
Pokus_01.pdf, Flat 1 of 6 - Pages: 1, 05/04/07 08:45 AM

Platí lenpre európskekrajiny

Hlučnosť a vibrácie

VYHLÁSENIEOZHODE -ES

Typická úroveň akustického tlaku váhyAje 73 dB (A).

Hlučnosť počas prácemôžepresiahnuť úroveň 85 dB (A).

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku. -

Typická efektívna hodnota akcelerácie neprevyšuje úroveň
2,5m/s .

Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN60745.

Na našu zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok
vyhovuje nasledujúcim normám a predpisom HD400,
EN60745, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami
Rady 73/23/EEC, 89/336/EECa98/37/EC.
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Yasuhiko Kanzaki

Riaditeľ

MichiganDrive,Tongwell,MiltonKeynes,
BucksMK158JD,ANGLICKO

Zodpovedný výrobca:
MakitaCorporationAnjoAichi Japan

CE 2005

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Diamantová píla na kameň
s odsávaním prachu

Návod na používanie

4157KB 180 mm

Makita Corporation
3-11-8, Sunioyoshi-cho

Anjo, Aichi, 446-8502 Japan
Vyrobené v Japonsku
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 Poznámky
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PRÍSLUŠENSTVO

Uvedené príslušenstvo je určené pre používanie s diamantovou pílou na kameň Makita, opísanou v tomto ná-
vode na používanie. Používanie iného, než odporúčaného originálneho príslušenstva môže znamenať riziko
úrazu alebo poškodenia náradia. Príslušenstvo používajte  odporúčaným spôsobom a iba na účely, pre kto-
ré je určené.

Imbusový kľúč

Paralelný doraz

Diamantový rezací kotúč na rezanie nasucho
(priemer 180 mm, priemer upínacieho
otvoru 22,23 mm)
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VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM

TECHNICKÉ  PARAMETRE

1 Schránka na prach
2 Skrutky
3 Imbusový kľúč
4 Aretačná páčka vretena
5 Utiahnuť
6 Povoliť
7 Imbusová skrutka
8 Vonkajšia príruba
9 Diamantový rezací kotúč

10 Vnútorná príruba

11 Páčka
12 Stupnica uhla sklonu
13 Páčka
14 Základná doska
15 Nastavovacia skrutka
16 Školský trojuholník
17 Výrez
18 45o šikmé rezy
19 Rovné (90o) rezy
20 Tlačidlo vypínača

Diamantová píla na kameň s odsávaním prachu .................................................................... 4157KB
Príkon ................................................................................................................................................................. 1400 W
Priemer diamantových kotúčov ..................................................................................................................... 180 mm
Priemer upínacieho otvoru ......................................................................................................................... 22,23 mm
Maximálna hĺbka rezu pri 90o ........................................................................................................................... 58 mm

pri 45o ........................................................................................................................... 29 mm
Voľnobežné otáčky ...................................................................................................................................... 5800 min-1

Celková dĺžka .................................................................................................................................................... 354 mm
Hmotnosť ............................................................................................................................................................... 5,5 kg

 Vzhľadom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez predchádza-
júceho upozornenia.
 Technické parametre sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu dovozu.

Oboznámte sa s návodom na používanie

Dvojitá ochranná izolácia

Použité symboly a ich význam
Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku náradia. Pred použitím
náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

21 Blokovacie tlačidlo
22 Hlavná rukoväť
23 Prídavná rukoväť
24 Paralelný doraz
25 Viečko proti prachu
26 Gumené viečko
27 Hranica opotrebovania
28 Viečko držiaka uhlíkov
29 Skrutkovač

Náradie nikdy nepoužívajte upnuté vo zveráku, diamantovým kotúčom smerom hore.

Do náradia sa nesmú upínať štandardné rezacie kotúče.

Do náradia sa nesmú upínať pílové kotúče alebo diamantové kotúče s drážkami alebo
otvormi.
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ÚDRŽBA  A  OŠETROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím, náradie vypnite a zástrčku sieťovej šnúry
vytiahnite zo zásuvky.

Hlučnosť
Typická hodnota hladiny akustického tlaku zariadenia je 102 dB(A). Hodnota hladiny akustického výkonu ná-
radia môže za určitých okolností prekročiť 115 dB(A). V takýchto prípadoch je potrebné používanie
osobných ochranných prostriedkov proti hluku.

