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Bezpečnost

1 Bezpečnost 

Pravidla zobrazení 

 dává dodatečné pokyny 

 vyžaduje po Vás akci 

• výčet 

Tato část návodu k provozu 
• Vám objasní význam a použití výstražných pokynů použitých v tomto návodu k provozu, 
• určuje použití okružní pily na kov dle určení, 
• poukazuje na nebezpečí, která by mohla vzniknout při nedodržení tohoto návodu pro Vás a 

pro jiné osoby, 
• informuje Vás o tom, jak se dá nebezpečím zabránit. 

Doplňkově k tomuto návodu k provozu dodržujte 
• příslušné zákony a nařízení, 
• zákonná ustanovení k prevenci úrazů. 
• zákazové, výstražné a příkazové štítky jako i výstražné pokyny na okružní pile na kov. 

Při instalaci, obsluze, údržbě a opravě okružní pily na kov se musejí dodržovat Evropské normy. 

Pro Evropské normy nerealizované do příslušného národního státního práva se musejí 
aplikovat ještě platné národně specifické předpisy. 

Je-li to potřebné, musejí se před uvedením okružní pily na kov do provozu provést příslušná 
opatření k dodržení národně specifických předpisů. 

UCHOVÁVEJTE DOKUMENTACI STÁLE V BLÍZKOSTI OKRUŽNÍ PILY NA KOV. 

1.1 Bezpečnostní pokyny (výstražné pokyny) 

1.1.1 Klasifikace nebezpečnosti 
Bezpečnostní pokyny rozdělujeme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka Vám podává 
přehled o přiřazení symbolů (piktogramů) a signálních výrazů ke konkrétnímu nebezpečí a k 
(možným) následkům. 

Piktogram Signální slovo Definice/Následky 

NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí, které vede k vážnému zranění 
osob a nebo dokonce ke smrti. 

VAROVÁNÍ! Riziko: Nebezpečí může vést k vážnému zranění osob 
nebo k jejich smrti. 

 
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly vést 

ke zranění osob nebo ke škodám na vlastnictví. 

 

POZOR! 

Situace, která by mohla vést k poškození stroje a 
výrobku, jakož i k jiným škodám. 
Nepředstavuje riziko zranění osob. 

©
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Bezpečnost 
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Piktogram Signální slovo Definice/Následky 

 
INFORMACE 

Uživatelské tipy a jiné důležité/užitečné informace a 
pokyny. 
Žádné nebezpečné následky nebo následky, způsobující 
poškození osob nebo věcí. 

U konkrétního nebezpečí nahrazujeme piktogram 

 
 

  

nebo 

 

všeobecné 
nebezpečí 

varováním 
před 

poraněním 
ruky 

nebezpečným 
elektrickým 

napětím 

 rotujícími díly.

1.1.2  Další piktogramy 

     

Varování 
nebezpečí 
uklouznutí! 

Zapnutí zakázáno! Vytáhnout zástrčku 
ze zásuvky! 

Noste ochranné 
brýle! 

Noste chrániče 
sluchu! 

    
 

Noste ochranné 
rukavice! 

Noste bezpečnostní 
obuv! 

Noste ochranný 
oděv! 

Dbejte na ochranu 
životního prostředí! 

Adresa kontaktní 
osoby 
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Bezpečnost

1.2 Použití dle určení 

Použití 

VAROVÁNÍ 

 
Při použití okružní pily na kov neodpovídajícímu určení 
• vznikají nebezpečí pro personál, 
• bude ohrožen stroj a jiné věcné hodnoty provozovatele,  
• může být ovlivněna funkce stroje. 

Okružní pila na kov je konstruována a stavěna pro použití v okolí neohroženém výbuchem. 

Okružní pila na kov je konstruována a stavěna pro řezání studeného kovu, litiny a plastů, nebo 
jiných materiálů neohrožujících zdraví nebo neprodukujících prach. 

Okružní pilou na kov se nesmí obrábět dřevo. 

Tvar obrobků musí být uspořádán tak, aby bylo dáno bezpečné upnutí ve strojním svěráku a 
bylo vyloučeno vyskočení obrobku během procesu řezání.  

P
n
u

Okružní pila na kov se smí instalovat a provozovat jen v suchých a větraných prostorách. 

Jestliže se okružní pila na kov používá za jiných podmínek než je výše uvedeno, nebo se bez 

S

oužití již 
eodpovídá 
rčení! 
schválení firmy Optimum Maschinen Germany GmbH pozmění, nepoužívá se již okružní pila na 

kov dle určení. 

Nepřejímáme ručení za škody, které vzniknou na základě použití neodpovídajícího určení.  

Výslovně upozorňujeme na to, že konstrukčními, technickými a technologickými změnami, které 
neschválila firma Optimum Maschinen Germany GmbH, zaniká také záruka. 

Součástí použití dle určení je, že 
• dodržíte mezní hodnoty okružní pily na kov, 
• budete dbát návodu k provozu, 
• dodržíte pokyny k prohlídkám a údržbě. 

 „Technická data“ na straně 14

Pro dosažení potřebného řezného výkonu a úhlové tolerance má rozhodující vliv správný výběr 
pilového kotouče, řezného tlaku, řezné rychlosti a chladicí kapaliny.  

VAROVÁNÍ! 

 

Nejtěžší poranění. 

Přestavby a změny provozních hodnot okružní pily na kov jsou zakázány! Ohrožují 
člověka a mohou vést k poškození okružní pily na kov. 

