
Návod k pouÏití

Aku okružní pila KSA 18 LTX

Příslušenství

Používejte jen originál Metabo příslušenství. Budete-li potřebovat příslušenství, potřebujete vědět 
přesný typ Vašeho nářadí.

a) vodící lišta
b)vodící deska
c)upínací třmen- 2ks k upevnění vodící lišty
d)pilový kotouč pro dřevo a podobné materiály, střední jakost řezu
e)akumulátorový zdroj
f)nabíječka
g)Metabo průmyslový vysavač
h)odsávací hadice 35 mm/ 27 mm
i)adaptér

Ochrana životního prostředí

Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné. Vysloužilé elektrické nářadí a příslušenství obsahuje velké 
množství škodlivých surovin a umělých hmot, které rovněž mohou být recyklovány.

Opravy

Upozorňujeme, že opravy elektrického nářadí smí provádět pouze odborná opravna.
Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: 

Záruční a pozáruční servis:
Metabo s.r.o.  tel.:   326 904 457
Královická 1793  fax. : 326 907 730
Brandýs n/L.  www.metabo.cz
250 01   e-mail:Ladislav.Svec@metabo.cz

V případě opravy popište prosím, Vámi jištěnou závadu.

Technická data

Podívejte se na stranu 2.
U = napětí aku zdroje
n0 = počet volnoběžných otáček
T90° = max. hloubka řezu při 90°
T45° = max. hloubka řezu při 45°
A = nastavená úhlu řezu
D = průměr pilového řezu
d = průměr pilového kotouče
a = šíře kotouče
b = šířka řezu pilového kotouče
c = síla rozvíracího klínu
m = hmotnost
ahw = vibrace

Hlučnost
LpA = hladina tlak. zvuku
LwA = hladina výkonového zvuku

Při práci hladina hluku přesáhne 85 dB(A).
Používejte ochranu sluchu před hlukem.
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Seřízení úhlu pilového kotouče
Jestliže při nastavení 0° není pilový kotouč pravoúhlý k vodící desce: matku (16) uvolněte a pomocí 
šroubu (15) úhel upravte. Nakonec opět matku utáhněte.

Použití

Zapnutí a vypnutí
Zapnutí: tlačítko aretace spínače (5) stiskněte a držte, potom stlačte spínač.
Vypnutí: spínač (4) pusťte.

Pracovní upozornění
Síťový kabel veďte tak, aby nepřekážel při řezání. Nezapínejte ani nevypínejte stroj, když se pilový 
kotouč dotýká obrobku. Při přiložení okružní pily se vsune pohyblivý kryt kotouče díky obrobku do 
stroje. Ochrana proti přetížení: při přetížení mašiny bude výkon omezený. Při delším přetížení stroj 
vypněte.
Řezání podle orýsování: k tomu slouží ukazatel řezu (8). Ukazatel řezu odpovídá vnitřní straně pilového 
kotouče.

Řezání s paralelním dorazem
Paralelní doraz (9) může být zasazen vpravo a také vlevo od jeho rukojeti. Šířku řezu vpravo nebo 
vlevo přečtete z ukazatele řezu (8). Upevňovací šroub (7) pevně utáhněte. Přesný řez docílíte nejprve 
zkušebním řezem.

Řezání s vodící lištou
Vodící lišta s protiskluzovým povlakem pro bezpečné dolehnutí a na ochranu proti poškrábaní obrob-
ku.

Přehřátí aku článku
Při extrémně tvrdém nasazení (např. řezání tlustých prken) se může aku článek díky velkému zatížení 
přehřát (>60°). Proto aku článek před další prací nechte vychladnout.

Automatický ochranný mód 

- jestli že se stroj automaticky vypíná, dochází k aktivování elektronické ochrany.Zazní varovný signál 
(plynulé pískáni). Pípání ustane po max. 30 vteřinách nebo když je spínač uvolněný.
Jestliže bliká jedna dioda (26) článek je bez napětí. Je nezbytné zmáčkn out tlačítko indikátoru (27)         
a zkontrolovat na LED indikátoru stupen nabití.
Dlouhé plynulé přetížení stroje  - bude aktivována teplotní ochrana a stroj se vypne.
Pokud jsou akumulátorové články velmi teplé, zchladit je můžete ve Vaší AIR COOLED nabíječce.
K rychlému ochlazení stroje je vhodné nechat stroj běžet na volnoběžné otáčky.

Údržba

Stroj je nutné pravidelně čistit. 

Výměna kotouče
Před použitím nebo údržbou stroje, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aretační páčku osy kotouče (19) 
stiskněte a držte. Pilovou hřídel pomalu s klíčem č. 6 v upínacím šroubu točte, než aretace zapadne. 
Upínací šroub (20) vytočte proti směru hodinových ručiček. Otočný kryt kotouče vytáhněte zpět a pilový 
kotouč sejměte. Opěrné plochy mezi vnitřní přírubou, pilovým kotoučem upínacím šroubem musí být 
čisté. Nasaďte nový pilový kotouč. Dejte pozor na správné nastavení otáček. Správný točivý moment    
a otočný kryt kotouče uvádí ukazatel. Upínací šroub (20) pevně utáhněte. 
 - používejte jen ostré, nepoškrábané pilové kotouče. 
 - nepoužívejte žádné rizikové pilové kotouče nebo takové, které nevyhovují vaší formě
 - nepoužívejte pilové kotouče, které mají větší průměr než je doporučeno
 - nepoužívejte pilové kotouče, které neodpovídají požadovaným parametrům
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Přehled