Odrušenie
Toto elektrické zariadenie je odrušené v súlade s platnými medzinárodnými normami (76/889/EHS, 82/499/
EHS, DIN ISO 57875/VDE 0875, HD 400, EN 50144, EN 55014, EN 61000, 73/23/EHS, 89/336/EHS,
98/37/EHS, STN 33 2860), ako i ostatnými, všeobecne záväznými technickými predpismi a normami.

Výmena uhlíkov (obr. 14 a 15)
Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať a meniť. Pri opotrebovaní uhlíkov až po hranicu maximálneho opot-
rebovania 27 sa uhlíky musia neodkladne vymeniť. Uhlíky udržujte čisté, aby sa mohli voľne kĺzať v držiakoch.
Oba uhlíky sa musia vymeniť súčasne. Používajte iba rovnaké uhlíky.

Obe viečka držiakov uhlíkov 28 vyskrutkujte pomocou skrutkovača 29. Opotrebované uhlíky vyberte, z držia-
kov uhlíkov vyfúknite prach a vložte nové uhlíky. Potom obe viečka držiakov uhlíkov 28 skrutkovačom 29 na-
skrutkujte naspäť. Náradie inak nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Náradie (najmä vetracie štrbiny na kryte motora) udržujte stále čisté.

Výrobe a výstupnej kontrole elektrického ručného náradia MAKITA sa venuje mimoriadna pozornosť. V prí-
pade zlyhania funkcie náradia počas platnosti záručnej doby, náradie nechajte opraviť v autorizovanom ser-
visnom stredisku elektrického ručného náradia MAKITA.

Pri požadovaní informácií alebo objednávaní príslušenstva/náhradných dielov nezabudnite prosím vždy
uviesť objednávacie číslo Vášho náradia, uvedené na typovom štítku.

Ostrenie diamantových rezacích kotúčov
Pri poklese rezacieho výkonu diamantového rezacieho kotúča, na obnovenie rezacieho výkonu (naostrenie)
diamantového rezacieho kotúča použite vyradený hrubozrnný brúsny kotúč z brúsky alebo betónový blok,
resp. dlaždicu. Brúsny kotúč alebo betónový blok pevne upevnite a diamantovým rezacím kotúčom do neho
zarežte, čím sa obnažia nové diamantové zrná v pojive diamantového segmentu a diamantový rezací kotúč
tak nadobudne pôvodnú ostrosť a rezací výkon.
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Využitie
Náradie je určené na pílenie tvrdého a mäkkého dreva, plastov, plechov, kovových profilov a rúr a ostatných
materiálov z kovov.

Dodržujte napájacie napätie

Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajom o napájacom napätí, uvedeným na typovom štítku nára-
dia. Náradie s uvedenou hodnotou napájacieho napätia 230 V sa môže pripájať i do siete s napätím 220 V.
Náradie má dvojitú elektrickú izoláciu (ochranná trieda II) a smie sa preto pripájať do zásuviek bez ochran-
ného uzemňovacieho kolíka.

Zapínanie a vypínanie náradia spôsobuje výkyvy napätia v elektrickej sieti. Používanie náradia za nepriazni-
vých okolností sieťového napätia môže mať negatívny vplyv na funkciu iných elektrických alebo elektronických
zariadení, pripojených na rovnakú fázu siete. Pri impedancii sieťového prúdu 0,31 Ω alebo menšej sa tieto
vplyvy nebudú prejavovať.

Náradie preto pripájajte do samostatnej zásuvky, ktorá je istená poistkou alebo ochranným ističom s poma-
lou účinnosťou.
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Pílenie (obr. 11)

Náradie pravou rukou pevne uchopte za hlavnú rukoväť 22 a ľavou rukou za prídavnú rukoväť 23. Prednú časť
základnej dosky 14 položte na obrobok tak, aby sa ho diamantový rezací kotúč nikde nedotýkal. Potom ná-
radie zapnite a vyčkajte, pokým sa diamantový rezací kotúč nerozbehne na plné otáčky. Náradie celou plo-
chou základnej dosky pomaly a rovnomerne posúvajte po povrchu obrobku, pokým obrobok úplne neprepí-
lite. Na dosiahnutie hladkého rezu, náradie veďte rovno a posúvajte pomalým a plynulým pohybom. Pri píle-
ní nikdy nepoužívajte vodu (náradie je určené iba na pílenie nasucho). Voda môže vniknúť do náradia a spô-
sobiť úraz elektrickým prúdom.