1.3 Nebezpečí, která může způsobit okružní pila na kov 
Okružní pila na kov odpovídá stavu techniky, avšak zůstává ještě zbytkové riziko, protože 
okružní pila na kov pracuje s  
• elektrickými napětími a proudy,  
• rotujícím kotoučem okružní pily na kov.  

Riziko pro zdraví osob těmito ohroženími jsme minimalizovali konstrukčně a bezpečnostní 
technikou. 

©
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Bezpečnost 

Při obsluze a údržbě okružní pily na kov nedostatečně kvalifikovaným personálem mohou 
nesprávnou obsluhou a neodbornou údržbou vzniknout nebezpečí vycházející z okružní pily na 
kov. 

INFORMACE 

Všechny osoby, které se zabývají montáží, uvedením do provozu, obsluhou a údržbou, musejí 
• mít potřebnou kvalifikaci, 
• přesně dodržovat návod k provozu. 

Při použití neodpovídajícím určení 
• mohou vznikat nebezpečí pro personál, 
• může být ohrožena  okružní pila na kov a jiné věcné hodnoty, 
• může být ovlivněna funkce okružní pily na kov. 

Když budete provádět čisticí a údržbové práce, okružní pilu na kov odpojte vždy od proudového 
napájení. 

VAROVÁNÍ! 

 
OKRUŽNÍ PILA NA KOV SE SMÍ PROVOZOVAT POUZE S FUNGUJÍCÍMI 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI. 

Okružní pilu na kov okamžitě vypněte, když zjistíte, že je bezpečnostní zařízení vadné 
nebo demontované! 

Všechna přídavná zařízení provozovatele musí být vybavena předepsanými 
bezpečnostními zařízeními. 

Jako provozovatel jste za to zodpovědný! 

 „Bezpečnostní zařízení“ na straně 8

1.4 Kvalifikace personálu 

1.4.1 Cílová skupina 
Tato příručka je určena 
• provozovatelům, 
• obsluze, 
• personálu pro údržbové práce. 

Proto se výstražné pokyny týkají jak obsluhy, tak i údržby okružní pily na kov. 

Jednoznačně určete, kdo je zodpovědný za různé činnosti na stroji (obsluha, údržba a opravy). 

 2
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6 
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Nejasné kompetence představují bezpečnostní riziko! 

Okružní pilu na kov odpojte vždy od proudového napájení a zajistěte okružní pilu na kov proti 
opakovanému zapnutí. 

1.4.2 Autorizované osoby 

UPOZORNĚNÍ! 

 
Při neodborné obsluze a údržbě okružní pily na kov vznikají nebezpečí pro člověka, věci 
a okolí. 

Na okružní pile na kov mohou pracovat pouze autorizované osoby! 

áno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 Okružní pila na kov Strana 7 
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Bezpečnost

Autorizované osoby pro obsluhu a údržbu jsou poučené a školené odborné síly provozovatele a 
výrobce. 

Provozovatel musí 
Povinnosti 
provozovatele 

• školit personál 
• personál v pravidelných intervalech (alespoň jednou ročně) poučit o 

- bezpečnostních předpisech týkajících se stroje, 
- obsluze, 
- uznávaných pravidlech techniky, 

• prověřovat stav znalostí personálu, 
• dokumentovat školení / poučení, 
• podpisem nechat potvrdit účast na školeních / poučeních, 
• kontrolovat, jestli personál pracuje s vědomím bezpečnosti a nebezpečí a dodržuje návod 

k provozu. 

P
o

Obsluha musí 

D
p
n

S

ovinnosti 
bsluhy 
• získat instruktáž o zacházení s okružní pilou na kov, 
• znát funkci a způsob činnosti, 
• před uvedením do provozu 

- pročíst a porozumět návodu k provozu, 
- být seznámena s bezpečnostními zařízeními a předpisy. 

Pro práce na těchto strojních částech platí dodatečné požadavky: 

i 
• Elektrické konstrukční díly nebo provozní prostředky: Provedení prací jen odborníkem - 
odatečné 
ožadavky  
a kvalifikac
 elektrikářem nebo za vedení a dohledu odborníka - elektrikáře. 

Před provedením prací na elektrických konstrukčních dílech nebo provozních prostředcích 
se musejí provést v uvedeném pořadí tato opatření: 
- Vypnout všechny napájecí póly 
- Zajistit proti opětovnému zapnutí 
- Zkontrolovat, že není přítomno napětí 

1.5 Místa obsluhy 
Místo obsluhy se nachází před okružní pilou na kov. 

INFORMACE 

tra
Síťová zástrčka okružní pily na kov musí  být volně přístupná. 

1.6 Bezpečnostní zařízení 
Okružní pilu na kov provozujte pouze s řádně fungujícími bezpečnostními zařízeními. 

Okružní pilu na kov ihned uveďte mimo provoz, jestliže je bezpečnostní zařízení vadné nebo 
neúčinné. 

Jste za to zodpovědný! 

Po sepnutí nebo vadě bezpečnostního zařízení můžete okružní pilu na kov používat teprve 
tehdy, jestliže 
• jste odstranili příčinu poruchy, 
• jste se přesvědčili, že tím nevznikne nebezpečí pro osoby nebo věci. 

©
 2006

na 8 Okružní pila na kov CS 315 Verze 1.0 Vydáno 16.2.2006 

 
C

Z 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Bezpečnost 

VAROVÁNÍ! 

 
Když jste bezpečnostní zařízení přemostili, odstranili nebo jiným způsobem uvedli mimo 
činnost, ohrožujete sebe a jiné osoby, které na okružní pile na kov pracují. Možnými 
následky jsou 
• poranění letícími obrobky nebo částmi obrobků, 
• dotyk otáčejících se a rotujících částí, 
• smrtelné poranění elektrickým proudem. 

