajištěné šrouby s vnitřním šestihranem, 
každá s podložkou a odpruženou podložkou, Obr. 6.33. 
Odstraňte tyto upevňovací prvky z každého konce. Ujistěte se, 
že otvory v deskách jsou umístěny nad otvory v pilovém zařízení, 
obr.6.34.
Šrouby hlavy připevněné ke spodní straně posuvného nosníku, 
obr. 6.35, jsou umístěny na vnitřních stranách montážních 
držáků na přední a zadní straně pilového zařízení, obr. 6.36.
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When positioned correctly, the sliding beam will protrude 110 mm from 
the cast iron table as shown in Fig 6.37.

Once the sliding beam is in position, release the beam lock to allow it 
to be slid into positions which will give access to the T shaped slot of 
the beam carrier. Place the T profile nuts into the T shaped slot in the 
beam carrier, Fig 6.38. Position the T profile nuts so they are in line 
with the holes in the plate and saw unit and secure back in place with 
the hex head bolts and washers as shown in Fig 6.38.

Use a straight edge to help achieve the correct position of the sliding 
beam in relation to the cast iron table, Fig 6.39. The sliding beam 
should be 0.2 - 0.3 mm higher than the cast iron table. This will ensure 
the table supports the timber adequately whilst also allowing the beam 
to travel freely.

To raise or lower the beam, loosen the hex head bolts which secure 
the beam to the saw unit and adjust the blind set screws, Fig 6.40. 
Adjusting these screws will adjust the position of the plates above them 
and therefore the beam itself which rests on the plates. A feeler gauge, 
if available, can be helpful in determining the correct position.

Please note: It is essential to set the sliding beam correctly. 
If it is too high then the cast iron table cannot support the 
workpiece adequately and the cut will not be accurate. If 
too low, the timber will drag on the cast iron table, also 
producing an inaccurate cut.

Fig 6.39

Fig 6.37

110 mm

Fig 6.38

T profile 
nut

Beam carrier

Fig 6.40

Blind set 
screws
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MONTÁŽ

Při správném umístění se vysune posuvný nosník 110 mm od
litinového stolu podle obr. 6.37.
Jakmile je posuvný nosník v poloze, uvolněte zámek, 
aby mohl být zasunut do pozic, které umožní přístup do štěrbiny 
ve tvaru písmene T. Matici T profilu vložte do 
drážky ve tvaru nosníku, obr. 6.38. 
Umístěte matice T profilů tak, aby byly v souladu s otvory v 
desce a pilovou jednotkou a zajistěte šrouby na místě 
šestihrannou hlavou a podložkami podle obrázku 6.38.

Použijte rovnou hranu, abyste dosáhli správné polohy posuvného 
nosníku ve vztahu k litinovému stolu, obr. 6.39. Posuvný nosník by 
měl být o 0,2 - 0,3 mm vyšší než litinový stůl. To zajistí, že stůl 
podpírá dřevo adekvátně a zároveň umožní volnému pohybu stolu.
Pro zvedání nebo spouštění nosníku povolte šrouby s šestihrannou 
hlavou.
Připevněte nosník k pilovému zařízení a seřiďte šrouby  obr. 6.40. 
Nastavení těchto šroubů upravíte polohu. Pokud je k dispozici, 
může být při určování správné polohy nápomocen měřicí přístroj.

Upozornění: 
Je nutné správně nastavit posuvný formátovací stůl. 
Je-li příliš vysoko, nemůže litinový stůl dostatečně podepřít 
obrobek a řez nebude přesný. Je-li příliš nízko, dřevo se bude 
táhnout na litinový stůl a také se bude vyrábět nepřesný řez.
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If the beam is not parallel to the cast iron table as shown in Fig 6.41, 
it can be adjusted by loosening the beam and adjusting the nuts and 
bolts which are in the fabrication of the saw unit to the right of the 
sliding beam carrier, Fig 6.42. There is one set at the front and one 
at the rear of the machine. A gap of 2-3 mm is sufficient to allow the 
beam to slide freely.

Once the sliding beam is installed correctly, add the push handle to the 
side of the beam by removing the square bolt attached to the handle 
and sliding it into the slot as shown in Fig 6.43. Re-attach the handle 
to the nut as shown in Fig 6.44.

Fig 6.41

Fig 6.42

Saw unit

Sliding beam

Parallel 
adjustment nut 
and bolt

Fig 6.43

Fig 6.44

MONTÁŽ

Není-li nosník rovnoběžný s litinovým stolem, jak je znázorněno 
na obr. 6.41, může být nastaven povolením nosníku 
a seřízením matic a šroubů, které jsou napravo 
od nosiče posuvného nosníku, Obr. 6.42. Na přední straně je 
jeden a v zadní části stroje také. 

Mezera 2-3 mm je dostatečná k tomu, aby se stůl mohl volně 
posouvat.
Jakmile je posuvný stůl správně nainstalován, přidejte rukojeť 
na stranu stolu tak, že odstraníte čtvercový šroub připevněný 
k rukojeti a zasunete jej do drážky podle obrázku 6.43. 
Znovu připevněte rukojeť k matici podle obrázku 6.44.



27

6. Assembly

Fig 6.45

Fig 6.46

Fig 6.47

Fig 6.48

Locking plateRatchet handles

Finally, attach the stop plate to the front of the sliding beam by 
loosening the knob to allow the rectangular bolt beneath the plate to 
slide into the slot on top of the beam, Fig 6.45.

Squaring Frame and Swinging Arm
Tools needed: 6 mm hex wrench and 13 mm wrench.

The squaring frame is supplied with a locking plate pre-installed at one 
side and secured by 2 M8 bolts with locking ratchet handles, Fig 6.46. 
Remove the locking plate and slide it into the groove on the side of the 
sliding beam, Fig 6.47. Re-attach the squaring frame to the locking 
plate and secure in place with the ratchet handles as shown in Fig 
6.48.

MONTÁŽ

Nakonec připevněte sámovací patku k přední části posuvného 
nosníku povolením knoflíku, aby se pravoúhlý šroub pod 
deskou mohl posouvat do štěrbiny v horní části nosníku, Obr.6.45

Čelní rám a kyvné rameno
Potřebné nástroje: 6 mm šestihranný klíč a 13 mm klíč.

Šikmý rám je dodáván s blokovací deskou předem instalovanou 
na jedné straně a zajištěnou 2 šrouby M8 s aretačními kličkami, 
Obr. 6.46. 

Odmontujte pojistnou desku a zasuňte ji do drážky na 
straně posuvného nosníku, obr. 6.47. Znovu připevněte čtvercový 
rám k zajišťovací desce a zajistěte jej pomocí západek, jak je 
znázorněno na obrázku 6.48.
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Before attaching the support arm to the squaring frame, the swinging 
arm extension must be fitted. One end of the extension features a hole. 
Pass the extension through the swinging arm from the rear, with the 
hole end first until it protrudes from the front, Fig 6.49.

The support arm has 2 M20 bolts attached to it. Remove the lower bolt 
and place the threaded end of the bar through the hole in the swinging 
arm extension, Fig 6.50. Screw the top of the bar into the tapped collar 
on the underside of the squaring frame, Fig 6.51.

Adjust the M20 nut still attached to the support arm so that it supports 
the squaring frame parallel to the sliding beam, Fig 6.52. Attach the 
remaining M20 nut to the underside of the support arm and tighten 
them both to secure it in place.

Fig 6.49

Fig 6.50

Fig 6.52

Parallel

Nuts fitted 
to either 
side of the 
extension

Fig 6.51 Squaring frame

Support arm

MONTÁŽ

Před připevněním podpěrného ramene k rámu musí být 
namontováno prodloužení výkyvného ramena. Jeden konec 
prodloužení je opatřen otvorem. Prodloužení protáhněte výkyvným 
ramenem zezadu, přičemž konec otvoru nejprve vyčnívá 
zepředu, obr. 6.49.

Podpůrné rameno má 2 šrouby M20. Odstraňte spodní šroub 
a konec tyče se závitem umístěte otvorem v prodloužení 
výkyvného ramene, obr. 6.50. Našroubujte horní část lišty 
do závitového límce na spodní straně hranolového rámu, obr. 6.51.

Upravte matici M20, která je stále připevněna k podpěrnému 
ramenu tak, aby nesla hranolový rám rovnoběžně s posuvným 
nosníkem, obr. 6.52. Připevněte zbývající matici M20 ke spodní 
straně podpěrného ramene a utáhněte obě, 
abyste ji zajistili na místě.
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Installing the Cross Cut Fence

One end of the cross cut fence features a sliding extension. The fence 
should be fitted with this end to the left, as shown in Fig 6.53.
The locating stud beneath the cross cut fence shown in Fig 6.54 should 
be fitted in either of the holes on the right hand side of the squaring 
frame, Fig 6.55.

To set the fence at 90° to the blade, the left side of the fence should be 
offered against the stop as shown in Fig 6.56. The stop is eccentric to 
allow adjustment. To adjust, loosen the blind set screw adjacent to the 
stop, position the stop to touch the fence when at 90º and re-tighten 
the blind set screw. If the stop restricts movement of the cross cut fence 
when adjusting, simply press the column of the stop until it is flush with 
the table. To re-engage, push the column back up.

Fig 6.56

Fig 6.54

Cross cut fence 
locating stud

Fig 6.53

Fig 6.55

Locating stud holes

Stop adjustment 
screw

Eccentric 
90º stop

MONTÁŽ

Instalace pravítka
Jeden konec příčného pravítka má posuvné prodloužení. 
jak je znázorněno na obr. 6.53.
Polohovací kolík pod příčným řezem, který je znázorněn 
na obr. 6.54, by měl být nasazen do některého z otvorů na 
pravé straně rámu, obr. 6.55.

Pro nastavení pravítka v úhlu 90 ° k čepeli by měla být levá strana 
pravítka proti dorazu, jak je znázorněno na obr. 6.56. 

Zarážka je excentrická, aby umožnila nastavení. 
Chcete-li nastavit, povolte šroub přilehlý k dorazu a zastavte tak, 
aby se dotýkal pravítka, když je  v úhlu, znovu utáhněte šroub. 
Pokud zarážka omezuje pohyb příčného řezu při seřizování, 
jednoduše zatlačte sloupek dorazu, dokud nebude zarovnán 
se stolem. Pro opětovné zasunutí zatlačte sloupek zpět nahoru.
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Secure the fence by tightening the C-clamp so that it engages on the 
underside of the squaring frame, Fig 6.57.

To set the cross cut fence to specific angles, loosen the C clamp and 
adjust using the angle scale on the squaring frame as a reference, Fig 
6.58.

Finally, attach the flip-over stop to the cross cut fence. Loosen the 
ratchet handle to allow the rectangular bolt, Fig 6.59, to slide into the 
recess on top of the cross cut fence, Fig 6.60.

6. Assembly

Fig 6.57

Fig 6.58

Fig 6.59

Fig 6.60

Rectangular 
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MONTÁŽ

Zajistěte pravítko utažením svorky C tak, aby zapadla na
spodní strana čtvercového rámečku, obr. 6.57.

Pro nastavení příčného řezu na specifické úhly uvolněte svorku C 
a nastavte úhel na stupnici, obr. 6.58.
Nakonec připevněte překlápěcí zarážku na pravítko. 
Uvolněte rukojeť západky, aby se pravoúhlý šroub, obr. 6.59, 
zasunul do vybrání na horní straně pravítka, obr. 6.60.
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Checking Alignment of the Cast Iron Table
The cast iron table should be aligned correctly during initial factory 
assembly. However, before fitting the extension tables and rip fence 
it is advisable to check the table is correctly aligned. To do so, ensure 
that the blade is an equal distance at its front and back from the blade 
guard, as shown in Fig 6.61. If adjustment is necessary, loosen the 4 
hex head bolts beneath the table (2 at the front and 2 at the back), Fig 
6.62, with a 6 mm hex wrench and reposition the table as necessary 
before retightening the bolts.