Upozornenie:

 Náradie pri pílení vždy posúvajte pomalým, plynulým a rovnomerným pohybom. Prílišný tlak na náradie,
zahranenie (skríženie) diamantového rezacieho kotúča alebo pohyb do strán môžu viesť ku prehriatiu
motora, zaseknutiu diamantového rezacieho kotúča v štrbine rezu a ku nebezpečnému spätnému rázu
náradia.

 Príliš veľké nastavenie hĺbky rezu môže viesť ku preťaženiu motora náradia. Hĺbka rezu v jednom úkone by
nemala prekročiť hodnotu 20 mm. Pri väčšej hĺbke rezu preto postupujte na etapy.

Paralelný doraz (obr. 12)

Praktický paralený doraz 24 umožňuje pílenie vo veľmi presných, rovných líniách. Paralelný doraz 24 jed-
noducho prisuňte ku pravej hrane obrobku a jeho polohu podľa požadovanej šírky zaistite pomocou skrut-
ky.

Odsávanie prachu (obr. 13)

Náradie je vybavené schránkou 1 na zachytávanie prachu, uvoľňujúceho sa z obrobku pri pílení. Schránku
na prach vyprázdnite po jej naplnení prachom približne do dvoch tretín objemu. Na odblokovanie viečka proti
prachu 25 stlačte páčku 11. Potom schránku na prach 1 otvorte. Pripojenie náradia na špeciálny vysávač
kamenného a betónového prachu MAKITA umožňuje čistú prácu. Z viečka na prach 25 odstráňte gumené
viečko 26 a hadicu vysávača pripojte na viečko na prach.
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PRE  VAŠU  BEZPEČNOSŤ

1. Diamantový rezací kotúč pred používaním starostlivo skontrolujte na praskliny alebo poškodenie. Popras-
kaný alebo poškodený diamantový kotúč ihneď nahraďte novým.

2. Používajte iba upínacie príruby, určené výlučne pre toto náradia.

3. Dbajte na to, aby vreteno náradia a príruby (najmä ich dosadacie plochy) alebo upínacia skrutka diaman-
tového rezacieho kotúča neboli poškodené. Poškodenie týchto častí môže viesť ku prasknutiu diaman-
tového rezacieho kotúča.

4. Náradie pri práci vždy pevne držte oboma rukami za hlavnú a prídavnú rukoväť.

5. Ruky alebo prsty nepribližujte do blízkosti rotujúcich častí náradia.

6. Pred zapnutím náradia sa presvedčte, že diamantový rezací kotúč sa nikde nedotýka obrobku.

7. Po zapnutí náradia vyčkajte, pokým sa diamantový rezací kotúč nerozbehne na plné otáčky a až potom
ho priložte k obrobku.

8. Pri spozorovaní neprirodzeného správania sa náradia, náradie ihneď vypnite.

9. Tlačidlo vypínača nikdy neblokujte (lepiacou páskou, gumou alebo inak) v zapnutej polohe.

10. Náradie sa nesmie používať v stacionárnom režime (upnuté vo zveráku, diamantovým rezacím kotúčom
smerom nahor) - nebezpečie vážneho poranenia (pozri obr. 1) !

11. Po skončení rezu náradie najprv vypnite a vyčkajte, pokým diamantový rezací kotúč úplne nezastane a až
potom náradie zdvihnite z obrobku a odložte.

12. Diamantový rezací kotúč po vypnutí náradia nikdy nepribrzďujte bočným tlakom na kotúč.

13. Náradie sa smie používať výlučne na rezanie nasucho. Nepoužívajte vodu alebo iné chladiace médium.

Bezpečnostné pokyny pre prácu s náradím
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PRACOVNÉ  POKYNY

Demontáž a montáž diamantového rezacieho kotúča (obr. 2, 3 a 4)
Upozornenie:

 Pred montážou/demontážou diamantového rezacieho kotúča a každým nastavovaním alebo inou manipu-
láciou s náradím sa presvedčte, že náradie je vypnuté a zástrčka sieťovej šnúry je vytiahnutá zo zásuvky.