Okružní pila na kov má tato bezpečnostní zařízení: 
• Ochranný kryt pilového kotouče 

 

t

Pilový kotouč okružní pily na kov 
je opatřen ochranným krytem. 
Ochranný kryt zakrývá rotující 
pilový kotouč. 

VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí poranění! Zuby 
pilového kotouče jsou ostré. 
Pracujte opatrně, zvláště když 
odeberete ochranný kryt a 
vyměňujete pilový kotouč. 

 2
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Noste ochranné rukavice. 

ydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 3
Ochranný kry
Obr. 1-1: 
Ochranný kryt 
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1.6.1 Zákazové, příkazové a výstražné štítky 

INFORMACE 

Stra
Všechny výstražné štítky musejí být čitelné.  

Pravidelně je kontrolujte. 

Polohy štítků na okružní pile na kov: 

 
Obr. 1-2:   Okružní pila na kov CS 315 

Okružní pilu na kov kontrolujte minimálně jednou za směnu. Odpovědnému vedoucímu 
pracovníkovi ihned nahlaste všechna poškození nebo nedostatky a změny v chování za 
provozu. 

Zkontrolujte všechna bezpečnostní zařízení 
• na počátku každé směny (při přerušovaném provozu), 
• jednou týdně (při průběžném provozu), 
• po každé údržbě a opravě. 

Zkontrolujte, jestli jsou zákazové, příkazové a výstražné štítky jako i značení na okružní pile na 
kov 
• čitelné (eventuálně očistit), 
• úplné. 

1.7 Osobní ochranné prostředky 
Při určitých pracích potřebujete jako ochranné vybavení osobní ochranné prostředky. Jsou to: 
• ochranná helma, 
• ochranné brýle nebo obličejový štít, 
• ochranné rukavice, 
• bezpečností obuv s ocelovou špičkou, 
• ochrana sluchu. 

Před začátkem práce se přesvědčete, že je předepsané vybavení na pracovišti k dispozici.  

©
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UPOZORNĚNÍ! 
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Znečištěné, nebo za určitých okolností kontaminované osobní ochranné prostředky 
mohou vyvolat onemocnění. Své osobní ochranné prostředky čistěte po každém použití 
a pravidelně jednou týdně. 

Osobní ochranné prostředky pro speciální práce 

Chraňte svůj obličej a své oči: Při všech pracích, při nichž je Vás obličej a oči ohroženy, noste 
helmu s obličejovým štítkem. 
Když berete do rukou díly s ostrými hranami, používejte ochranné rukavice. 
Noste bezpečnostní obuv, jestliže montujete, demontujete nebo transportujete těžké díly. 

1.8 Bezpečnost během provozu 
Na konkrétní nebezpečí při práci s okružní pilou na kov a na okružní pile na kov upozorňujeme 
při popisu těchto prací. 

VAROVÁNÍ! 
 

Před zapnutím okružní pily na kov se přesvědčete o tom, že tím 
• nevznikne nebezpečí pro osoby, 
• se nepoškodí žádné věci. 

Neopomeňte bezpečný způsob práce: 
• Ujistěte se, že Vaší prací nebude nikdo ohrožen. 
• Při montáži, obsluze, údržbě a opravách dodržujte bezpodmínečně pokyny tohoto návodu 

k provozu. 
• Na okružní pile na kov nepracujte, jestliže je z jakéhokoliv důvodu narušena Vaše schopnost 

koncentrace - jako například pod vlivem léků. 
• Dbejte bezpečnostních předpisů profesního společenství příslušného pro Vaši firmu nebo 

jiných dozorčích úřadů. 
• U okružní pily na kov zůstaňte do úplného zastavení všech pohybů. 
• Používejte předepsané osobní ochranné prostředky. Noste těsně přiléhající oděv  a 

popřípadě síťku na vlasy.  
• Osobě vykonávající dozor hlaste veškerá ohrožení nebo závady. 
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1.9 Bezpečnost při údržbě 
N
d  
z

Obslužný personál včas informujte o údržbových a opravárenských pracích. 

Nahlaste všechny změny okružní pily na kov nebo jejího chování za provozu důležité pro 

S

ahlašujte a 
okumentujte
měny 
bezpečnost. Dokumentujte všechny změny, nechejte aktualizovat návod k provozu a instruujte 

personál. 

1.9.1 Vypnutí a zajištění okružní pily na kov 
Okružní pilu na kov odpojte vždy od proudového napájení a zajistěte okružní pilu na kov proti 
opakovanému zapnutí. 

Na stroj připevněte výstražný štítek. 

t

 
1.9.2 Použití zdvihacích prostředků 

VAROVÁNÍ! 
Nejtěžší až smrtelná poranění poškozenými a nedostatečně nosnými zdvíhacími 
prostředky a vázacími prostředky, které se pod zátěží přetrhnou. 

Zdvíhací a vázací prostředky zkontrolujte na  
• dostatečnou nosnost 
• bezvadný stav. 

Dodržujte předpisy na ochranu zdraví při práci profesního společenstva nebo jiných 
dozorčích úřadů příslušných pro Vaši firmu. 

Břemena upevňujte pečlivě.  

Nikdy nevstupujte pod zavěšená břemena. 

1.9.3 Mechanické údržbové práce 
Před svou prací, popř. po ní, odstraňte popř. instalujte všechna ochranná a bezpečnostní 
zařízení připevněná pro opravárenské práce, jako: 
• kryty, 
• bezpečnostní pokyny a výstražné štítky, 
• zemnicí kabely. 