Please note: If adjustment of the cast iron table is necessary 
then the sliding beam will also need to be repositioned as 
previously described.

Extension Tables
Tools needed - 13 mm wrench and 3 mm hex wrench (not supplied).

Please note: There are different sizes of right hand 
extension tables available for the TS250RS. The standard 
table extension supplied with the machine offers a ripping 
capacity of 610 mm and the optional table extension offers 
a capacity of 935 mm. The same procedure applies to the 
fitment of both extension tables.

The TS250RS-RE Right Hand Extension table is supplied 
with a longer rip fence rail and rip fence scale to replace 
the standard length ones supplied. These longer items 
are necessary to accommodate the extra table width. If 
installing the optional right hand extension table during 
initial assembly of the TS250RS, use the longer items 
supplied and disregard the standard table, rip fence and rip 
fence scale supplied with the TS250RS.

Rear Extension Table
The rear of the cast iron table features two tapped holes as shown in 
Fig 6.63. Attach the rear table extension to the rear of the main table 
by placing 2 M8 x 20 mm screws through the holes in the rear of the 
extension table and screwing into the cast iron table. Ensure 2 M8 
washers are placed on the inside of the extension table holes, Fig 6.64.
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Fig 6.61

Fig 6.62

Fig 6.63

Fig 6.64

Blade guard

Distances to 
be the same 
at front and 
back
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MONTÁŽ

Kontrola zarovnání litinového stolu
Litinový stůl by měl být správně nastaven během počáteční 
MONTÁŽE. Před montáží prodlužovacích stolů a pravítek je
je vhodné zkontrolovat správné zarovnání litinového stolu.

Pilový kotouče by se měl nacházet ve stejné vzdálenosti 
v přední a zadní části od krytu kotouče, jak je znázorněno 
na obr. 6.61. 
Je-li nutné nastavení, povolte 4 šrouby s šestihrannou 
hlavou pod stolem (2 vpředu a 2 vzadu), Obr. 6.62

Upozornění: V případě přestavení litinového stolu, 
musí být posuvný stůl také přemístěn tak, jak bylo popsáno výše.

Poznámka: Pro TS250RS jsou k dispozici různé velikosti pravých 
prodloužení. Standardní prodlužovací stůl dodávaný se strojem 
nabízí kapacitu šíře řezu 610 mm a přídavné rozšíření stolu nabízí 
kapacitu 935 mm ( za příplatek ).
Stejný postup platí pro montáž obou velikostí:
Prodloužení  935 mm u TS250RS-RE je dodáváno
s prodlouženou lištou  a stupnicí, která nahrazuje dodávané 
standardní délky. 
Tyto delší položky jsou nezbytné pro přizpůsobení dodatečné šířky 
stolu. 
Při montáži doplňkového pravého rozšiřujícího stolu během 
počáteční montáže zařízení TS250RS, použijte delší dodané položky 
a neberte v úvahu standardní rozměry.

Zadní prodloužení
Zadní strana litinového stolu obsahuje dva otvory se závitem, 
jak je znázorněno na obr. 6.63. Připevněte prodloužení zadního stolu 
k zadní části hlavního stolu tak, že dva otvory M8 x 20 mm 
prošroubujete v zadní části prodlužovacího stolu a přišroubujete je 
do litinového stolu. Ujistěte se, že 2 vnitřní podložky M8 jsou 
umístěny na vnitřní straně otvorů prodlužovacího stolu, obr. 6.64.
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Ensure that the rear table extension is flush with the main table by 
placing a straight edge across them. Fine adjustment can be made 
by using the 2 M8 blind set screws located in the end of the table 
extension, Fig 6.64. It may help to tighten the bolts enough to secure 
the extension table in place and then gently tap the table down using a 
mallet onto a block of wood as shown in Fig 6.65. Ensure the table is 
flush along its full width. Once the table is correctly adjusted the bolts 
can be fully tightened.

The side extension table is attached in the same way, using four M8 x 
20 mm bolts and washers into the holes beneath the table extension, 
Fig 6.66, and through the tapped holes in the side of the cast iron 
table. Fine adjustment is also carried out as previously described using 
the blind set screws, Fig 6.66, prior to fully tightening the securing 
bolts. Ensure the table is flush along its full length.

Once fitted, the tables should appear as Fig 6.67.

Fitting the Extraction Hose Support
Tools needed - 5 mm hex wrench and cross head screw driver.

At the rear of the side of the right hand extension table are two tapped 
holes, Fig 6.68. Using a 5 mm hex wrench, attach the extraction hose 
support bracket to the table using 2 M6 x 16 mm hex head socket 
screws. Place the extraction hose support through the bracket and 
tighten the bolts, Fig 6.69.

Fig 6.65

Fig 6.67

Fig 6.68

Tapped holes

Fig 6.66

Adjustment 
screws

6. AssemblyMONTÁŽ

Zajistěte, aby prodloužení zadního stolu bylo v jedné rovině 
s hlavním stolem tak, že na ně položíte rovný dílec. 
Lze provést jemné nastavení pomocí 2 šroubů M8 zaslepených 
na konci prodloužení stolu, obr. 6.64. 
Může pomoci při dostatečném utažení šroubů, aby se zajistil 
vysunovací stůl na místě, a pak jemně poklepejte na stůl dolů 
paličkou na blok dřeva, jak je znázorněno na obrázku 6.65. 
Ujistěte se, že je stůl zarovnán po celé své šířce. Jakmile je stůl 
správně seřízen, lze šrouby zcela dotáhnout.
Boční prodlužovací stůl je připevněn stejným způsobem pomocí 
čtyř šroubů a podložek M8 x 20 mm do otvorů pod prodloužením 
stolu, obr. 6.66, a skrz otvory se závitem na boku litinového stolu. 
Jemné seřízení je také provedeno tak, jak bylo popsáno dříve, 
Obr. 6.66.  Ujistěte se, že stůl je po celé své délce rovný.

Po namontování by se tabulky měly zobrazit jako na obr. 6.67. 

Montáž držáku odsávací hadice
Potřebné nástroje - 5 mm šestihranný klíč a šroubovák 
s křížovou hlavou.
V zadní části pravé strany jsou dva prodloužené otvory, obr. 6.68. 
Pomocí 5 mm šestihranného klíče upevněte podpěrnou konzolu 
odsávací hadice ke stolu pomocí 2 šroubů s vnitřním šestihranem 
M6 x 16 mm. Držák extrakční hadice vložte přes držák a utáhněte 
šrouby, Obr. 6.69.
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Fig 6.69

Fig 6.70

Fig 6.71

Fig 6.72

Tapped holes

Attaching the Rip Fence Scale
At the front of the cast iron table and right hand table extension are 4 
tapped holes, Fig 6.70. Attach the rip fence scale to the tables using 4 
M6 x 16 mm cross head screws as shown in Fig 6.71.

Installing the Rip Fence Rail
Tools needed - 10 and 13 mm wrenches.

The support studs are supplied with bolts and washers assembled, Fig 
6.72.

MONTÁŽ

Připojení stupnice VPRAVO

Na přední straně litinového stolu a prodloužení pravého stolu 
jsou 4 otvory se závitem, obr. 6.70. Pomocí šroubováku s křížovou 
hlavou M6 x 16 mm, jak je znázorněno na obr. 6.71, připevněte 
metr.
Instalace držáku pravítka vpravo.
Potřebné nástroje - 10 a 13 mm klíče.
Nosné kolíky jsou dodávány se šrouby a podložkami sestavenými 
viz na obrázku 6.72.
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Attach the studs to the rip fence rail by threading them into the tapped 
holes on the rip fence rail, Fig 6.73, ensuring the ends without bolts 
and washers are attached to the rail. Use a 10 mm wrench to tighten 
the studs.

Remove 1 bolt and 1 washer from each support stud and place them 
through the holes in the cast iron table and right hand extension table 
as shown in Fig 6.74. Secure the rip fence rail by placing a washer then 
bolt back onto the studs from the other sides of the holes, Fig 6.75. Do 
not fully tighten at this stage as the rail will need to be adjusted to the 
correct position once the rip fence has been fitted to it.

Installing the Rip Fence Bracket
Slide the rip fence bracket onto the rip fence rail as shown in Fig 6.76 
and secure in place using the locking knob.

Fig 6.73

Fig 6.74

Fig 6.75

Fig 6.76

Locking knob

MONTÁŽ

Připevněte kolíky na tyč tak, že je zašroubujete do závitových 
otvorů na tyči, obr. 6.73. K utažení použijte 10 mm klíč.
Vyjměte 1 šroub a 1 podložku z každého podpěrného čepu 
a umístěte je skrz otvory v litinovém stole a pravém rozšiřujícím 
stole, jak je znázorněno na obrázku 6.74. 

Připevněte tyč podélného dorazu.
Zašroubujete kolíky z ostatních stran otvorů, obr. 6.75. 
V této fázi je nedotahujte úplně, protože tyč bude muset být 
nastavena do správné polohy, jakmile bude na ní upevněn
držák

Instalace držáku
Nasuňte držák na kolejnici podle obrázku 6.76 a zajistěte 
jej pomocí zajišťovacího knoflíku.
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Fig 6.77

Fig 6.78

Fig 6.79

Fig 6.80

Coach bolts

Installing the Rip Fence
To attach the rip fence to the bracket, loosen the 2 coach bolts on the 
bracket, Fig 6.77, and slide the fence onto the coach bolts, using either 
of the T profile slots in the fence, Fig 6.78.

Fig 6.79 shows the standard position for the fence. When machining 
smaller workpieces, the fence can be mounted as shown in Fig 6.80 to 
give better access. This position is also useful when the blade is tilted, 
to avoid contact with the fence.

MONTÁŽ

Instalace PRAVÍTKA

Chcete-li připevnit pravítko k držáku, povolte 2 šrouby na držáku, 
obr. 6.77, a posuňte vodítko na šrouby pomocí jedné z drážek T profilu 
obr. 6.78.
Obr. 6.79 ukazuje standardní polohu. Při obrábění menších obrobků 
může být pravítko namontováno tak, jak je znázorněno na obr. 6.80, 
aby byl umožněn lepší přístup. 

Tato poloha je také užitečná, když je pilový kotouč nakloněn, 
aby se zabránilo kontaktu s hlinikovým pravítkem.
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Aligning the Rip Fence
Once the rip fence is fully assembled, it must be aligned with the cast 
iron table.

The fence must be aligned parallel to the side of the cast iron table, and 
therefore the blade, in order to allow accurate and straight cuts to be 
made. To align parallel, adjust both bolts on each support stud to allow 
forwards and backwards movement of the rail until it is supporting the 
rip fence parallel with the table, Fig 6.81.

The fence must also be at 90º to the table surface. Slightly loosen the 
nuts of the rip fence rail support studs to allow the rail to tilt up and 
down as shown in Fig 6.82 until 90º is achieved. It is easier to check 
the angle with the fence in the upright position as shown.

Tip: To retain the fence position to be parallel with the cast 
iron table from the previous operation, only slightly loosen 
the bolts on the outside of the table, i.e. those closest to 
the front of the machine. This will allow the rear bolts 
underneath the table to remain registered in the correct 
position.