Dve upevňovacie skrutky 2 schánky na zachytávanie prachu 1 skrutkovačom vyskrutkujte a schránku 1 z
náradia demontujte. Na zablokovanie otáčania vretena náradia, aretačnú páčku vretena 4 stlačte a upevňo-
vaciu imbusovú skrutku 7 pomocou imbusového kľúča 3 otáčaním doľava (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek) vyskrutkujte (6). Potom imbusovú skrutku 7, vonkajšiu prírubu 8 a diamantový rezací kotúč 9 z vretena
náradia odstráňte. Pri montáži diamantového rezacieho kotúča postupujte v opačnom poradí. Imbusovú
skrutku 7 pri montáži diamantového rezacieho kotúča vždy pevne utiahnite.

Upozornenie:

 Presvedčte sa, že šípka, vyznačená na diamantovom rezacom kotúči, označujúca smer otáčania, je orien-
tovaná rovnakým smerom ako šípka na náradí.

 Na demontáž a montáž diamantových rezacích kotúčov používajte iba dodávaný imbusový kľúč 3 MAKITA.

Nastavenie hĺbky rezu (obr. 5)

Páčku 11 na nastavovaní hĺbky povoľte (6) a základnú dosku 14 posuňte nahor alebo nadol. Po nastavení
požadovanej hĺbky rezu, základnú dosku 14 utiahnutím páčky 11 zaaretujte.

Šikmé rezy (obr. 6)

Páčku 13 na stupnici uhla sklonu rezu 12 na prednej strane základnej dosky 14 povoľte. Pílu podľa stup-
nice uhla sklonu rezu 12 nakloňte do požadovaného uhla (0o - 45o) a páčku 13 bezpečne utiahnite.

Nastavenie presnosti 90o uhla rezu (vertikálny rez) (obr. 7 a 8)

Náradie je z výroby nastavené na presný uhol vertikálneho (90o) rezu. Ak sa uhol vertikálneho rezu musí
presne nastaviť, musí sa nastavovacia skrutka 15 presne nastaviť pomocou skrutkovača, pričom pravouh-
lá poloha diamantového kotúča voči rovine základnej dosky sa kontroluje pomocou školského trojuholníka
16 (alebo oceľového uholníka).

Línia rezu (obr. 9)
Pri rovných (90o) rezoch 19, pravú hranu výrezu 17 na prednej strane základnej dosky 14 priložte na líniu
rezu. Pri 45o šikmých rezoch 18, ľavú hranu výrezu 17 na prednej strane základnej dosky 14 priložte na lí-
niu rezu.

Zapínanie/vypínanie (obr. 10)

Upozornenie:

 Pred pripojením zástrčky sieťovej šnúry náradia do zásuvky vždy skontrolujte správnu funkciu vypínača.
Vypínač sa po uvoľnení vždy musí vrátiť do vypnutej polohy.

Na zabránenie neúmyselnému zapnutiu náradia (napríklad pri prenášaní), je vypínač náradia 20 vybavený
blokovacím tlačidlom 21. Na zapnutie náradia najprv stlačte blokovacie tlačidlo 21 a pridržte ho stlačené a
potom stlačte tlačidlo vypínača 20.

Yasuhiko Kanzaki

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
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Využitie
Náradie je určené na pílenie tvrdého a mäkkého dreva, plastov, plechov, kovových profilov a rúr a ostatných
materiálov z kovov.

Dodržujte napájacie napätie

Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajom o napájacom napätí, uvedeným na typovom štítku nára-
dia. Náradie s uvedenou hodnotou napájacieho napätia 230 V sa môže pripájať i do siete s napätím 220 V.
Náradie má dvojitú elektrickú izoláciu (ochranná trieda II) a smie sa preto pripájať do zásuviek bez ochran-
ného uzemňovacieho kolíka.