Když odstraníte ochranná nebo bezpečnostní zařízení, tak je bezprostředně po ukončení prací 
opět připevněte.  

Zkontrolujte jejich funkci! 

1.10 Protokol o nehodě 
Informujte své nadřízené a firmu Optimum Maschinen Germany GmbH ihned o nehodách, 
možných zdrojích nebezpečí a nehodách, „které se již málem staly“. 

Nehody, „které se již málem staly“ mohou mít mnoho příčin. 

Čím rychleji podáte zprávu, tím rychleji budou moci být odstraněny příčiny. 

INFORMACE 

ra
Na konkrétní nebezpečí při provádění prací s okružní pilou na kov a na okružní pile na kov 
upozorňujeme při popisu těchto prací. 
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1.11 Elektrické zařízení 
Nechávejte svůj elektrický stroj / výstroj pravidelně, alespoň každého půl roku, zkontrolovat. 

Nechejte ihned odstranit všechny nedostatky jako volné propojení, poškozené kabely atd. 

Při pracích na částech vedoucích proud musí být přítomna druhá osoba a v případě potřeby 
napětí odpojit. 

Při poruchách ihned odpojte elektrické napájení okružní pily na kov! 

 „Údržba“ na straně 28,  „Schéma zapojení“ na straně 39
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2 Technická data 

2.1 Typový štítek 

 
Obr. 2-1:   Typový štítek 

Následující data jsou rozměrové a hmotnostní údaje a výrobcem schválená strojní data. 

2.2 Elektrické připojení 
Přívod 400 V ~ 50 Hz 1,5 kW 

 

2.3 Řezný rozsah 
90° kulatina max. 70 mm 

90° obdélník max. 130 x 70 mm 

90° čtverec max. 70 x 70 

45° kulatina max. 70 mm 

45° obdélník max. 90 x 70 mm 

45° čtverec max. 70 x 70 

Řezný úhel -45°-+45° 
 

2.4 Všeobecně 
Nastavení řezného úhlu otočným ložiskovým stojanem 

Posuv manuální (ruční) 

Upínání materiálu ruční do rychloupínacího svěráku 
 

2.5 Rozměry 
Délka (mm) 910 

 

©
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2.5 Rozměry 
Výška (mm) 1759 

Šířka (mm) 546 

Hmotnost okružní pily na kov (kg) 235 

Průměr pilového kotouče (mm) 315 

 „Rozměry příruby pily“ na straně 33

Upínací délka svěráku 135 
 

2.6  Rychlost pilového kotouče 
Hnací motor dvoustupňový (m/min) 19 38 

 

2.7 Okolní podmínky 
Teplota 5 - 35°C 

Vlhkost vzduchu 5 - 80 % 
 

2.8 Provozní prostředky 
Šneková převodovka Mobilgear 629, viskozita při 40°C  

150 mm2/s, při 100°C 16 mm2/s 
ISO VG 150 

Vřeteno strojního svěráku běžný mazací tuk na kluzná ložiska 

Kluzná ložiska běžný mazací tuk na kluzná ložiska 

Lesklé kovové díly např. strojní olej (olej Mobil, Fina, …), 
motorový olej, motorový olej je prost kyselin, 

skvrn a živic. 

2.9 Vyzařování hluku 
Vyzařování hluku (emise) okružní pily na kov je pod 80 dB(A). 
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Když se na stanovišti okružní pily na kov provozuje více strojů, může účinek hluku (imise) na 
obsluhu okružní pily na kov překročit na pracovišti 85 dB(A). 

INFORMACE 

yd
Doporučujeme Vám užívat ochranný přípravek před hlukem a na ochranu sluchu. 

Musíte dbát na to, že úroveň hluku na pracovišti ovlivňuje délka zatížení akustickým hlukem, 
druh a vlastnosti pracoviště jako i jiné stroje, které jsou současně v provozu. 
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Montáž 

Stra
3 
INFORMACE 

Okružní pila na kov je předmontována. 

3.1 Objem dodávky 
Zkontrolujte okružní pilu na kov neprodleně po dodání na poškození vzniklá během transportu, 
na správné množství a na uvolněné upevňovací šrouby. Objem dodávky porovnejte s údaji 
balicího listu, popř. s dodacím listem. 
INFORMACE 

Ve standardním objemu dodávky není obsažen pilový kotouč. V případě potřeby se mohou 
objednat pilové kotouče ve třech různých roztečích zubů.  „Seznam náhradních dílů“ na 
straně 37

3.2 Skladování 

POZOR! 
Při neodborném skladování se mohou důležité konstrukční díly poškodit a zničit. 
Skladujte zabalené nebo již vybalené díly jen za plánovaných okolních podmínek.  
„Okolní podmínky“ na straně 15

Ptejte se u firmy Optimum Maschinen Germany GmbH, jestliže se musí okružní pila na kov a 
díly příslušenství skladovat déle než tři měsíce a za jiných než předepsaných okolních 
podmínek. 

3.3 Instalace a montáž 

3.3.1 Požadavky na místo instalace 
Uspořádejte svůj pracovní prostor kolem okružní pily na kov patřičně dle místních 
bezpečnostních předpisů.  „Rozměry“ na straně 14

Pracovní prostor pro obsluhu, údržbu a opravy nesmí být omezen. 
INFORMACE 

Síťová zástrčka okružní pily na kov musí být volně přístupná. 
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3.3.2 Upevnění podstavce okružní pily k podlaze 
 Upevněte podstavec k podlaze kotevními šrouby M12. 

u  
p

Obr. 3-1:   Podstavec stroje 
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3.3.3 Montáž pily na podstavec stroje 

UPOZORNĚNÍ! 

