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• Prosím přečtěte si důkladně tento návod 

a dodržujte všechny pokyny.  
 

• Seznamte se pomocí tohoto návodu s 

přístrojem a obsluhou.  
 

• Pro vlastní bezpečnost dodržujte 

všechny bezpečnostní pokyny. 
 

• Pokud přístroj někomu zapůjčíte, 

předejte i tenté návod.   
 

• Děti a mladiství pod 16 let nebo osoby 

neseznámené s tímto návodem nesmí 
tento přístroj používat.   

• Zajistěte dostatečný zdroj proudu pro 

tento přístroj. Zohledněte přitom údaje v 
kolonce technická data.  

• Kontrolujte před každým použitím pi-

lu,zda je vše v bezpečném provozu-
schopném stavu.  

 

• Všechny bezpečnostní kryty musí být 

předpisově namontovány.    
      

• Kontrolujte vždy pilu,aby pevně seděla.  

 

• Neřežte více součástí najednou.  

 

• Dbejte při řezání hlavně dřeva,aby v něm 

nebylo cizí těleso  (hřebíky,šrouby a 
pod.).  

Důležitá upozornění:   Před uvedením do provozu:  
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Seznam dílů: 



Prohlášení o shodě EU 
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• Šavlová pila je určena k řezání dřeva a 

jiných materiálů pro domácí práce při 
použití vhodných pilek.  

• Pila není vhodná pro trvalý pro-

voz,t.zn.,pro komerční využití.  

• Uživatel musí být před použitím sezná-

men s bezpečnostními předpisy a funkcí 
přístroje.  

• Sledujte bezpodmínečně všechna     

omezení v kolonce bezpečnostní 
předpisy.  

• Nepoužijte tento přístroj nikdy k jiným 

účelům a neprovádějte na něm žádné 
technické změny.  

 

• Dbejte všech předpisů k zamezení úrazů.  

  

• Použijte jen schválené pilové listy.  

• Dbejte,aby byla pila před zasunutím do  

zásuvky vypnuta.  
 

• Držte děti,zvířata a jiné osoby při zapnutí  

a během provozu mimo řezný dosah! 
 

• Děti a mladiství nesmí tuto pilu používat.  

 

• Při práci manipulujte se síťovým kabelem 

vždy bezpečně.  
 

• Před použitím nechte přístroj odborně 

překontrolovat,na bezpečnost a funkci. 
 

• Použijte jen schválené prodlužovací ka-

bely. Průřez  1,5mm² / 2,5mm²  délka ne 
delší než  50 m / 100 m  

 

• Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen 

přívod proudu.  
 

• Nepoužívejte elektropřístroje ve vlhkém a 

mokrém prostředí.   
 

• Uschováveje přístroj na suchém místě.. 

  

• Neodstraňujte bezpečnostní kryty a ne-

dotýkejte se pohyblivých ani horkých dílů.  

• Obal dejte prosím k recyklaci.  

 

• Držte děti a zvířata při zapnutí a práci 

opodál.  
 

• Neprovádějte žádné technické změny,na 

přístroji.   

 Řádné použití: 

• Prosím přečtěte si důkladně tento návod 

a dodržujte všechny bezpečnostní  poky-
ny. Seznamte se s možnými 
nebezpečnými prameny úrazu.  

• Uschovejte bezpečně tento návod,pro 

pozdější použití. 

• Výrobce neručí za škody způsobené 

špatnou obsluhou,nebo při použití na jiné 
účely.  

 

• Dbejte bezpečnostních předpisů při styku 

s touto pilou.  
 

• Při každé práci na přístroji vytáhněte 

kabel ze zásuvky.  

Všeobecné bezpečnostní předpisy: 



Strana 4 

• Před každým použitím zkontrolujte bez-

vadný technický stav pily.  

• Umožněte pile dostatečné větrání a 

odstraňte nečistoty z větracích mříží. 

• Neprovádějte žádné údržbářské práce 

během provozu a používejte jen vhodné 
nářadí. 

• Při práci držte pilu výhradně oběma ruka-

ma : možnost úrazu vašeho,nebo jiné 
osoby. 

 

• Pilu tlačte jen takovou silou,aby nedošlo 

k zastavení stroje.  
 

• Udržujte pracoviště v čistotě: možnost 

úrazu.  
 

• Při zapnutí se pilový list nesmí dotýkat 

žádného předmětu.  
 

• Před zapnutím odstraňte všechny 

stavěcí klíče.  
 

• Při přenášení musí pilový list stát,nebo 

být vypnutý motor.  
 

• K držení obrobku používejte svěrky,nebo 

svěrák.  
 

• Jisté držení minimalizuje riziko zpětného 

rázu a zvyšuje kontrolu nad pilou.  
 

• Odpad odstraňujte bočně od pilového 

listu. Odpad a piliny odstraňujte 
pravidelně.  

 

• Nikdy neodstraňujte úlomky,třísky,nebo 

jiné díly při běžícím pilovém listu. 

• Zásadně  vyjímejte nebo přemisťujte obro-

bek pouze v klidovém stavu pily: možnost 
úrazu.  

• Držte přístroj vždy suchý a čistý.  

 

• Nebrzděte pilu nikdy bočním tlakem.  

 

• Používejte jen schválené pilové listy a 

dbejte na správný montážní směr pilového 
listu.  

 

• Poškozené listy okamžitě vyměňte. 

 

• Nespoléhejte se jen na bezpečnostní 

zařízení pily. Zpětný ráz ,zaklíněné dřevo 
a pod. Mohou způsobit těžký úraz.  

 

• Nepracujte s pilou,pokud jste nemoc-

ní,nebo pod vlivem alkoholu, drog,nebo 
léků.  