Assembling the Mitre Fence
Slide the T profile bar of the mitre fence bracket into the T shaped slot 
of the sliding beam, Fig 6.83. The securing ratchets may need to be 
loosened slightly to allow it to slide on.

The mitre fence bracket features 2 holes for mounting the fence, Fig 
6.83. Remove the knurled knobs and washers from the bolts on the 
mitre fence, Fig 6.84, pass the bolts through the holes in the mitre 
fence bracket and re-attach the washers and knurled knobs to the bolts 
as shown in Fig 6.85.

The fence can be positioned as required by sliding it into the desired 
position before tightening the bolts.

6. Assembly

Fig 6.83

Fig 6.84

Fig 6.82

90º

Fig 6.81
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Zarovnání pravítka
Po úplném smontování musí být zarovnáno s litinovým stolem.
Pravítko musí být vyrovnáno rovnoběžně se stranou 
litinového stolu, a tím i s čepelí, aby bylo možné provést přesné 
a rovné řezy. Pro vyrovnání rovnoběžně nastavte oba šrouby 
na každém podpěrném kolíku tak, aby umožňoval pohyb kolejnice
dopředu a dozadu, dokud nesouhlasí paralelně se stolem, 
obr. 6.81.
Pravítko musí být také na 90 ° k povrchu stolu. Mírně povolte 
matice kolejnicových podpěr, aby se kolejnice mohla naklánět 
nahoru a dolů, jak je znázorněno na obrázku 6.82 až do dosažení 
úhlu 90°. Je jednodušší zkontrolovat úhel s pravítkem
ve vzpřímené poloze, jak je znázorněno na obrázku.

Tip: Chcete-li zachovat polohu pravítke paralelně s litinovým stolem 
z předchozí operace, povolte pouze mírně šrouby na vnější straně 
stolu, tj. Ty, které jsou nejblíže přední části stroje. 
To umožní, aby zadní šrouby pod stolem zůstaly registrované 
ve správné poloze.

Sestavení úhlovacího pravítka
Posuňte lištu profilu T držáku do drážky ve tvaru T 
posuvného stolu, obr. 6.83. Zajišťovací západky může být nutné 
mírně uvolnit, aby se mohly zasunout.
Konzola pro pokosové pravíko má 2 otvory pro montáž, obr. 6.83. 
Odšroubujte knoflíky a podložky ze šroubů na šikmém vodítku, 
obr. 6.84, protáhněte šrouby skrz otvory v držáku a znovu nasaďte 
podložky a rýhované knoflíky na šrouby, jak je znázorněno 
na obr. 6.85.
Pravítko lze umístit podle potřeby tak, že jej před utažením 
šroubů zasunete do požadované polohy.
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Calibrating the Mitre Fence
To ensure accurate cutting angles when using the mitre fence, it must 
be calibrated using the angle stops located beneath, Fig 6.86. The 
angle stops locate against a retractable angle catch as shown in Fig. 
6.87.

Place the mitre fence in the slot on the sliding table and set to 0º as 
shown in Fig 6.88. Using a try square, check whether the fence is at 
90º to the fence slot. If so, ensure the angle pointer is correctly aligned 
to 0º.

6. Assembly

Fig 6.85

Fig 6.86

Fig 6.87

Fig 6.88

Angle stops

Angle pointer

MONTÁŽ

Kalibrace ÚHLOVACÍHO PRAVÍTKA
Pro zajištění přesných řezných úhlů při použití pokosového vodítka
musí být kalibrován pomocí úhlových dorazů umístěných pod, 
obr. 6.86. Úhlové dorazy jsou umístěny proti úchytu, jak je 
znázorněno na obr. 6.87.

Překontrolujte úhel pomocí úhloměru ( není součástí dodávky ).
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6. Assembly

If the mitre fence is not at 90º to the fence slot, retract the 0º angle 
stop bolt to allow movement, align the fence to be 90º and tighten the 
securing ratchet. Position the bolt to touch the angle catch and secure 
in place by tightening the nut of the angle stop, Fig 6.89.

To ensure the 45º and -45º angle stops are accurate, adjust the mitre 
fence so the angle pointer is set to these angles respectively and adjust 
the angle stops as previously described to register with the angle catch 
when in these positions.

Attaching the Extraction Hose
Slide one end of the extraction hose onto the blade guard as shown in 
Fig 6.90, through the support arm as shown in Fig 6.91 and finally 
onto the dust extraction connector as shown in Fig 6.92.

Fig 6.90

Fig 6.91

Fig 6.92

Fig 6.89

Angle 
stop 
bolt

Angle catch

Angle stop nut

MONTÁŽ

Pokud není pravítko vzhledem k drážce na 0, zarovnejte 
vodítko na 90 ° a utáhněte zajišťovací západku. Umístěte 
šroub tak, aby se dotýkal úchytu úhlu a zajistil na místě 
utažením matice úhlového dorazu, obr. 6.89.
Aby bylo zajištěno, že úhlové dorazy +45° a -45° jsou přesné, 
nastavte úkos tak, aby byl úhlový ukazatel nastaven na tyto 
úhly, respektive nastavte úhly, jak bylo popsáno dříve, aby se 
registrovaly s úhlem v těchto polohách.

Připojení extrakční hadice
Nasuňte jeden konec extrakční hadice na kryt kotouče, jak je 
znázorněno na obrázku 6.90, přes podpěrné rameno, jak je 
znázorněno na obrázku 6.91, a nakonec na konektor pro 
odsávání prachu, jak je znázorněno na obrázku 6.92.
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7. Assembly of the Optional TS250RS-W Wheel Kit  
& Jockey Bar
The wheel kit frame is supplied assembled. Place the TS250RS into the 
frame as shown in Fig 7.1. The jockey bar socket must be on the left 
hand side of the machine as shown.

Ensure the stabilising foot is located within the slot of the wheel kit 
frame as shown in Fig 7.2.

The wheel kit frame raises the machine from the floor, meaning the bolt 
of the stabilising foot no longer reaches the floor. Remove the original 
bolt, place the nut from it on to the long bolt supplied with the wheel 
kit and attach to the stabilising foot as shown in Fig 7.3.

Fit the wheels to the jockey bar by placing them on to the shafts as 
shown in Fig 7.4. Place washers over the shafts and finally secure in 
place using the split pins.

Fig 7.1

Fig 7.2

Fig 7.3

Fig 7.4

Slot

MONTÁŽ PODVOZKU A SOUKOLÍ  ( příslušenství )

Rám soupravy kol je dodáván smontovaný. Umístěte TS250RS 
do rámu podle obrázku 7.1. Ojnice se musí nacházet na levé 
straně stroje podle obrázku.
Zajistěte, aby se stabilizační patka nacházela ve slotu rámu 
soupravy kol, jak je znázorněno na obr. 7.2.
Rám soupravy kol zvedá stroj z podlahy, což znamená, že 
šroub stabilizační patky již nedosahuje podlahy. Vyjměte 
původní šroub, nasaďte matici na dlouhý šroub dodaný se 
sadou kol a připevněte ke stabilizační patce, jak je znázorněno 
na obr. 7.3.
Nasaďte kola na lištu tak, že je umístíte na hřídel podle obrázku 
7.4. Umístěte podložky přes hřídele a nakonec zajistěte pomocí 
kolíků.
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Once the wheel kit frame is in place and the jockey bar fully assembled, 
the machine can be moved.

To raise the machine, place the jockey bar hook through the hole in 
the socket as shown in Fig 7.5. Lower the handle of the jockey bar to 
raise  the machine from the floor and use the jockey bar to move the 
machine.

7. Assembly of the Optional TS250RS-W Wheel Kit  
& Jockey Bar

Fig 7.5

MONTÁŽ PODVOZKU A SOUKOLÍ  ( příslušenství )

Jakmile je rám soupravy kol na místě a je kompletně smontován, 
lze stroj přemístit.
Chcete-li stroj zvednout, umístěte hák přes otvor v zásuvce, 
jak je znázorněno na obr. 7.5. 
Snižte rukojeť pro zvedání stroje z podlahy a pohybujte pákou.
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8. Maintenance

Caution: Before carrying out any adjustment or maintenance, 
ensure that the machine is isolated and disconnected from 
the electricity supply.

Caution: The saw blade's teeth are sharp. Always wear 
protective gloves when handling the blade.

Should it become necessary to replace any parts of the machine, only 
genuine Record Power spare parts should be used. Failure to do so may 
result in the guarantee becoming void. Inferior parts may adversely 
affect the performance of the machine.

The replaced parts must be disposed of in compliance with the laws in 
force in the country of use. The replacement of certain parts requires 
specific training and technical skills. For this reason, any work should be 
carried out by qualified personnel to prevent damage to the machine 
and risks to the safety of the user.

Machine Lubrication
The table surfaces should be cleaned regularly with white spirit to 
remove any deposits of resin. They should then be treated with a coat 
of silicone lubricant (such as Record Power CWA195) to protect the 
surfaces of the tables and reduce friction of the work piece when 
feeding.

Most of the working components of the machine (bearings etc) are 
sealed for life and require no maintenance.

Periodically, the trunnions of the saw unit and the blade adjustment 
screws must be cleaned and lubricated. Over time they will attract 
wood dust and if this is not removed it can lead to seizure of the blade 
adjustment screws. 

To gain access to the blade angle adjustment screw, remove the access 
panel as shown in Fig 8.1. It is also advisable to remove the switch 
unit to aid access.

To gain access to the blade height adjustment screw, the cast iron table 
must be removed.

Firstly remove the rip fence, rip fence rail and scale bracket. Remove 
the right hand and rear extension tables before removing the cast iron 
table. There are 4 hex head socket screws holding the table to the saw 
unit, 2 at the front and 2 at the back as shown in Fig 8.2. Remove 
these using a 6 mm hex wrench then carefully lift the table from the 
saw unit. The trunnions, Fig 8.3, and blade height adjustment screw, 
Fig 8.4, can then be accessed.

Warning: The cast iron table is heavy and needs 2 people to 
lift it safely.
 
Remove any excess waste material from the trunnions and blade 
adjustment screws with a brush and apply a light coating of grease.

Fig 8.1

Fig 8.3

Fig 8.4
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Pozor: Před prováděním jakýchkoli seřizování nebo údržby se 
ujistěte, že je stroj izolován a odpojen od elektrické sítě a 
dodávky elektřiny.

Pozor: Zuby pilového kotouče jsou ostré. Při manipulaci s kotoučem 
vždy používejte ochranné rukavice.
Pokud by bylo nutné vyměnit jakékoli části stroje, měly by být 
použity pouze originální náhradní díly Record Power. V opačném 
případě může dojít ke ztrátě záruky. Špatné části mohou nepříznivě 
ovlivnit výkon stroje.
Vyměněné díly musí být zlikvidovány v souladu se zákony platnými 
v zemi použití. Výměna určitých částí vyžaduje specifické školení a 
technické dovednosti. Z tohoto důvodu by měly být veškeré práce 
prováděny kvalifikovaným personálem, aby se zabránilo poškození 
stroje a rizikům pro bezpečnost uživatele.

Mazání stroje
Plochy stolu by se měly pravidelně čistit, aby se odstranily případné 
usazeniny pryskyřice. Poté by měly být ošetřeny vrstvou 
silikonového maziva (např. Record Power CWA195), aby byly 
chráněny povrchy stolů a snížilo se tření obrobku při podávání.
Většina pracovních součástí stroje (ložiska atd.) jsou po celou dobu 
životnosti utěsněna a nevyžadují žádnou údržbu.
Pilový kotouč a seřizovací šrouby se musí pravidelně čistit a mazat. 
Postupem času budou přitahovat dřevní prach a pokud to nebude 
odstraněno, může to vést k zalepení šroubů pro nastavení kotouče.
Chcete-li získat přístup k nastavovacímu šroubu úhlu ostří, vyjměte 
přístupový panel podle obrázku 8.1. Pro usnadnění přístupu je také 
vhodné vyjmout přepínač.
Pro získání přístupu k nastavovacímu šroubu výšky pilového 
kotouče musí být litinový stůl odstraněn.