Nebezpečí pohmoždění 
a převrácení. 

Při provádění níže 
popisovaných prací 
postupujte obezřetně.  

UPOZORNĚNÍ! 

Pro montáž okružní pily 
na kov na podstavec 
stroje jsou nutné dvě 
osoby. 

 
šestihrann

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usaďte okružní pilu na kov na podstavec stroje.  

 Okružní pilu na kov upevněte na podstavec stroje šrouby se šestihrannou hlavou.  

3.3.4 Montáž ramena páky 
 Namontujte rameno páky na hlavu pily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.5 Montáž pilového kotouče 
 Namontujte svůj pilový kotouč.  „M

Strana 18 Okružní pila na kov C
Obr. 3-3:   Montáž ramena páky

tlačítko přívodního 
kabelu

odlehčení od tahu 
přívodního kabelu

rameno páky

tlačítko
on

S 315
Obr. 3-2:   Montáž pily  na podstavec stroje 
odstavec stroje
šrouby se
ou hlavou
táž a vý
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3.4 První uvedení do provozu 

VAROVÁNÍ! 

 

Při prvním uvedení okružní pily na kov do provozu nezkušeným personálem ohrožujete 
lidi a vybavení. 

Nepřejímáme záruku za škody na základě nesprávně provedeného uvedení do provozu. 

3.4.1 Zkoušky 
 Proveďte následující zkoušky. 

UPOZORNĚNÍ! 

 

Nebezpečí pořezání, postupujte při provádění níže popisovaných prací obezřetně. 
Používejte předepsané ochranné vybavení.  

3.4.2 Směr pilových zubů 
 Zkontrolujte směr 
pilových zubů. Pilové 
zuby musí ukazovat ve 
směru zobrazené šipky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob

č

s

3.4.3 Kontrola stavu oleje ve šnekové převodo
 

 Zkontrolujte stav oleje ve šnekové převodovc
 „Kontrola stavu oleje, výměna převodovéh

 Doplňte převodový olej, jestliže by to bylo nu
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r. 3-4:   Směr běhu pilového kotouče 
měr běhu
pilový kotou
vce 

e okružní pily na kov. 
o oleje“ na straně 30 

tné. 

Okružní pila na kov Strana 19 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Montáž

3.4.4 Doplnění chladicí kapaliny 

POZOR! 

St
Zničení čerpadla během nasucho. 

Se zapnutím okružní pily na kov se zapne čerpadlo na chladicí kapalinu.  

Čerpadlo se maže chladicí kapalinou. 

Čerpadlo neprovozujte bez chladicí kapaliny. 

 „Doplnění / oplach / výměna“ na straně 31

3.4.5 Proudové napájení 
Propojte síťovou zástrčku okružní pily na kov se svým proudovým napájením. Zkontrolujte 
jištění (pojistku) proudového napájení podle technických údajů k příkonu okružní pily na kov.  

INFORMACE 

Pro připojení musí být připojen přívodní kabel CEE-400V-16 A. 

POZOR! 
Dbejte bezpodmínečně na to, aby byly správně připojeny všechny 3 fáze (L1, L2, L3).  
Většina vad motoru vzniká nesprávným připojením, např. nulový vodič (N) je připojen na 
fázi. 

Následky toho mohou být: 
• Motor se velmi rychle zahřeje. 
• Zvýšené hluky motoru. 
• Motor nemá výkon. 

3.4.6 Kontrola směru běhu pilového kotouče 

POZOR! 
ra
Dbejte na točivé pole! 

Směr běhu pilového kotouče je  ve smyslu otáčení hodinových ručiček. 

Zkontrolujte směr otáčení okružní pily na kov. Okružní pila na kov se musí otáčet ve 
směru jako  na obr. 3-4: Směr běhu pilového kotouče“ na straně 19.

Pokud by byl směr otáčení nesprávný, tak zaměňte dva ze tří fázových vodičů na svém 
kabelovém přívodu nebo svém napěťovém napájení. 

Dbejte na to, že na jiném napěťovém napájení by mohl být směr otáčení znovu 
nesprávný.  „Kvalifikace personálu“ na straně 6
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4 Obsluha 

4.1 Bezpečnost 
Okružní pilu na kov uveďte do provozu pouze za těchto předpokladů: 
• Technický stav okružní pily na kov je bezvadný. 
• Okružní pila na kov se používá dle určení. 
• Dodržuje se návod k provozu. 
• Všechna bezpečnostní zařízení jsou k dispozici a jsou aktivní. 

Neodkladně odstraňte nebo nechejte odstranit poruchy. Při poruchách funkce ihned stroj uveďte 
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mimo provoz a zajistěte jej proti náhodnému nebo nepovolanému uvedení do provozu. 

Každou změnu ihned nahlaste odpovědnému místu 

 „Bezpečnost během provozu“ na straně 11

4.2 Obslužné a signalizační prvky 

 

t )

r

s
p

s

s

b

Obr. 4-1:   Okružní pila na kov CS 315 

ydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 
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ameno páky
tupňový přepínač rychlosti 
ilového kotouče
tav oleje šnekové převodovky
trojní svěrák
lokovací páka řezného úhlu
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4.3 Vložení obrobku 
Strojní svěrák slouží jako 
upínací přípravek obrobku. 

Strojní svěrák se skládá z 
• pracovního stolu, 
• upínacích čelistí, 
• ručního kola. 