Podívejte se na stranu 3
  1. vodící deska
  2. aku zdroj
  3. aretace aku zdroje
  4. spínač
  5. spínač uzamknutí
  6. držák pro impuls klíč
  7. upevňovací šroub (paralelní doraz)
  8. ukazatel řezu
  9. paralelní doraz
10. pohyblivý ochranný kryt
11. LED pracovní světlo
12. imbusový šroub
13. stupnice (úhel šikmého řezu)
14. upevňovací šroub (rychlost řezu)
15. seřizovací šroub
16. pojistná matice
17. stupnice (hloubka řezu)
18. aretační šroub pro nastavení hloubky
19. aretace vřetene
20. upevňovací šroub pilového kotouče
21. vnější příruba kotouče 
22. pilový kotouč
23. vnitřní příruba kotouče
24. adaptér na odsávání
25. odklopení ochranného krytu
26. indikátor kapacity
27. tlačítko indikátoru kapacity

Uvedení do provozu, nastavení

Před prvním použití nabijte aku článek. Aku článek dosáhne své plné kapacity teprve po 5ti cyklech 
nabití a vybití. Rozsah teploty nabíjení je 0 – 50°C.

Odnímání a nasazení aku článku
Odnímání – stisknutím tlačítka (3) odejmete aku článek (2)
Nasazení – aku článek nasaďte až po zapadnutí

Nastavení hloubky řezu
K nastavení uvolněte upevňovací šroub (18). Hloubku řezu můžete zjistit na stupnici (17). Šroub opět 
pevně utáhněte. Účelem je nastavit hloubku řezu tak, aby zuby pilového kotouče pod obrobkem 
vyčnívaly polovinu své výšky.

Šikmé nastavení pilového kotouče
Pro nastavení uvolněte aretaci úhlového nastavení (14). Motor nakloňte proti vodící desce (1). Nastavený 
úhel šikmého řezu ukazuje stupnice (13). Potom aretaci úhlového nastavení opět pevně utáhněte.
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru elektrického nářadí obrátili na značku Metabo. 
Každé elektrické nářadí firmy Metabo je spolehlivě testováno a je pod stálou kontrolou kvality. Životnost 
elektrického nářadí závisí ve velké míře i na Vás. Dbejte proto pokynů uvedených v návodu k použití         
a přiložených dokumentech. Čím starostlivěji se ke svému Metabu budete chovat, tím déle a spolehlivěji 
Vám bude sloužit.

Souhlasné prohlášení

Tímto prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento výrobek splňuje uvedené normy a normativní 
nařízení: EN 60745, 98/37/EG.

Způsob použití

Stroj je vhodný k řezání dřeva, plastů, kovů nebo podobných pracovních materiálů. Uživatel přejímá 
odpovědnost za škody způsobené nepatřičným zacházením. Všeobecně uznávané ochranné předpisy 
v případě nehody a přiložené bezpečnostní informace musí být dodržovány.

Všeobecné bezpečnostní podmínky
 
Před použitím stroje si nejdříve pozorně přečtěte bezpečnostní předpisy pro užívání elektrického nářadí 
(červený sešit) a návod k použití. Všechny přiložené dokumenty si uchovejte a Vaše elektrické nářadí 
předávejte dále vždy s těmito dokumenty.

Akumulátorové baterie chraňte před vlhkem!
Nepoužívejte baterie poškozené a detonované!
Nevhazujte do ohně!
Nedotýkejte se na bateriích kontaktů ani je nezkratujte!

Na poškozených bateriích se může objevit lepkavá tekutina (30% hydroxid draselný). Přijde-li do styku 
s kůží, opláchněte místo proudem vody. Pokud se dostane do kontaktu s očima, vypláchněte čistou 
vodou a vyhledejte neprodleně lékařskou péči.

- dříve než budete se strojem pracovat nebo provádět jeho údržbu, vytáhněte zásuvku ze zástrčky
- třísky a podobné odstraňujte jen, když je stroj v klidu
- při delší práci používejte ochranu na uši
- jestliže nebudete užívat ochranu na uši, může při práci dojít k poškození sluchu
- při práci noste ochranné brýle
- aretační šroub stlačte jen při klidném chodu motoru
- pilový kotouč nesmí být zabrzděn postraním tlakem
- kryt kotouče nesmí být ve zpětné pozici zmáčknut nebo sevřen
- u řezání plastů musí být stroj pravidelně čištěn. Funkčnost ochranného zařízení (např. pohyblivý 
   kryt kotouče) musí být zajištěna
- pohyblivý otočný kryt kotouče musí být volně pohyblivý a vrátit se samočinně, lehce a exaktně 
  do konce polohy
- materiály, které při zpracování způsobují nebezpečnou páru nebo prach nesmíte opracovávat
- stroj pokud možno veďte oběma rukama
- při zablokování pilového kotouče hned vypněte stroj
- nezkoušejte řezat extrémně malé obrobky
- u zpracování musí být obrobek pevně přiložený a zajištěný proti posunutí
- velké obrobky musí být dostatečně podepřeny
- při práci často vzniká prach (např. při zpracování dubového a bukového dřeva, materiály, které 
  obsahují škodlivé látky) a neměl by zůstat v těle. Pravidelně stroj čistěte a používejte prachovou 
  ochrannou masku