Nejdříve sejměte pravé prodloužení, kolejnici s pravítkem a držák 
stupnice. Před demontáží litinového stolu odstraňte pravé a zadní 
prodloužení. K dispozici jsou 4 šrouby s vnitřním šestihranem, které 
drží stůl k jednotce pily, 2 na přední straně a 2 vzadu, jak je 
znázorněno na obrázku 8.2. Vyjměte je pomocí 6 mm 
šestihranného klíče a poté opatrně zvedněte stůl z pily. Potom je 
možné přistupovat k ovládacím tyčím, obr. 8.3 a šroubu pro 
nastavení výšky kotouče, obr. 8.4.

POZOR:  Litinový stůl je těžký a doporučuje se zvedat ho s 
další osobou. Nebezpečí úrazu nebo poškození.

Odstraňte veškerý přebytečný odpad z čepů a seřizovacích šroubů 
čepele  a naneste tenkou vrstvu maziva.
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8. Maintenance

Blade Adjustment

Please note: The blade angle is factory set and is extremely 
unlikely to be inaccurate. If any adjustment is required it is 
advisable to have a qualified and competent person carry 
out the task.

Tools needed: Try square and 6 mm hex wrench.

The blade adjustment handles operate 2 screws which move the blade 
as required by means of a threaded tube attached to the screw and 
the saw unit. The blade angle adjustment screw features 2 stop nuts at 
each end. To adjust the preset angles of 90º and 45º, these stop nuts 
must be re-positioned. The 45º stop nut is located to the left hand side 
of the screw, near to the access hatch as shown in Fig 8.5. The 90º 
stop nut is located at the opposite end of the screw and can be found 
beneath the saw unit.

To set the 90º blade stop nut in the correct position, first ensure the 
blade is at 90º to the table. Using a 3 mm hex wrench, loosen the blind 
set screw in the side of the stop nut. Move the stop nut until it touches 
the threaded tube on the screw and re-tighten the blind set screw.

To set the 45º blade stop nut, its position must be altered in increments 
and tested. This is because when the blade is at 45º the position of 
the saw unit prevents access to the stop nut. If the blade cannot be 
positioned up to 45º before being stopped, then the stop nut must be 
moved outwards (to the left). If the blade can be positioned to greater 
than 45º then the stop nut must be moved inwards (to the right).

Replacing the Blade
Raise the saw blade to its highest point using the rise and fall hand 
wheel and remove the blade guard.

Beneath the sliding beam is a safety plate which must be removed 
to gain access to the blade. The plate has a micro switch at one end 
to prevent the machine being turned on while changing the blade. 
It is essential to remove this plate before changing the blade. Move 
the sliding beam as far back as possible to reveal the front screw of 
the blade safety plate, Fig 8.6, and remove the screw. Now move the 
sliding beam forwards to reveal the rear screw and remove it, Fig 8.7.

Please note: Do not remove the 2 screws behind the rear 
screw as these hold the microswitch key in place.

Insert the tommy bar through the notch in the table insert and into the 
hole in the blade shaft, Fig 8.8. If the hole is not visible, carefully rotate 
the blade until it can be seen.

Whilst holding the tommy bar, use a 16 mm wrench to remove the 
locking nut from the blade as shown in Fig 8.8.

Please note: the locking nut has a left hand thread – Turn it 
clockwise to loosen and counter-clockwise to tighten.

Fig 8.5

Blade angle 
adjustment screw

45º stop nut

Fig 8.6
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Nastavení kotouče

Upozornění: Úhel ostří je nastaven z výroby a je velmi 
nepravděpodobné, že by byl nepřesný. Je-li požadována jakákoliv 
úprava, doporučuje se, aby úkol vykonávala kvalifikovaná 
a kompetentní osoba.

Potřebné nástroje: Použite čtvercový klíč a šestihranný klíč 6 mm.
Rukojeti pro nastavení nože obsluhují 2 šrouby, které posouvají 
kotouč podle potřeby pomocí závitové trubky připevněné k šroubu 
a pilovému zařízení. Šroub pro nastavení úhlu ostří má na každém 
konci 2 dorazové matice. Pro nastavení přednastavených úhlů 90 
° a 45 ° musí být tyto dorazové matice přemístěny. Matice na 45° 
se nachází na levé straně šroubu, poblíž přístupového poklopu, 
jak je znázorněno na obr. 8.5. Matice 90° se nachází na opačném 
konci šroubu a nachází se pod pilovou jednotkou.
Chcete-li nastavit matici zarážky 90° do správné polohy, nejprve 
se ujistěte, že je kotouč na 90° vůči stolu. Šestihranným klíčem 3 
mm povolte šroub pro zaslepení na straně dorazové matice. 
Přitlačte pojistnou matici tak, aby se dotýkala závitové trubky na 
šroubu a znovu utáhněte stavěcí šroub.

Pro nastavení dorazové matice 45° musí být její poloha 
změněna. Je to proto, že když je čepel na 45° pozici,
pila zabraňuje přístupu k dorazové matici. Nelze-li kotouč před 
zastavením umístit až na 45 °, musí být dorazová matice 
posunuta směrem ven (doleva). Pokud lze čepel umístit na více 
než 45 °, musí být dorazová matice posunuta dovnitř (doprava).
Výměna čepele
Zvedněte pilový kotouč do nejvyššího bodu pomocí ručního 
kolečka vzhůru a odstraňte kryt kotouče.
Pod posuvným nosníkem je bezpečnostní deska, která musí být 
odstraněna. Deska má na jednom konci mikrospínač, který 
zabraňuje zapnutí stroje při výměně kotouče.
Před výměnou nože je nezbytné ji vyjmout. Posuňte posuvný 
nosník co nejvíce dozadu, abyste odhalili přední šroub 
bezpečnostní desky, obr. 8.6, a sejměte šroub. Posuňte posuvný 
nosník dopředu, abyste odkryli zadní šroub a vyjměte jej, Obr. 
8.7.

Poznámka: Neodstraňujte 2 šrouby za zadním šroubem, protože 
drží mikrospínače na místě.
Vložte tyč do vložky stolu a do otvoru v hřídeli kotouče, obr. 8.8. 
Pokud není otvor viditelný, opatrně otáčejte pilovým kotoučem, 
dokud nebude vidět.
Zatímco držíte aretační tyčku, použijte 16 mm klíč k odstranění 
pojistné matice z čepele, jak je znázorněno na obr. 8.8.

Pozor: pojistná matice má levý závit - otočením ve směru 
hodinových ručiček povolíte a proti směru hodinových ručiček 
utáhněte.
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After removing the locking nut, remove the washer and blade flange 
before sliding the blade from the shaft and removing. Take care to not 
drop the nut, washer or flange into the machine, Fig 8.9.

To fit a new blade, slide it onto the shaft, refit the flange, washer and 
bolt and refit the safety plate.

Tensioning & Replacing the Belt

Please note: To access the motor it will be necessary to 
remove the tables.

Firstly remove the rip fence, rip fence rail and scale bracket.

Remove the right hand and rear extension tables.

The cast iron table can now be removed. There are 4 hex head bolts 
holding the table to the saw unit, 2 at the front and 2 at the back 
as shown in Fig 8.2. Remove these using a 6 mm hex wrench then 
carefully lift the table from the saw unit.

Warning: The cast iron table is heavy and needs 2 people to 
lift it safely.

When tensioning the belt the 3 motor mounting bolts shown in Figs 
8.10 and 8.11 must be loosened.

Once loosened, tilt the motor to the right to increase the belt tension as 
shown in Fig 8.12. When the desired tension is achieved, retighten the 
bolts to secure the motor.

To remove the belt and refit a new one, pivot the motor to the left to 
slacken the belt and allow removal and replacement.

8. Maintenance

Fig 8.9
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Po vyjmutí pojistné matice odstraňte podložku a přírubu kotouče 
před vysunutím čepele z hřídele a demontáží. Dbejte na to, aby 
nedošlo k pádu matice, podložky nebo příruby do stroje, obr. 8.9.
Pro nasazení nového nože ho zasuňte na hřídel, namontujte 
přírubu, podložku a šroub a namontujte bezpečnostní desku.

NAPNUTÍ A VÝMĚNA HNACÍHO ŘEMENU

POZOR - při výměně řemenu je nutné sundat litinový stůl

Nejdříve sejměte litinový stůl, kolejnici s pravítkem a 
držák stupnice.

Vyjměte pravé a zadní prodloužení.
Litinový stůl lze nyní odstranit. K dispozici jsou 4 šrouby 
s šestihrannou hlavou, které drží stůl k pilové jednotce, 
2 vepředu a 2 vzadu podle obrázku 8.2. Vyjměte je 
pomocí 6 mm šestihranného klíče a poté opatrně 
zvedněte stůl z pily.

Upozornění: Litinový stůl je těžký a je nutné ho bezpečně 
zvednout. Využijte pomoc druhé osoby.

Při napínání pásu musí být uvolněny 3 upevňovací šrouby 
motoru uvedené na obr. 8.10 a 8.11.

Po uvolnění nakloňte motor doprava, abyste zvýšili napnutí 
řemene, jak je zobrazeno na obr. 8.12. Po dosažení 
požadovaného napětí dotáhněte šrouby, abyste zajistili motor.
Chcete-li pás vyjmout a namontovat nový, otočte motor 
doleva, abyste povolili pás a umožnili jeho demontáž a 
výměnu.
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9. Operation & Sawing Practice

Basic Circular Saw Principle 
The blade rotates on a spindle, and breaks through the timber, cutting 
on a continuous stroke, Fig 9.1.

Switch 
The control switch is located on the side of the main saw body, Fig 
9.2. To start the machine, lift the yellow flap and press the green start 
button marked ‘I’. 
To stop the machine, press the red button marked ‘O’. In case of 
emergency, press the red emergency stop button located on the front of 
the yellow flap.
If the emergency stop button is pressed, the yellow flap will lock in 
position. To release, push the tab on the side of the red button inwards 
and lift the flap as shown in Fig 9.2.

Workpiece Support 
Good workpiece support is essential when using a table saw. Additional 
supports should always be used if the workpiece overhangs the table. 
Roller stands are ideal for this purpose and should be used at both 
infeed and outfeed ends of the machine.

Use of a Push Stick 
A push stick should always be used when making any cut less than 300 
mm in length or when feeding the last 300 mm of a longer cut. 
The leading hand should never be closer than necessary to the front of 
the saw and hands should never be in line with the saw blade. 
A push-stick should always be used to remove the cut piece from 
between the saw blade and fence. 

Setting the Blade Height 
The blade height must be adjusted so the blade guard is no more than 
5 mm higher than the timber and the teeth should also project through 
the top of the workpiece as in Fig 9.3. The blade height is controlled 
using the hand wheel on the front of the machine, Fig 9.4.

Setting the Blade Angle 
To tilt the blade in order to achieve a bevelled edge, turn the hand 
wheel on the right hand side of the machine, Fig 9.4, until the blade is 
positioned as required.

Fig 9.1

Fig 9.4

Warning: Before touching the blade ensure that the machine 
is switched off and isolated from the power supply. Wear 
protective gloves when handling the blade.