Přední a zadní upínací 
čelisti se pohybují 
současně, tím upíná strojní 
svěrák upínané díly 
centricky.  

 Vložte řezaný obrobek 
do strojního svěráku. 

 
 
 
 
 

i

o k

POZOR! 

Nebezpečí převrácení 
okružní pily na kov, když 
není podstavec stroje 
upevněn k podlaze. 

Než zasunete řezaný 
materiál do strojního 
svěráku, podepřete 
dlouhé obrobky stojanem 
na materiál. 

o

 
 
 

 Otáčejte ručním kolem 
doprava až bude 
obrobek pevně upnutý. 

POZOR! 

Ujistěte se, jestli je 
obrobek také opravdu 
pevně upnutý. 

Strana 22 Okružní pila na kov CS 315 
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Obr. 4-3:   Strojní svěrák 
brobe
stojan na materiá
Obr. 4-4:  Ruční kolo 
brobe
ruční kolo
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4.4 Rychlost pilového kotouče 
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4.4.1 Změna otáček 
Změna otáček pilového kotouče se 
provádí přepínáním stupňového 
přepínače v ovládacím poli. 

Na výběr jsou dva rychlostní 
stupně, které dovolují široce 
založený výběr materiálů na 
řezání. 

Obr. 4-5:   S

o e

č

• Stupeň 1 = 19 m/min 
• Stupeň 2 = 38 m/min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Volba rozteče a tvaru zubů 
Při řezání okružní pilou na kov dbejte na správnou
rozteč pilového kotouče. 

Pomocí uvedené tabulky (obr. 5-6) můžete sami ur
chtěli řezat. 

POZOR! 

Když je rozteč zubů příliš malá a řezná délka p
zachycen mezerou zubu.  

Při příliš veliké rozteči zubů začíná pilový zub se

Vydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 
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tupňový přepínač rychlosti pilového kotouče 
vládací pol
stupňový přepína
 volbu pilového kotouče popř. na správnou 

čovat rozteč zubů pro materiál, který byste 
říliš veliká, nemůže být řezaný materiál 

kat; při tom se mohou zuby vylomit. 
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m
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Obr. 4-6:    Tabulka pro rozteč zubů 

Příklad: 

Profilový materiál síly stěny 3 mm = rozteč zubů 10 

Masivní materiál průměr 40 mm = rozteč zubů 12 

Strana 24 Okružní pila na kov CS 315 Verze 1.0 
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4.5 Zapnutí stroje 
 Síťovou zástrčku propojte se síťovým napájením. 
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 Zvolte stupeň otáček 1 nebo 2. 

 Stiskněte tlačítko na rukojeti 
ramena páky. 

 Táhněte rameno páky dolů ve 
směru obrobku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ob

č

rameno páky

t

4.6 Vypnutí stroje 
 Rameno páky přesuňte nahoru. 

Ob

 Uvolněte tlačítko na rukojeti 
ramena páky. 

 Stupňový přepínač přepněte do 
polohy 0. 

Vydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 
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r. 4-7:   Tlačítko a stupňový přepínač 
lačítko
stupňový přepína
r. 

č

y

4-8:   Tlačítko a stupňový přepínač 
tlačítko
rameno pák
stupňový přepína
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4.7 Řezání úhlů 
Okružní pila na kov se dá natáčet od -45° do 45°, aby se umožnilo provedení úhlových řezů 
pilou. 

ú  

b

Obr. 4-9:  Nas

POZOR! 

Dbejte na t
beztřískovém

 Povolte b

 Natočte p

 Blokovací

 Blokovací
doprava, 
ložiskový 

 Nastavte 
stupnice 
polohy. 

 Blokovací
doleva, 
stojan opě

Strana 26 Okružní pila na kov 
hlová stupnice
u 
lokovací páka řezného úhl
 
tavení řezného úhlu 

o, aby se pila nacházela v natáčecím rozsahu před přestavením v čistém, 
 stavu. 

lokovací páku. 

ilu pomocí úhlové stupnice do požadované řezné polohy. 

 páku opět dotáhněte. 

 pákou pohněte 
abyste povolili 

stojan. 

pilu pomocí úhlové 
do požadované 

 pákou pohněte 
abyste ložiskový 
t upnuli. 

CS 315 
Obr. 4-10:   Povolení upínací páky 
blokovací páka
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Obsluha 

4.8 Chlazení 

POZOR! 
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Zničení čerpadla kvůli běhu nasucho. 

Se zapnutím okružní pily na kov se zapne čerpadlo na chladicí kapalinu.  

Čerpadlo se maže chladicí kapalinou. Čerpadlo neprovozujte bez chladicí kapaliny. 

 Otevřete dávkovací - uzavírací ventil ve směru hadice chladicí kapaliny, až bude vytékat 
chladicí kapalina. 

Rotačním pohybem vznikají na ostří nástroje vysoké teploty kvůli vyskytujícímu se teplu 
vzniklému třením.  

Ochlazením vhodným chladicím / mazacím prostředkem dosáhnete lepšího pracovního 
výsledku a delší životnosti pilového kotouče. 

 

 

n

Obr. 4-11: Zařízení na chladicí kapalinu  

INFORMACE 

Jako chladicí kapalinu používejte ve vodě rozpustnou, s životním prostřed
kterou můžete nakoupit ve specializovaném obchodě. 

Dbejte na to, aby se chladicí kapalina opět jímala. 