Zapínanie a vypínanie náradia spôsobuje výkyvy napätia v elektrickej sieti. Používanie náradia za nepriazni-
vých okolností sieťového napätia môže mať negatívny vplyv na funkciu iných elektrických alebo elektronických
zariadení, pripojených na rovnakú fázu siete. Pri impedancii sieťového prúdu 0,31 Ω alebo menšej sa tieto
vplyvy nebudú prejavovať.

Náradie preto pripájajte do samostatnej zásuvky, ktorá je istená poistkou alebo ochranným ističom s poma-
lou účinnosťou.
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Pílenie (obr. 11)

Náradie pravou rukou pevne uchopte za hlavnú rukoväť 22 a ľavou rukou za prídavnú rukoväť 23. Prednú časť
základnej dosky 14 položte na obrobok tak, aby sa ho diamantový rezací kotúč nikde nedotýkal. Potom ná-
radie zapnite a vyčkajte, pokým sa diamantový rezací kotúč nerozbehne na plné otáčky. Náradie celou plo-
chou základnej dosky pomaly a rovnomerne posúvajte po povrchu obrobku, pokým obrobok úplne neprepí-
lite. Na dosiahnutie hladkého rezu, náradie veďte rovno a posúvajte pomalým a plynulým pohybom. Pri píle-
ní nikdy nepoužívajte vodu (náradie je určené iba na pílenie nasucho). Voda môže vniknúť do náradia a spô-
sobiť úraz elektrickým prúdom.

Upozornenie:

 Náradie pri pílení vždy posúvajte pomalým, plynulým a rovnomerným pohybom. Prílišný tlak na náradie,
zahranenie (skríženie) diamantového rezacieho kotúča alebo pohyb do strán môžu viesť ku prehriatiu
motora, zaseknutiu diamantového rezacieho kotúča v štrbine rezu a ku nebezpečnému spätnému rázu
náradia.

 Príliš veľké nastavenie hĺbky rezu môže viesť ku preťaženiu motora náradia. Hĺbka rezu v jednom úkone by
nemala prekročiť hodnotu 20 mm. Pri väčšej hĺbke rezu preto postupujte na etapy.

Paralelný doraz (obr. 12)

Praktický paralený doraz 24 umožňuje pílenie vo veľmi presných, rovných líniách. Paralelný doraz 24 jed-
noducho prisuňte ku pravej hrane obrobku a jeho polohu podľa požadovanej šírky zaistite pomocou skrut-
ky.

Odsávanie prachu (obr. 13)

Náradie je vybavené schránkou 1 na zachytávanie prachu, uvoľňujúceho sa z obrobku pri pílení. Schránku
na prach vyprázdnite po jej naplnení prachom približne do dvoch tretín objemu. Na odblokovanie viečka proti
prachu 25 stlačte páčku 11. Potom schránku na prach 1 otvorte. Pripojenie náradia na špeciálny vysávač
kamenného a betónového prachu MAKITA umožňuje čistú prácu. Z viečka na prach 25 odstráňte gumené
viečko 26 a hadicu vysávača pripojte na viečko na prach.
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VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM

TECHNICKÉ  PARAMETRE

1 Schránka na prach
2 Skrutky
3 Imbusový kľúč
4 Aretačná páčka vretena
5 Utiahnuť
6 Povoliť
7 Imbusová skrutka
8 Vonkajšia príruba
9 Diamantový rezací kotúč

10 Vnútorná príruba

11 Páčka
12 Stupnica uhla sklonu
13 Páčka
14 Základná doska
15 Nastavovacia skrutka
16 Školský trojuholník
17 Výrez
18 45o šikmé rezy
19 Rovné (90o) rezy
20 Tlačidlo vypínača

Diamantová píla na kameň s odsávaním prachu .................................................................... 4157KB
Príkon ................................................................................................................................................................. 1400 W
Priemer diamantových kotúčov ..................................................................................................................... 180 mm
Priemer upínacieho otvoru ......................................................................................................................... 22,23 mm
Maximálna hĺbka rezu pri 90o ........................................................................................................................... 58 mm

pri 45o ........................................................................................................................... 29 mm
Voľnobežné otáčky ...................................................................................................................................... 5800 min-1

Celková dĺžka .................................................................................................................................................... 354 mm
Hmotnosť ............................................................................................................................................................... 5,5 kg

 Vzhľadom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez predchádza-
júceho upozornenia.
 Technické parametre sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu dovozu.