Blade height adjustment 
hand wheel

Blade angle 
adjustment 
hand wheel

Riving knifeBlade guard

Fig 9.3

5 mm gap

Fig 9.2
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Varování: Před dotykem se ujistěte, že je stroj vypnutý a 
izolovaný od napájení. Při manipulaci s nožem používejte 
ochranné rukavice.

Princip základní kruhové pily
Čepel se otáčí na vřetenu a proráží dřevo, Obr. 9.1.

Vypínač
Ovládací spínač je umístěn na straně hlavního tělesa pily, obr. 
9.2. Pro spuštění stroje zvedněte žlutou klapku a stiskněte 
zelené tlačítko start označené „I“.

Chcete-li stroj zastavit, stiskněte červené tlačítko označené „O“. 
V případě nouze stiskněte červené tlačítko nouzového 
zastavení na přední straně žluté klapky.
Pokud stisknete tlačítko nouzového zastavení, žlutá klapka se 
zablokuje. Pro uvolnění zatlačte jazýček na straně červeného 
tlačítka směrem dovnitř a zvedněte klapku podle obrázku 9.2.

Podpěra obrobku
Při použití stolní pily je nezbytná dobrá opora obrobku. Pokud 
obrobek přesahuje stůl, musí být vždy použity přídavné podpěry. 
Stojany na válečky jsou pro tento účel ideální a měly by být 
používány na obou koncích stroje.

Použití tlačidla
Při každém řezu kratším než 300 mm nebo při podávání 
posledních 300 mm delšího řezu by měla být vždy použita tlačná 
tyč.
Přední ruka nesmí být nikdy blíže, než je nutné k přední části pily 
a ruce by nikdy neměly být v blízkosti s pilovým listem.
K vyjmutí řezaného kusu z pilového kotouče  by měla být vždy 
použita tlačná tyč.

Nastavení výšky čepele
Výška nože musí být nastavena tak, aby chránič čepele nebyl o 
více než 5 mm vyšší než dřevo a zuby by také měly vystupovat 
přes horní část obrobku, jak je znázorněno na obr. 9.3. Výška 
kotouče je řízena ručním kolečkem na přední straně stroje, obr. 
9.4.

Nastavení úhlu ostří
Chcete-li kotouč naklonit, aby se dosáhlo šikmého řez, otáčejte 
ručním kolečkem na pravé straně stroje, obr. 9.4, dokud 
nebude čepel umístěna podle potřeby.
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Never attempt to use the machine without the blade guard 
and riving knife in position, Fig 10.1. Always ensure that 
the blade guard and riving knife are correctly adjusted to 
suit the size and type of workpiece and that they are fully 
secured with the original fixings supplied.
Both components are essential for safe use of the machine. 
The blade guard shields the blade from the operator during 
use and the riving knife ensures that the cut in the timber 
does not close as it passes beyond the blade, therefore 
reducing the risk of the timber binding to the blade.

Working Position 
The machine has been designed for use by only one person.
Please take note of the correct working position for different cutting 
operations as shown in Fig 9.5.
Position A – Parallel cutting using the rip fence.
Position B – Cross cutting or panel cutting using the sliding table.

Cutting 
The choice of cutting method depends on the dimensions of the wood 
to be machined and the type of machining to be carried out.

Ripping 
When the timber is to be cut with the grain, use the rip fence as shown 
in Fig 9.6. Lock the sliding table and keep the work piece against the 
rip fence, pushing it carefully towards the blade. Always use a push stick 
when feeding the work piece in to the blade or when clearing off cuts 
from the work area. 

Cross Cutting 
When the timber is cut across the grain, use the mitre fence and sliding 
carriage as shown in, Fig 9.7.

Bevelled Edge 
When an angle less than 90º is required to the work piece cut, tilt 
the blade as shown in Fig 9.8. When the rip fence is being used with 
the blade tilted, it should be used in the lower position to prevent it 
touching the blade and blade guard, Fig 9.8.

9. Operation & Sawing Practice

Fig 9.6

Fig 9.7

Fig 9.5
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Cutting Guidelines 
Do not remove the timber from the saw blade part way through a 
cutting operation. Always finish the cut for the safest operation and 
do not pull the timber back towards the operator whilst the blade is in 
motion.
If the timber becomes stuck, disconnect the machine from the power 
source before carefully removing it from the saw blade.
Never push the timber into the blade with great force. Feed the timber 
slowly and carefully. Harder and thicker timber will require a slower 
feed rate than soft or thin material.
Ensure the timber does not contain any metal objects such as screws or 
nails. If these come into contact with the blade, they could be thrown 
from it at great speed.
Always use a push stick in order to keep the hands as far away from 
the blade as practically possible.
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Neodstraňujte dřevo z části pilového kotouče při řezání. Řezání 
vždy dokončete pro nejbezpečnější provoz a při pohybu nože 
netahejte za opěradlo pohonu.
Pokud se dřevo zasekne, odpojte stroj od zdroje napájení, než jej 
opatrně vyjmete z pilového kotouče.
Dřevo nikdy nevkládejte do kotouče velkou silou. Tlačte dřevo 
pomalu a opatrně. Tvrdší a silnější dřevo bude vyžadovat 
pomalejší posuv než měkký nebo tenký materiál.
Zajistěte, aby dřevo neobsahovalo kovové předměty, jako jsou 
šrouby nebo hřebíky. Pokud se dostanou do kontaktu s ostřím, 
mohou být z něj vyhozeny velkou rychlostí.
Pro udržení rukou co nejdále od čepele používejte vždy tlačnou 
tyč.

Nikdy se nepokoušejte stroj používat, pokud není kryt kotouče nasazen na 
klínu, obr. 9.6. Vždy dbejte na to, aby byl ochranný kryt ve správné poloze 
tak, aby vyhovovaly velikosti a typu obrobku a aby byly zcela zajištěny 
dodanými originálními upevňovacími prvky.
Obě součásti jsou nezbytné pro bezpečné používání stroje. Kryt nože 
chrání čepel před obsluhou během používání a rozvírací klín zajišťuje, že 
se řez neuzavře, jakmile prochází přes čepel, čímž se snižuje riziko úrazu.

Pracovní pozice
Stroj byl navržen pro použití pouze jednou osobou.
Dodržujte prosím správnou pracovní polohu pro různé řezy, jak je 
znázorněno na obr. 9.5.
Poloha A - Paralelní řez pomocí pravítka.
Poloha B - Příčné řezání nebo řezání panelů pomocí posuvného stolu.

Řezání
Volba způsobu řezání závisí na rozměrech dřeva, které má být 
opracováno, a na typu obrábění, které má být provedeno.

Podélný řez
Při podélném řezání dřeva použijte pravítko podle obr. 9.6. Uzamkněte 
posuvný stůl a držte obrobek proti pravítku, opatrně jej zatlačte směrem k 
čepeli. Při vkládání obrobku do nože nebo při odstraňování řezů z 
pracovního prostoru vždy používejte tlačnou tyč.

Příčný řez 
Při řezání dřeva příčně použijte pravítko a posuvný vozík podle obrázku 
9.7.

Řez pod úhlem
Je-li k řezu obrobku zapotřebí úhel menší než 90 °, nakloňte čepel podle 
obrázku 9.8. Když se používá podélné pravítko s nakloněnou čepelí, měla 
by být použita ve spodní poloze, aby se nedotkla čepele a krytu čepele, 
obr. 9.8.
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Panel Sizing 
Dimensioning man made sheet material can be done using the rip fence 
as shown in Fig 9.9 but for more accurate results it is recommended 
that the sliding carriage and squaring frame are used.

When machining large panels, position the cross cut fence and the 
squaring frame as shown in Fig 9.10. In this position the maximum 
cutting length is obtained.

First Cut 
Slide the sliding beam as far forward (towards the front of the machine) 
as possible. Place the panel against the cross cut fence, set the cutting 
width by placing the panel against the cross cut fence flip-over stop 
and hold it in place with the stop plate. Make the first cut along side 1. 

Second Cut 
Turn the panel 90º counter-clockwise. Place the side previously cut 
against the cross cut fence, set the cutting width by placing the panel 
against the cross cut fence flip-over stop and hold it in place with the 
stop plate and cut side 2.

Third Cut 
Turn the panel 90º counter-clockwise. Place the side previously cut 
against the cross cut fence, set the cutting width by placing the panel 
against the cross cut fence flip-over stop and hold it in place with the 
stop plate and cut side 3.
Fourth Cut 
Turn the panel 90º counter-clockwise. Place the side previously cut 
against the cross cut fence, set the cutting width by placing the panel 
against the cross cut fence flip-over stop and hold it in place with the 
stop plate and cut side 4.

9. Operation & Sawing Practice

Fig 9.9

Fig 9.10

Stop plate

Flip-over 
stop 13

2

4

PROVOZ A ŘEZÁNÍ

Formátování desky
Zarovnání lze provést pomocí podélného pravítka, jak je znázorněno na 
obr. 9.9, ale pro přesnější výsledky se doporučuje použít posuvný vozík a 
podpěrný rám.
Při obrábění velkých panelů umístěte příčné pravítko a čtvercový rám 
podle obrázku 9.10. V této poloze se dosáhne maximální délky řezu.

První řez
Posuňte posuvný stůl co nejvíce dopředu (směrem k přední části 
stroje). Umístěte panel proti příčnému pravítku, nastavte šířku řezu 
tak, že umístíte panel proti překlopenému dorazu příčného řezu a 
přidržíte jej zarážkou. Proveďte první řez podél strany 1.

Druhý řez
Otočte panel o 90 ° proti směru hodinových ručiček. Postavte stranu, 
která byla předtím oříznuta, proti příčnému řezu, nastavte šířku řezu 
umístěním panelu proti překlopenému dorazu příčného řezu a držte 
ho na místě pomocí dorazu a proveťe řez číslo 2.

Třetí řez
Otočte panel o 90 ° proti směru hodinových ručiček. Postavte stranu, 
která byla předtím oříznuta, proti příčnému pravítku, nastavte šířku 
řezu tak, že umístíte panel proti překlopenému dorazu příčného 
pravítka a přidržíte jej na místě pomocí dorazové desky a proveďte 
řez číslo 3.

Čtvrtý řez
Otočte panel o 90 ° proti směru hodinových ručiček. Postavte stranu, 
která byla předtím oříznuta, proti příčnému pravítku, nastavte šířku 
řezu tak, že umístíte panel proti překlopenému dorazu příčného řezu 
a přidržíte jej na místě pomocí dorazové desky a proveďte řez číslo 
4.



47

9. Operation & Sawing Practice

Kickback 
Kickback can occur as the material passes through the saw blade. When 
the timber is past the centre point of the blade the teeth are moving 
upwards and towards the user, Fig. 9.11. If the timber closes onto 
these upward moving teeth, the timber may kickback. 
The way to overcome kickback is to prevent the timber from closing up 
onto the blade. To do so, the fence must be set correctly. If the rip fence 
is placed with too much of it beyond the centre point of the blade, 
it can force the timber into the blade, causing kickback. By ensuring 
the fence is positioned fully in front of the centre point, Fig 9.12, the 
timber has space to move into as the cut is made. Kickback is now far 
less likely to occur as the timber isn't being forced into the upward 
moving blade.

Please note: Ensure the rip fence is parallel to the cast iron 
table and blade. If the rip fence is not parallel it can push 
the timber into the blade and this can also cause kickback.

In the Event of a Blockage or if the Machine Stalls 
If the machine stalls due to the blade becoming trapped in the work 
piece, switch it off immediately by pressing the red button marked ‘O’ 
on the switch.
If the blade is trapped within the work piece, it may be necessary to 
prize the work piece apart slightly using a suitable lever in order to free  
the blade. 
To re-start the machine, press the green button marked ‘I’ on the switch.