Dbejte na likvidaci chladicího a mazacího prostředku vyhovující životnímu 

Dodržujte pokyny výrobce o likvidaci. 

ydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 Okružní 
uzavírací ventil (průtok 
uzavřen) 
hadice na chladicí 
kapalinu 
čerpadlo na chladicí 
kapalinu 
ádrž na chladicí 
kapalinu 

Plnicí množství 
cca 8 litrů 
ím slučitelnou  emulzi, 
prostředí.  
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5 Údržba 
V této kapitole naleznete důležité informace k  
• prohlídce, 
• údržbě, 
• opravě. 

Diagram Vám ukáže, které práce patří k těmto termínům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekce 

Měření 

Kontrola 

Údržba
Oprava 

Úklid

Úprava 
Čištění

Výměna 

Nastavení 

Konzervace

Mazání

Doplnění

Výměna

Regulace

ÚDRŽBA 

Obr. 5-1:   Údržba - definice podle DIN 31 051 

POZOR! 

St
Pravidelná, odborně provedená údržba je zásadním předpokladem pro  
• bezpečnost provozu 
• bezporuchový provoz 
• dlouhou životnost stroje a 
• kvalitu Vámi zhotovovaných výrobků. 

Také zařízení a přístroje jiných výrobců se musejí nacházet v bezvadném stavu. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Dbejte na to, aby se při práci na šnekové převodovce a na nádrži s chladicí kapalinou 
• používaly sběrné nádoby, jejichž kapacita dostačuje pro zachycované množství 

kapaliny. 
• do půdy nedostaly kapaliny a oleje. 

Vytečené kapaliny a oleje jímejte ihned vhodnými absorpčními prostředky a likvidujte je podle 
platných předpisů na ochranu životního prostředí.  

Zachycování prosakujících látek 
Kapaliny, které se při opravě nebo průsaky dostanou mimo systém, nevracejte zpět do zásobní 
nádrže, ale shromažďujte je k likvidaci ve sběrné nádobě. ©

 2006
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Údržba 

Likvidace 
Nikdy nevylévejte olej nebo látky poškozující životní prostředí do vodních vtoků, řek nebo 
kanálů. 

Starý olej se musí odevzdávat ve sběrném místě. Není-li Vám sběrné místo známé, zeptejte se 
svého nadřízeného. 

5.1 Bezpečnost 

VAROVÁNÍ! 
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Následkem neodborně provedených údržbových a opravárenských prací mohou být: 
• Nejtěžší poranění pracovníků na stroji 
• Poškození stroje 

Stroj smí udržovat a opravovat pouze kvalifikovaný personál. 

5.1.1 Příprava 

VAROVÁNÍ! 
 
Na stroji pracujte jen tehdy, jestliže je odpojen od elektrického napájení. 

Upevněte výstražný štítek 

5.1.2 Opětovné uvedení do provozu 
Před opětovným uvedením do provozu proveďte prověření bezpečnosti. 

VAROVÁNÍ! 
 
Před spuštěním stroje se bezpodmínečně přesvědčete o tom, že tím 
• nevznikne nebezpečí pro osoby, 
• se stroj nepoškodí. 

5.2 Prohlídka a údržba 
Způsob a stupeň opotřebení závisí ve vysoké míře na individuálních podmínkách použití a na 
provozních podmínkách. Všechny uvedené intervaly platí proto jen vždy pro schválené 
podmínky. 

ydáno 16.2.2006 Verze 1.0 CS 315 Okružní pila na kov Strana 29 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Údržba

 
Interval Kde? Co? Jak? 

každého půl roku 

šn
ek
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á 

př
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K
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tro
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, v
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ěn
a 

př
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éh
o 

ol
ej

e.
 

• Vyměňte mazací olej ve šnekové převodovce. 

• Kontrolujte pravidelně stav oleje na průzoru.  

• Stav oleje musí sahat minimálně ke středu průzoru. 

Obr. 5-2: Stav oleje šnekové převodovky 

INFORMACE 

Plnicí množství činí cca 0,5 litru 

Druh převodového oleje,  „Provozní prostředky“

každého půl roku 

el
ek

tri
ck

é 
za
říz

en
í 

ko
nt

ro
la

 

Zkontrolujte elektrickou výstroj / konstrukční díly o

 „Kvalifikace personálu“ na straně 7

podle potřeby st
ro

j 

či
št
ěn

í 
st

ro
je

  Stroj čistěte vhodným hadříkem a postarejte se
ochranu konzervujícím druhem oleje. 

 „Provozní prostředky“ na straně 15

podle potřeby 

sv
ěr

ák
 

či
št
ěn

í s
vě

rá
ku

  Pravidelně odstraňujte třísky, které se kupí pod
čelistmi. 

 Použijte k tomu tenký plochý štětec. 

POZOR! 

Svěrák nečistěte v žádném případě tlako

P

Š

 

Strana 30 Okružní pila na kov CS 315 Verze 1.0 
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Interval Kde? Co? Jak? 

podle potřeby 
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• Promažte hřídel ložiskového stojanu 

 
Obr. 5-3:   Ložiskový stojan 

podle potřeby 

st
ro

jn
í 

sv
ěr

ák
 

vř
et

en
o • Namažte vřeteno strojního svěráku tlakovými m

určenými. 

• Druh mazacího oleje,  „Provozní prostředky“ 

každého půl roku 
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říz
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cí
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u 

na
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ní

 / 
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Čerpadlo na chladicí kapalinu je bezúdržbové. 

• Chladicí kapalinu vyměňte podle potřeby. 

• Vypláchněte čerpadlo na chladicí kapalinu při p
prostředků, které zanechávají zbytky. 