 

• Dbejte údržbových pokynů výrobce a 

používejte jen originální náhradní díly.  
 

• Při provozu tohoto zařízení by jste měli 

dbát na správné oblečení. 
 

• Doporučujeme nosit přiléhavý oblek,pevné 

boty,ochranu sluchu,ochrané brýle a och-
ranou přilbu. 

 

• Při práci nenoste 

prstýnky,náramky ,šperky ani rukavice: 
nebezpečí úrazu.  

 

• Pilový list při přepravě vždy zakryjte.  
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Model  BSS720 

 Výkon   720 Watt 

 Síťové napětí  230 Volt / 50 Hz 

 Rozsah otáček  0 - 2500 ot / min 

 Zdvih  29 mm 

 Max. délka řezu ve dřevě  150 mm 

 Váha  3,4 kg 

Technická data: 
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Odstranění závad :  

 Problém Možná příčina Řešení 

Motor neběží 

Poškozená zásuvka 
  

Poškozená síťová šňůra 
  

Poškozené relé spínače 
  

Spálený motor 
  

Vypadlý jistič, přepálené pojistky 

Vyměňte všechny poškozené díly. 
  

Kontaktujte odbornou dílnu. Opra-
vy musí provést kvalifikovaný od-

borník.  
  

Vyměňte poškozené pojistky 
  

Vyˇpněte ostatní přístroje,které 
jsou připojeny na stejném okruhu.  

Pila se během 
řezu zpomaluje 

Moc tlačíte na obrobek 
  

Zanešený pilový mechanismus 
  

Opotřebovaný pilový list  

Netlačte silou,ale jen zlehka 
  

Vyčistěte pilový mechanismus 
  

Vyměňte pilový list 

Řez je 
nepřesný 

Opotřebovaný pilový list   Nabrušte,popř. Vyměňte pilový list 

Motor je 
přehřátý  

Motor je přetížen 

Uberte zatížení motoru 
  

Nechte motor vychladnout,než 
budete pokračovat 

  

Popis: 
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Obr. 1: 
  1 - Pilový list 
  2 - Doraz 

  3 - Pilový upínač  
  4 - Zadní rukojeť 
  5 - Regulace otáček 
  6 - Vypínač 
   7 - Aretace vypínače 
  8 - Síťový kabel 
  9 - Přední rukojeť 

Obr. 1 
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UVEDENÍ DO PROVOZU: 

Údržba :  

• Čistěte přístroj pravidelně a důkladně. 

Použijte k tomu  štětec.  

• Kontrolujte pravidelně dotažení všech 

šroubů   

• Kontrolujte pravidelně pilový list na 

poškození.  

• Pokud pilu delší dobu nepoužijete,tak 

naneste na pilový list slabý olejový 
film,zabráníte tím korozi listu.  

• Přístroj je vybaven regulací otáček. 

 

• Při vypnutém motoru nastavte 

požadovanou pozici,tím nastavíte 
požadovanou rychlost otáček motoru.  

 

• Držte přístroj oběma rukama,pila se může 

zaseknout.Pozor nebezpečí zpětného 
rázu.  

• Držte pilu během řezu vždy 

rovně,neohýbejte ji.  
 

• Netlačte na plátek,nechte jej řezat 

samovolně do obrobku.  
 

• Veďte obrobek na dorazu pily,zamezte 

rizika zpětného rázu.  
 

• Pokud se plátek v obrobku 

zaklíní,vyndejte jej z pily.Nezkoušejte jej 
uvolnit zapínáním pily!  

 

• Dle materiálu použijte vhodný pilový list. 

 

• Vyměňte včas opotřebované pilové listy.  

Montáž: 

• Musíte jen nasadit pilový plátek.   

  

Výměna a montáž plátku:  
 

• Před výměnou vytáhněte přívodní šňůru.  

• Zmáčkněte červený pilový upínač ( až na 

doraz,ucítíte odpor pružiny ) 

• Nasaďte list do upínače.  

• Dbejte,aby list dosedl pevně až na doraz.  

• Dbejte na správný směr zubů,musí 

směřovat směrem dolu.  

• Nyní upínač pomalu dejte zpět. 

• Před zapnutím zkontrolujte,zda všechno 

správně sedí a funguje.   
 
Provoz: 
 

• Prosím přečtěte si důkladně tento návod 

a dodržujte všechny pokyny. Seznamte 
se s možnými nebezpečnými prameny 
úrazu.  

• Pracujte vždy s plnou koncentrací,práce s 

pilou pramení vždy s nebezpečím.  
 
Vypínač: 
 

• Zmáčknutím vypínače přístroj zapnete.  

 

• Pro trvalý provoz zmáčkněte aretaci. 

Přístroj bude běžet,i když pustíte vypínač.  
 

• Pro uvolnění aretace,zmáčkněte 

vypínač,trochu více nahoru (aretace)
vyskočí a pusťte ho.   

 

• Přístroj se nyní zastaví.   
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• Sledujte tabulku odstranění závad.  

 

• Pokud toto nepomůže, kontaktujte od-

borný servis.     

• Mažte pravidelně vodící válečky maza-

cím tukem.  
 

• Pravidelné čištění je důležité pro výkon a 

výdrž vašeho přístroje. 

 

• Pozor:některé čističe,jako je ben-

zin,chlorové čističe a domácí čističe mo-
hou poškodit plastové díly 

 

• Před údržbou musí být motor vypnutý a 

kabel vytažen ze zásuvky.  
 

• Používejte jen schválené originální 

náhradní díly. 
  

• Práci na elektrice přístroje může provádět 

jen autorizovaný opravář.   

Odstranění problémů:  