In the Event of a Power Failure 
The table saw is fitted with a no volt release (NVR) switch to protect 
the user against automatic starting of the machine when power is 
restored after a power failure.
In the event of a power failure, first locate and rectify the source of 
the failure. If the fault is within the power circuit of the workshop, 
there may be an underlying cause (circuit overload etc.) that should be 
investigated by a qualified electrician, before attempting to restore the 
power source.
If a cutting operation was taking place when the power supply was 
interrupted, then it may be necessary to free the blade from the work 
piece before attempting to re-start the machine.
Once the power is restored, the machine can be re-started by pressing 
the green button marked ‘I’ on the switch.

Fig 9.11 Blade centre point

work piece

Fig 9.12
Blade centre 
point

Rip fence
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Zpětný ráz
Zpětný ráz může nastat, když materiál prochází pilovým listem. Když je 
dřevo za středovým bodem ostří ( viz obrázek 9.11 - Blade centre point ), 
zuby se pohybují nahoru a směrem k uživateli, Obr. 9.11. Pokud se dřevo 
zavře na tyto vzhůru se pohybující zuby, může se dřevo vrátit zpět.
Způsob, jak překonat zpětný ráz, je zabránit tomu, aby se dřevo zavřelo 
na čepel. K tomu je třeba správně nastavit pravtíko a rozvírací klín.

Zajištěním, že je pravítko umístěno zcela před středovým bodem, obr. 
9.12, má dřevo prostor pro pohyb do řezu. Zpětný ráz je nyní  méně 
pravděpodobný.

Upozornění: 
Zajistěte, aby bylo pravítko rovnoběžně s litinovým stolem a 
pilovým kotoučem. Není-li podélné vodítko rovnoběžné, může se 
dřevo vsunout do ostří a to může také způsobit zpětný ráz.

V případě zablokování nebo pokud se stroj zastaví:
Pokud se stroj zastaví v důsledku zachycení nože v obrobku, 
okamžitě jej vypněte stisknutím červeného tlačítka označeného 
„O“ na spínači.
Je-li čepel zachycena v obrobku, může být nutné, aby se obrobek 
mírně oddělil vhodnou pákou, aby se čepel uvolnila.
Pro opětovné spuštění stroje stiskněte zelené tlačítko označené „I“ 
na spínači.

V případě výpadku napájení:
Stolní pila je vybavena beznapěťovím vypínačem (NVR), který chrání 
uživatele před automatickým spuštěním stroje při obnovení napájení 
po výpadku proudu.
V případě výpadku proudu nejprve vyhledejte a napravte zdroj 
poruchy. Pokud se závada nachází v elektrickém obvodu dílny, může 
se před pokusem o obnovení zdroje energie objevit základní příčina 
(přetížení obvodu atd.), Která by měla být vyšetřena kvalifikovaným 
elektrikářem.
Pokud došlo k přerušení řezání, když došlo k přerušení napájení, 
může být nutné před opětovným spuštěním stroje uvolnit čepel z 
obrobku.
Po obnovení napájení lze stroj znovu spustit stisknutím zeleného 
tlačítka označeného „I“ na spínači.
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When choosing a table saw blade always ensure that it is a hard bodied 
blade as soft bodied blades are only suitable for power tools. The 
easiest way to tell the difference between hard and soft bodied blades 
is that hard bodied blades have movement slots cut into the gullets of 
the blade, Fig 9.13, and soft bodied blades are solid, Fig 9.14.

The correct blade should be used for the type and thickness of material 
being cut. As a general rule, 2 to 3 teeth should cut at the same time, as 
shown in Fig 9.15. Where only 1 tooth cuts the work piece at a time as 
in Fig 9.16, the quality of finish will be adversely affected.

9. Operation & Sawing Practice

Fig 9.13

Hard Bodied
Suitable for table saws
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Fig 9.14

Soft Bodied
Unsuitable for table saws

Fig 9.15

Fig 9.16

Blade Selection 
Before undertaking any application on a table saw is important to 
consider blade selection. There are many blade types available and 
it is important to select the right blade for each task. This machine is 
supplied with a good multi-purpose blade, but for specialist applications 
a blade with a different tooth pattern may be required.

PROVOZ A ŘEZÁNÍ

Výběr čepele ( pilového kotouče )
Před zahájením jakékoli aplikace na stolní pile je důležité zvážit výběr 
kotouče. K dispozici je mnoho typů.
Je důležité vybrat správnou čepel pro každý úkol. Tento stroj je dodáván 
s univerzálním kotoučem, ale pro speciální použití může být vyžadován 
pilový kotouč s jiným vzorem zubů.

Při výběru pilového kotouče se ujistěte, že se jedná o kvalitní pilové 
kotouče, protože ty levnější  jsou vhodné pouze pro elektrické nářadí. 
Nejjednodušší způsob, jak zjistit rozdíl mezi kvalitními ( tvrdými ) a 
levnými ( měkkými ) kotouči, je to, že tvrdé čepele mají pohybové 
štěrbiny vyříznuté do těla.

viz obr. 9.13 - Hard Bodied - kvalitný, tvrdý kotouč ( vhodný pro 
formátovací pily )

viz obr. 9.14 - Soft Bodies - nekvalitní, měkký kotouče ( nevhodný pro 
formátovací pily )

Pro typ a tloušťku řezaného materiálu by měl být použit správný 
kotouč. Obecně platí, že 2 až 3 zuby by měly řezat současně, jak je 
znázorněno na obr. 9.15. 
Tam, kde obrobek řeže pouze 1 zub, jak je uvedeno na obr. 9.16, 
bude nepříznivě ovlivněna kvalita provedení.
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Fig 9.17

Fig 9.18

Fig 9.19

Fig 9.20

Types of Blades and Their Teeth

Rip Blade
These blades have flat topped teeth and lower tooth numbers for 
efficient and accurate ripping with minimal friction or burning that can 
be experienced with the wrong blade choice. Fig 9.17.

General Purpose Blade
This blade has alternating top bevels on the teeth and is in the mid 
range of teeth per inch. This provides the best compromise to enable 
efficient rip cuts, cross-cutting of timber and for sizing plywood, 
chipboard and other wood based panels. If undertaking large volumes 
of ripping or cross-cutting, a dedicated blade will provide better 
performance but these are a good all-rounder for varied use. Fig 9.18.

Cross-Cutting Blade
Can be alternating bevel (as per general purpose) or triple chip ground 
as shown for clean, efficient cross-cutting of solid wood. Generally in the 
high range of teeth per inch. Fig 9.19.

Faced Panel Blade
A hollow faced tooth alternates with an inverted ‘V’ tooth to provide 
a much cleaner cut in laminated chip boards than is normally possible 
without the use of a pre-scoring blade. Ideal if your machine has no 
scoring option. Fig 9.20.

Blade maintenance 
It is essential that the blade is in good condition. Any build up of timber 
resin near the teeth of the blade may cause the work piece to stall or 
stick. These deposits should removed with white spirit. After cleaning it 
is also advisable to coat the blade with silicone spray. Do not use any 
product which contains oil on the blade as this will attract dirt. Never 
try to clean a moving blade. The saw should be stopped, the blade 
removed and the resin removed with a suitable scraper.
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Druhy pilových kotoučů

Podélný řez - s plochým zubem
Tyto kotouče mají ploché a zaoblenými zuby a nižší počet zubů pro 
efektivní a přesné rozřezávání s minimálním třením nebo pálením, 
které může nastat při nesprávném výběru kotouče. Obr. 9.17.

Kotouč pro všeobecné použití
Tato čepel má střídavě horní úkosy na zubech. To poskytuje nejlepší 
kompromis umožňující efektivní řezání, příčné řezání dřeva a řezání 
překližek, dřevotřískových desek a dalších panelů na bázi dřeva. 
Pokud potřebujete řezat velký průřez, speciální kotouč bude 
poskytovat lepší výkon,  Obr. 9.18.

Příčný řez
Lze střídavě střídat zkosení (podle obecného účelu), jak se 
doporučuje pro čisté a účinné příčné řezání masivního dřeva. 
Obecně se jedná o vysoký počet zubů na palec. Obr. 9.19.

Čelní kotouč
Zuby s dutým tvarem se střídají s obráceným zubem „V“, aby se 
dosáhlo mnohem čistšího řezu v laminovaných deskách, než je 
obvykle možné bez použití předřezávacího kotouče. Ideální, pokud 
váš stroj nemá možnost předřezového kotouče. Obr. 9.20.

Údržba kotoučů
Je nezbytné, aby byl kotouč v dobrém stavu. Jakákoli 
nahromadění dřevěných pilin nebo pryskyřice v blízkosti zubů 
čepele může způsobit, že se obrobek zastaví nebo přilepí. Tyto 
usazeniny by měly být odstraněny benzínem. Po čištění se 
doporučuje také natřít čepel silikonovým sprejem. Nepoužívejte na 
čepel žádný výrobek, který obsahuje olej, což by mohlo způsobit 
znečištění. Nikdy se nepokoušejte čistit pohyblivý nůž. Pila by měla 
být zastavena, čepel odstraněna a pryskyřice odstraněna vhodnou 
škrabkou.
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9. Operation & Sawing Practice

Blade Hook
The angle of the blade tooth profile is referred to as the hook. To 
identify the hook of a blade, a line can be held from the centre of the 
blade to the tip of one of its teeth. If the blade profile follows the line, it 
is a neutral hook blade, Fig 9.21. If the blade profile is as shown in Fig 
9.22, with the top edge of the blade tip facing forward, it is a positive 
hook. If the blade profile is as shown in Fig 9.23, with the top edge of 
the blade tip further back than the lower part, it is a negative hook.

Neutral hook blades as shown in Fig 9.21 are designed for use in chop 
saws, radial arm saws and mitre saws, where the cut will be made from 
above the work piece. Neutral hook blades should not be used in table 
saws.

Positive hook blades as shown in Fig 9.22 are suitable for use in table 
saws for cutting soft and hard wood. They should not be used to cut 
laminated material or plywood as the teeth will leave a poor finish to 
the material.

Negative hook blades as shown in Fig 9.23 are suitable for use in 
table saws to cut laminated materials and plywood. This type of blade 
is designed to minimise splintering of the material’s surface around 
the cut. These blades are ineffective at cutting soft or hard woods and 
should not be used for this purpose.

Fig 9.21
Neutral hook

Fig 9.22
Positive hook

Fig 9.23

Negative hook

PROVOZ A ŘEZÁNÍ

Neutrální profil zubu
Identifikace úhlu profilu se může brát jako jako čára k špičce jednoho 
ze zubů. Pokud profil čepele sleduje linii, jedná se o neutrální zub, 
obr. 9.21. 

Pokud je profil nože znázorněn jak na obr. 9.22, horní hrana hrotu 
čepele směřuje dopředu, je to pozitivní zub ( úhel ). 

Pokud je profil nože znázorněn jak na obr. 9.23, s horním okrajem 
špičky čepele směrem dozadu než dolní část, jedná se o negativní 
zub ( úhel ).

Neutrální úhly, jak je znázorněno na obr. 9.21, jsou určeny pro 
použití v řezacích pilách, radiálních pilách a pokosových pilách, kde 
řez bude proveden shora nad obrobkem. Neutrální zuby by neměly 
být používány u stolních pil.

Pozitivní zub ( úhel ), jak je znázorněno na obr. 9.22, jsou vhodné 
pro použití v stolních pilách pro řezání měkkého a tvrdého dřeva. 
Nesmí být používány k řezání laminovaného materiálu nebo 
překližky, protože zuby zanechávají na materiálu špatnou 
povrchovou úpravu.