Oboznámte sa s návodom na používanie

Dvojitá ochranná izolácia

Použité symboly a ich význam
Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku náradia. Pred použitím
náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

21 Blokovacie tlačidlo
22 Hlavná rukoväť
23 Prídavná rukoväť
24 Paralelný doraz
25 Viečko proti prachu
26 Gumené viečko
27 Hranica opotrebovania
28 Viečko držiaka uhlíkov
29 Skrutkovač

Náradie nikdy nepoužívajte upnuté vo zveráku, diamantovým kotúčom smerom hore.

Do náradia sa nesmú upínať štandardné rezacie kotúče.

Do náradia sa nesmú upínať pílové kotúče alebo diamantové kotúče s drážkami alebo
otvormi.
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ÚDRŽBA  A  OŠETROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím, náradie vypnite a zástrčku sieťovej šnúry
vytiahnite zo zásuvky.

Hlučnosť
Typická hodnota hladiny akustického tlaku zariadenia je 102 dB(A). Hodnota hladiny akustického výkonu ná-
radia môže za určitých okolností prekročiť 115 dB(A). V takýchto prípadoch je potrebné používanie
osobných ochranných prostriedkov proti hluku.

Odrušenie
Toto elektrické zariadenie je odrušené v súlade s platnými medzinárodnými normami (76/889/EHS, 82/499/
EHS, DIN ISO 57875/VDE 0875, HD 400, EN 50144, EN 55014, EN 61000, 73/23/EHS, 89/336/EHS,
98/37/EHS, STN 33 2860), ako i ostatnými, všeobecne záväznými technickými predpismi a normami.

Výmena uhlíkov (obr. 14 a 15)
Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať a meniť. Pri opotrebovaní uhlíkov až po hranicu maximálneho opot-
rebovania 27 sa uhlíky musia neodkladne vymeniť. Uhlíky udržujte čisté, aby sa mohli voľne kĺzať v držiakoch.
Oba uhlíky sa musia vymeniť súčasne. Používajte iba rovnaké uhlíky.

Obe viečka držiakov uhlíkov 28 vyskrutkujte pomocou skrutkovača 29. Opotrebované uhlíky vyberte, z držia-
kov uhlíkov vyfúknite prach a vložte nové uhlíky. Potom obe viečka držiakov uhlíkov 28 skrutkovačom 29 na-
skrutkujte naspäť. Náradie inak nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Náradie (najmä vetracie štrbiny na kryte motora) udržujte stále čisté.

Výrobe a výstupnej kontrole elektrického ručného náradia MAKITA sa venuje mimoriadna pozornosť. V prí-
pade zlyhania funkcie náradia počas platnosti záručnej doby, náradie nechajte opraviť v autorizovanom ser-
visnom stredisku elektrického ručného náradia MAKITA.

Pri požadovaní informácií alebo objednávaní príslušenstva/náhradných dielov nezabudnite prosím vždy
uviesť objednávacie číslo Vášho náradia, uvedené na typovom štítku.

Ostrenie diamantových rezacích kotúčov
Pri poklese rezacieho výkonu diamantového rezacieho kotúča, na obnovenie rezacieho výkonu (naostrenie)
diamantového rezacieho kotúča použite vyradený hrubozrnný brúsny kotúč z brúsky alebo betónový blok,
resp. dlaždicu. Brúsny kotúč alebo betónový blok pevne upevnite a diamantovým rezacím kotúčom do neho
zarežte, čím sa obnažia nové diamantové zrná v pojive diamantového segmentu a diamantový rezací kotúč
tak nadobudne pôvodnú ostrosť a rezací výkon.
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PRÍSLUŠENSTVO

Uvedené príslušenstvo je určené pre používanie s diamantovou pílou na kameň Makita, opísanou v tomto ná-
vode na používanie. Používanie iného, než odporúčaného originálneho príslušenstva môže znamenať riziko
úrazu alebo poškodenia náradia. Príslušenstvo používajte  odporúčaným spôsobom a iba na účely, pre kto-
ré je určené.

Imbusový kľúč

Paralelný doraz

Diamantový rezací kotúč na rezanie nasucho
(priemer 180 mm, priemer upínacieho
otvoru 22,23 mm)