Negativní zuby, jak je znázorněno na obr. 9.23, jsou vhodné pro 
použití u stolních pil k řezání laminovaných materiálů a překližek. 
Tento typ čepele je navržen tak, aby minimalizoval tříštění povrchu 
materiálu kolem řezu. Tyto kotouče jsou při řezání měkkých nebo 
tvrdých dřevin neúčinné a neměly by se k tomuto účelu používat.
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10. Dust Extraction

The Importance Of Dust Extraction
Before the machine is started, ensure that adequate dust extraction 
provisions have been installed. Dust extraction is extremely important 
not only for health and safety but also for the correct upkeep of the 
machine. Saw dust can cause the machine not to operate properly or 
even fail completely. By keeping the machine free of large amounts of 
waste the performance will be optimised. 
If a large amounts of MDF or toxic woods are to be cut we recommend 
that there is a good ventilation system in place and that in addition to 
proper extraction a mask or respirator be worn as minimum protection.

Record Power Extractors 
Record Power offer a range of high quality dust extractors, we offer 
both drum and bag type extractors which filter down 0.5 micron 
providing protection from harmful fine dusts. All Record Power dust 
extractors & chip collectors have 100 mm inlets and hoses.

DX1000 High Filtration Dust Extractor 
Drum type extractor, 45 litre capacity, single 1 kW motor, suitable for 
intermittent use ie must be switched off for 20 minutes every hour.  
0.5 micron filtration

RSDE1 High Filtration Dust Extractor 
Drum type extractor, 45 litre capacity, single 1 kW motor, suitable for 
intermittent use ie must be switched off for 20 minutes every hour.  
0.5 micron filtration

RSDE2 High Filtration Dust Extractor
Drum type extractor, 50 litre capacity, single 1 kW motor, suitable for 
intermittent use ie must be switched off for 20 minutes every hour.  
0.5 micron filtration

RSDE/2A High Filtration Dust Extractor with Auto Switching 
Drum type extractor, 50 litre capacity, single 1 kW motor, auto switching 
allows the machine to be turned on and off as machines and power 
tools are operated. Suitable for intermittent use ie must be switched off 
for 20 minutes every hour. Maximum auto switch capacity tools up to 
1.1 kW. 0.5 micron filtration

DX4000 High Filtration Dust Extractor 
Drum type extractor, 80 litre capacity, Twin 1 kW motor, suitable for 

heavy usage ie if one motor is switched off for 20 minutes then the 
other can be used thus enabling continuous usage. Or both motors can 
be used simultaneously giving maximum suction but in this mode the 
extractor must be switched off for 20 minutes every hour.  
0.5 micron filtration

DX5000 High Filtration Dust Extractor 
Bag type extractor, 200 litre capacity, Twin 1 kW motors, suitable for 
heavy usage ie if one motor is switched off for 20 minutes then the 
other can be used thus enabling continuous usage. Both motors can 
be used simultaneously giving maximum suction but in this mode the 
extractor must be switched off for 20 minutes every hour.  
0.5 micron filtration

CX2000 Compact Chip Extractor 
Medium capacity chip collector, with a powerful 0.56 kW induction 
motor.  An extremely smooth running unit suitable for continuous usage. 
Very quiet impeller system extracts dust and chippings.
 
CX2600 Chip Collector 
Large capacity chip collector, with a powerful 0.37 kW induction motor.  
An extremely smooth running unit suitable for continuous usage. Very 
quiet impeller system extracts dust and chippings. 
Suitable for chip collection or finer dust using the optional 
filter cartridge

CX3000 Chip Collector 
Larger capacity chip collector, with a more powerful 0.75 kW induction 
motor and heavy duty construction. An extremely smooth running unit 
suitable for continuous usage. Very quiet impeller system extracts dust 
and chippings.
Suitable for chip collection or finer dust using the optional 
filter cartridge

Air Cleaners 
It is strongly advised to also use an air cleaner to remove the fine 
airborne dust present in the workshop which cannot be removed using 
machine extraction. Record Power offer a range of air cleaners suitable 
for all home workshops. Please contact your preferred stockist or  
visit www.recordpower.info.

 DX1000 RSDE1 RSDE2 RSDE/2A DX4000 DX5000 CX2000 CX2600 CX3000
Bandsaws 
Circular saws
Sanders
Intermittent usage

Bandsaws 
Circular saws
Sanders
Heavy usage

Planer Thicknessers 
Spindle Moulders
Universals
Intermittent usage

Planer Thicknessers 
Spindle Moulders
Universals
Heavy usage 

Dust Extraction
System
Intermittent usage  
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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

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.

PRO VHODNÉ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ SE PROSÍM OBRAŤTE NA 
SVÉHO PRODEJCE. 

www.recordpower.cz

EMAIL:  INFO@RECORDPOWER.CZ
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11. Electrical Connection & 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.  
It is important that the machine is effectively earthed. Some machines 
will be clearly marked with the double insulated logo:

In this case there will not be an earth wire within the circuit.
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.
Where the current rating of the machine exceeds 13 A at 230 V, or if the 
machine is designated for use on a 400 V 3 phase supply a connector 
conforming to BS4343 (CEE17 / IEC60309) will be used.
230 V machines will be fitted with a blue 3 pin connector. The wiring for 
this type of this connector will be the same as shown above. 
400 V, 3 phase machines will be fitted with a red 4 or 5 pin connector. 
The wiring for this type of connector is as shown below:

400 V (3 phase)
Brown:  Live (L1)
Black: Live (L2)
Grey: Live (L 3)
Blue: Neutral (N)
Green and Yellow: Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal  
marked ‘L1’.
The wire coloured black must always be fitted to the terminal  
marked ‘L2’.
The wire coloured grey must always be connected to the terminal  
marked ‘L3’.
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  
If in doubt about the connection of the electrical supply, always consult a 
qualified electrician.

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)
Zeleno/žlutá: zemnící ( 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".

Modrý 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.

Vypínač

Modrý

Černý

Hnědý

Bezpečnostní vypínač
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12. Trouble Shooting

For any information or problem contact your area dealer or our technical service centre. The necessary interventions must be carried out by 
specialised technical personnel. 

Before carrying out any fault service or maintenance work, please always TURN OFF THE SWITCH, UNPLUG POWER CABLE AND WAIT FOR THE SAW 
BLADE TO COME TO A STANDSTILL.

Problem Possible Cause Solution

Saw stops or will not start

1. Overload tripped on motor
2. Machine unplugged
3. Fuse blown or circuit breaker tripped
4. Cord damaged
5. Microswitch contact not made

1. Allow motor to cool before restarting machine
2. Connect the machine to the electricity supply
3. Replace fuse or reset circuit breaker
4. Replace power cord
5. Ensure contact is made

Does not make accurate
45° or 90° cuts

1. Stops not adjusted correctly
2. Angle pointer not set accurately

1. Check blade with square and adjust stops
2. Check blade with square and adjust pointer

Material binds blade when
ripping

1. Fence not aligned with blade
2. Warped wood
3. Excessive feed rate
4. Riving knife not aligned with blade

1. Check and adjust fence
2. Select another piece of wood
3. Reduce feed rate
4. Align Riving knife with blade

Saw makes unsatisfactory
cuts

1. Dull blade
2. Blade mounted backwards
3. Gum or pitch on blade
4. Incorrect blade for cut
5. Gum or pitch on table

1. Sharpen or replace blade
2. Turn blade around
3. Remove blade and clean
4. Change blade to correct type
5. Clean table

Blade does not come up
to speed

1. Extension cord too light or long
2. Low voltage
3. Motor not wired for correct voltage

1. Replace with adequate size cord
2.  Contact your local electrical company / have 

supply and circuit checked.
3. Refer to motor specification plate

Saw vibrates excessively

1. Stood on uneven floor
2. Damaged saw blade
3. Worn V-belts
4. Pulleys out of true
5. Improper motor mounting
6. Excessive play in raising mechanism
7. Loose fixings

1. Reposition on flat, level surface
2. Replace saw blade
3. Replace V-belts
4. Replace pulley
5. Check and adjust motor
6. Adjust worm and arbor bracket
7. Tighten hardware

Rip fence binds on guide rails
1.  Guide rails or extension table not  

installed correctly
2. Guide rail of rip fence not adjusted properly

1. Reassemble extension, as described in this manual
2. Adjust guide rail, as described in this manual

Blade does not raise or tilt
freely

1. Too much tension in raising mechanism
2.  Sawdust and debris in raising and tilting 

mechanisms

1. Adjust raising worm screw and arbor bracket
2. Clean and regrease

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě jakýchkoliv informací nebo problémů se obraťte na svého prodejce nebo na naše servisní středisko. Potřebné 
zásahy musí provádět odborný personál.
Před prováděním jakýchkoli poruchových nebo údržbářských prací vždy VYPNĚTE SPÍNAČ, ODPOJTE NAPÁJECÍ  
KÁBEL A ČEKEJTE, DOKUD SE KOTOUČ ÚPLNĚ NEZASTAVÍ

MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Pila se zastaví nebo se nespustí

1. Přetížení na motoru
2. Stroj je odpojen
3. Vypálená pojistka nebo vypnutý jistič. 
4. Kabel je poškozen
5. Není kontakt s mikrospínačem

1. Před opětovným spuštěním stroje nechte 
    motor vychladnout. 
2. Připojte stroj k elektrické síti. 
3. Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič
4. Vyměňte napájecí kabel
5. Zajistěte kontakt

Neřeže přesně na 90° a 45°
1. Není správně nastaveno
2. Ukazatel úhlu není přesně nastaven

1. Zkontrolujte kotouč se stolem a nastavte dorazy 
2. Zkontrolujte kotouč se stolem a nastavte ukazatel

Kotouč zanechává stopy

1. Pravítko není zarovnáno s čepelí
2. Pokřivené dřevo
3. Nadměrný posuv na dílec
4. Rozvírací klín není zarovnán s čepelí

1. Zkontrolujte a nastavte pravítko
2. Vyberte jiný kus dřeva 
3. Snižte rychlost posuvu
4. Vyrovnejte klín s čepelí

Neuskopojivé řezy

1. Naostřete nebo vyměňte čepel
2. Otočte ostří
3. Odstraňte čepel a vyčistěte
4. Vyměňte čepel za správný typ 
5. Vyčistěte stůl

1. Tupý pilový kotouč ( čepel )
2. Čepel namontovaná obráceně
3. Zanesený kotouč ( čepel )
4. Nesprávná čepel pro řez
5. Nerovnosti na stole

Pilový kotouč se netočí
1. Prodlužovací kabel je příliš tenký nebo dlouhý
2. Nízké napětí
3. Motor není zapojen pro správné napětí

1. Vyměňte kabel odpovídající velikosti
2. Kontaktujte místní elektrotechnickou firmu
    a zkontrolovat napájení a obvod.
3. Viz typový štítek motoru

Pila příliš vibruje

1. Pila nestojí na rovném povrchu 
2. Poškozený pilový kotouč 
3. Opotřebované klínové řemeny
4. Špatná řemenice
5. Nesprávná montáž motoru
6. Nadměrná vůle ve zvedacím mechanismu 
7. Volné šrouby

Text

1. Umístěte na rovnou plochu. 
2. Vyměňte pilový kotouč
3. Vyměňte klínové řemeny
4. Vyměňte řemenici
5. Zkontrolujte a nastavte motor
6. Upravte zvedání
7. Vše důkladně utáhněte

TextText

Držák pravítka nesedí na tyči

Text
Text

TextTextTextText

1. Vodicí tyč nebo stůl nejsou správně nainstalovány
2. Vodicí lišta není správně nastavena

Text

1. Viz kapitola 6.
2. Viz kapitola 6.

Text

Pilový kotouč se těžko zvedá 
i naklápí

1. Příliš velké napětí na zdvihacím mechanismu 
2. Nečistoty v mechanismech

1. Uvolněte napjetí
2. Vše důkladně vyčistěte



54
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No. Description Part No.
1 Screw M5X8GB819B
2 Table insert JL82410003A
3 Cast iron table JMTS1004030001-001G
4 Scale label JL82450008B
5 Rip fence scale JL82450009A
6 Pan head screw M6X16GB823Z
7 Support stud JL82450010
8 Nut M8GB6172Z
9 Washer WSH8GB97D1Z
10 Rip fence rail JL82450005A
11 Nut M8GB6170Z
12 Standard extension table JMTS1004030002-001U
13 Screw M6X10GB77B
14 Washer WSH8GB96Z
15 Bolt M8X20GB5783Z
16 M6 x 16 mm screw M6X16GB70Z
17 Bracket JL82120001A
18 Hose support JL82121000-001Y
19 Rear extension table JMTS1004030003-0001U
20 Screw M4X8GB818Z
21 Access panel JL82020005-105U
22 Main saw unit JMTS1004010000-105U
23 Switch KOA2MN-10ZFD
24 Screw M4X60GB818Z
25 Screw M4X10GB818Z
26 Blade safety plate JL82460007-105U
27 Screw M4X10GB818Z
28 Safety switch QKS8
29 Nut M4GB6170Z
30 Washer WSH4GB97D1Z
31 Pan head screw M4X30GB818Z
32 Left hand side cabinet panel JMTS1004070001-001U
33 Nut M6GB6170Z
34 Washer WSH6GB96Z
35 Bolt M6X15GB5781Z
36 Front cabinet panel JMTS1004070003-001U
37 Rear cabinet panel JMTS1004070002-001U
38 Left hand side rubber foot JL82070005
39 Right hand side rubber foot JL82070004
40 Right hand side cabinet panel JL82430001-001U
41 Bolt M10X40GB5783Z
42 Nut M10GB6170Z
43 Stabilising foot JMTS1004070004-001U
44 Bolt M8X16GB70Z
45 Washer WSH8GB97D1Z
46 Blade guard 1-JL82045000
47 Dust extraction hose 1-JL81100001
48 Blade 1-JL82040001
49 Bracket 1-JL82440001
50 Lock handle 1-JL82443000
51 Big washer 1-WSH8GB5287Z
52 Support bracket 1-JL82440002
53 Shaft bracket 1-JL82041001
54 Spindle 1-JL82444001
55 Adjusting plate 1-JL82041003
56 Bearing 1-BRG80103CGB278
57 Retaining ring 1-SLP35GB893D1Z
58 Pulley 1-JL82041004
59 Tube 1-JL82041005
60 Bearing 1-BRG80301CGB278

No. Description Part No.
61 Adjusting wheel 1-JL82041006
62 Nut 1-M8GB6182Z
63 Washer 1-WSH8GB97D1Z
64 Belt 1-JL82041008
65 Bolt 1-M6X30GB5781Z
66 Washer 1-WSH6GB96Z
67 Washer 1-WSH6GB93Z
68 Angle indicator 1-JL82440004
69 Nut 1-M8GB6170Z
70 Washer 1-WSH8GB95Z
71 Tube 1-JL82441002
72 Washer 1-JL50000005
73 Retaining ring 1-SLP18GB894B
74 Threaded shaft 1-JL82441001
75 Threaded tube 1-JL82043002
76 Tube 1-JL82043003
77 Position screw 1-JL82043004
78 Washer 1-WSH8GB5287Z
79 Dust port 1-JL82040004-001S
80 Carriage bolt 1-JL82060007
81 Nut 1-JL82040015
82 Washer 1-WSh10GB97Z
83 Plate 1-JL82040007
84 Retaining ring 1-ST32GB894D1B
85 Washer 1-JL82040008
86 Screw 1-M6X20GBGB819D1Z
87 Nut 1-M6GB889Z
88 Washer 1-WSH6GB96Z
89 Nut 1-M8GB889D1Z
90 Washer 1-WSH8GB96B
91 Tube 1-JL82040012
92 Position screw 1-JL82040013
93 Nut 1-M6GB6173Z
94 Nut 1-M6GB889D1Z
95 Screw 1-M6X35GB819Z
96 Plate 1-JL82040009
97 Tube 1-JL82040010
98 Screw 1-M8X20GB70Z
99 Square head nut 1-JL82440005
100 Washer 1-WSH8GB95B
101 Teeth washer 1-WSH8GB861B
102 Shaft 1-JL82440005
103 Clamp 1-JL82040018
104 Dust extraction hose 1-JL82040019
105 Motor 1-KH8242582-01
106 Motor pulley 1-JL82080002
107 Washer 1-JL82080004
108 Washer 1-M8GB96Z
109 Bolt 1-JL82080003
110 Motor plate 1-JL82080001
111 Threaded shaft 1-JMTS1002026005
112 Roll pin 1-PIN5X24GB879D1B
113 Gimbal 1-JMTS1001023100
114 Nut 1-M16GB812Z
115 Washer 1-WSH16GB858Z
116 Washer 1-JXPS1201026002
117 Retaining bracket 1-BRG1730AXKASGB4605
118 Position flange 1-JMTS1002026003
119 Tilt hand wheel shaft 1-JMTS1002026002
120 Key 1-PLN5X19GB1099

13. Parts Lists & DiagramsSeznam náhradních dílů a rozpad
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No. Description Part No.
181 End cap 1-JL82236002
182 Plate 1-JL82236012
183 Nut 1-M6GB6170Z
184 Screw 1-M6X10GB70Z
185 Bracket 1-JL82463005
186 Upper wheel assembly 1-JL82053000
187 Lower wheel assembly 1-JL82052000
188 Swinging arm 1-JL822360003A-001U
189 Bearing 1-BRG6202-2ZV2GB276
190 Washer 1-WSH6GBGB95Z
191 Shaft 1-JMTS1001052002
192 Retaining ring 1-CLP15GB894D1B
193 Screw 1-M4X8GB818Z
194 Washer 1-WSH4GB96Z
195 Lock plate 1-JMTS1001051002
196 Screw 1-M6X12GB70Z
197 Washer 1-WSH6GB95Z
198 Nut 1-M6GB6170Z
199 Lock handle 1-JL50041000-001S
200 Washer 1-WSH8GB5287Z
201 Angle scale 1-JL82214004
202 Rivet 1-RVT3X7GB12618A
203 Screw 1-M5X6GB73B
204 Bracket 1-JL82213001
205 Nut 1-JL82030006A
206 Position plate 1-JL82213013
207 Screw 1-M6X12GB70Z
208 Key 1-JL82213019
209 Lock nut 1-M10GB889Z
210 Washer 1-WSH10GB97D1Z
211 Bracket JXSM0401061003
212 Lock handle 1-JL50041000-001S
213 Nut 1-M8GB6170Z
214 Set screw 1-M8X50GB77B
215 Shaft JXSM0401061004
216 Set screw 1-M6X10GB70Z
217 Nut JL82240007
218 Tube 1-JL82213017
219 Knob 1-JL82213018-001S
220 Nut 1-M6GB6170Z
221 Plate 1-JL82213004
222 Big washer 1-WSH6GB5287Z
223 Knob 1-JL82213016-001S
224 Set screw 1-M6X10GB77B
225 Key 1-JL82213015
226 Big washer 1-WSH6GB96Z
227 Shaft 1-JL82464003
228 End cap 1-JL82213007-001S
229 Tapping screw 1-ST3D5X13GB845Z
230 Cross cut fence 1-JL82213003
231 Scale 1-JMTS1001053001
232 Bracket 1-JL82213002
233 Scale 1-JL82464001

No. Description Part No.
121 Washer 1-WSH6GB97D1Z
122 Screw 1-M6X16GB70Z
123 Locking handle 1-JMTS1002026001
124 Hand wheel 1-JMTS1002023101
125 Handle 1-JL84032000(2)
126 Screw 1-M6X10GB77B
127 Screw 1-JL82040016
128 Bracket 1-JL82040017
129 Set screw 1-M6X10GB77Z
130 Split bracket 1-JL82445100
131 Spliter 1-JL82445001
132 Guide washer 1-JL82445002
133 Plate 1-JL82445003
134 Washer 1-WSH10GBGB97D1Z
135 Nut 1-M10GB6170Z
136 Spring washer 1-WSH10GB93Z
137 Bolt 1-M10X25GB794Z
138 Blade guard 1-JL82040003
139 Screw 1-M4X10GB818Z
140 Washer 1-WSH5GB5287Z
141 Indicator 1-JL82440006
142 Washer 1-WSH4GB95Z
143 Screw 1-M4X8GB818Z
144 Rip fence 1-JL82450004
145 Carriage bolt 1-M6X35GB12Z
146 Support bracket 1-JL82450003
147 Washer 1-WSH6GB96Z
148 Nut 1-JL20061003-001S
149 Fence bracket 1-JL82450001-001G
150 Bracket 1-JL82450002-001G
151 Set screw 1-M8X45GB70D1Z
152 Micro-adjust knob 1-JL82450007
153 Washer 1-WSH6GB95Z
154 Wave washer 1-WSH6GB955B
155 Nut 1-M6GB6172Z
156 Lock handle 1-JL82450006-001S
157 Sliding beam 1-JMTS1004041000
158 Push handle 1-JL26060012-001S
159 Nut 1-M10GB6170Z
160 Washer 1-WSH10GB97D1Z
161 Square head nut 1-M10GB39B
162 Sliding bracket 1-JXPS1201053005
163 Plate 1-JL82240010
164 Socket head screw 1-JXCM2501012100-001S
165 Washer 1-WSH8GB96Z
166 Set screw 1-M6X10GB70Z
167 Square head nut 1-JL82030006
168 Stop plate 1-JL84060003-001Y
169 Washer 1-WSH6GB97D1Z
170 Fence knob 1-JL20061100-001S
171 Retaining ring 1-CLP10GB895D2B
172 Roll pin JMTS1001051004
173 Position tube JMTS1001051003
174 Set screw 1-M6X10GB80B
175 End cap 1-JL82233004-001S
176 Square sliding table 1-JMTS1001051001-001U
177 Nut 1-M20GB6173
178 End cap 1-JL82212006-001S
179 Swinging arm extension 1-JL84070002
180 Support arm 1-JL82463004
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Cert  No:   EU / TS250RS  / 1     

RECORD POWER LIMITED, 
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links,  
Chesterfield, Derbyshire S43 4XA
declares that the machinery described:-

 1. Type: Table Saw

    2. Model No: TS250RS

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

 Conforms with the following directives:-
   
 
 MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
   
 LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

   ELECTROMAGNETIC 2004/108/EC
 COMPATIBILITY DIRECTIVE EN 55014-1:2006
    EN 61000-3-2:2006
    EN 61000-3-3:1995+A1+A2
    EN 55014-2:1997+A1
  
      
and conforms to the machinery example for which the
EC Type-Examination Certificate No. BM50170597, AN50170595, AE50103166
has been issued by TUV Rheinland Product Safety GmbH,
at: Am Grauen Stein, D-51105. Cologne, Germany    

and complies with the relevant essential health and safety requirements.

Signed ......................................................... Dated:  21/01/2015 
Andrew Greensted
Managing Director

EU Declaration of ConformityEU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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