• Na výměnu přečerpejte chladicí kapalinu do vho
nádoby a chladicí kapalinu doplňte. 

INFORMACE 

Plnicí množství činí cca 8 litrů. Tím je nád
přibližně do 2/3 své kapacity. 

podle opotřebení 

pi
lo

vý
 k

ot
ou
č 

vý
m
ěn

a 
pi

lo
vé

ho
 k

ot
ou
če

 

 „Montáž a výměna pilového kotouče“ na

t

INFORMACE! 

Uložení vřetena je trvale mazáno. Není nutné opakované promazání. 
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5.3 Montáž a výměna pilového kotouče 

 
 
 
 
 

St
Okružní pilu na kov odpojte od elektrického napájení. 

 „Vypnutí a zajištění okružní pily na kov“ na straně 12

 

UPOZORNĚNÍ! 

Ob

y

č

Nebezpečí pořezání, 
postupujte při 
provádění níže 
popisovaných prací 
obezřetně. Používejte 
předepsané ochranné 
vybavení.  

 Přepněte stupňový 
přepínač do polohy 0. 

 
 Vytáhněte síťovou 
zástrčku. 

 Postavte pilu zcela 
nahoru. 

 Roztáhněte od sebe kryty ochranného z

 Povolte šroub s vnitřním šestihranem M

 Odstraňte pilový kotouč. 

 Očistěte důkladně vřeteno pily a přírubu

 Díly opět smontujte 
v opačném pořadí. 

Ob

č

y

POZOR! 

Při provádění níže 
popisovaných prací 
postupujte obezřetně.  

 Dbejte na směr 
otáčení pilového 
kotouče. 

 Zkontrolujte, jestli je 
pila správně 
nastavena. 

 Opět zavřete 
ochranný kryt. 

 

 

 

 Při montáži pilového kotouče dbejte n
vřetena. 

rana 32 Okružní pila na kov CS 315 
r. 5-4:   Montáž a výměna pilového kotouče 
stupňový přepína
kryt
ařízení. 

8 vřetena pily a odstraňte přírubu pily. 

. 
r. 5-5:   Montáž a výměna pilového kotouče 
šroub s válcovou 
hlavou
příruba pil
pilový kotou
a to, aby pilový kotouč správně přiléhal k přírubě 
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5.3.1 Rozměry příruby pily 
 

y 

5.4 Oprava 
Vyžadujte 
GmbH neb

Jestliže o
k provozu.

Firma Opti
vzniknou d

Pro opravy
• jen bez
• jen orig

uvolněn
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příruba pil
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vřeteno pil
 
Obr. 5-6:   Příruba pily 

pro všechny opravy technika servisní služby firmy Optimum Maschinen Germany 
o nám stroj zašlete. 

pravu provádí Váš kvalifikovaný personál, tak se musí dodržovat tento návod 
 

mum Maschinen Germany GmbH nepřejímá zodpovědnost a záruku za škody, které 
ůsledkem nedodržení tohoto návodu k provozu. 

 používejte 
vadné a vhodné nástroje, 
inální náhradní díly nebo sériové díly, které byly firmou Optimum Maschinen výslovně 
y. 
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6 Náhradní díly 

6.1 Výkres náhradních dílů  
 
 
 

 
Obr. 6-1:   Přehled okružní pily na kov 

©
 2006
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6.1.1 Samostatné díly 

 
Obr. 6-2:   Čelní pohled 
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Obr. 6-3:   Zadní pohled 
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Obr. 6-4:   Rychloupínací svěrák 

 ©
 2006Obr. 6-5:  Podstavec stroje 

Strana 36 Okružní pila na kov CS 315 Verze 1.0 Vydáno 16.2.2006 

 
C

Z 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Náhradní díly 

6.1.2 Seznam náhradních dílů 

Pol. Označení Množství Velikost Výrobek č. 

1 Šroub s válcovou hlavou 4 M5x10 03302300 1 
2 Víko 1  03302300 2 
3 Podložka 4  03302300 3 
4 Hadice chladicí kapaliny 1  03302300 4 
5 Hadice chladicí kapaliny 1  03302300 5 
6 Čerpadlo 1  03302300 6 
7 Šroub s válcovou hlavou 4 M5X10 03302300 7 
8 Podložka 4  03302300 8 
9 Redukce / hadicová spona 1  03302300 9 
10 Rozvodná skříňka 1  03302300 10 
11 Šroub s válcovou hlavou 4 M6X20 03302300 11 
12 Šroub s válcovou hlavou 4 M5X20 03302300 12 
13 Šroubení s pancéřovým závitem 5  03302300 13 
14 Podstavec stroje 1  03302300 14 
15 Nádrž na chladicí kapalinu 1  03302300 15 
16 Redukce 1  03302300 16 
17 Základní deska 1  03302300 17 
18 Kroužek 1  03302300 18 
19 Závitový díl 1  03302300 19 
20 Upínací tyč 1  03302300 20 
21 Rukojeť 1  03302300 21 
22 Podložka 2  03302300 22 
23 Upínací matice 1  03302300 23 
24 Matice 3  03302300 24 
25 Šroub s válcovou hlavou 3 M8X60 03302300 25 
26 Šroub se šestihrannou hlavou 2 M12X30 03302300 26 
27 Zámek 1  03302300 27 
28 Dveře 1  03302300 28 
29 Matice 1  03302300 29 
30 Kryt 1  03302300 30 
31 Náboj 1  03302300 31 
32 Upínací tyč 4  03302300 32 
33 Rukojeť 4  03302300 33 
34 Lícované pero 1 6X6 03302300 34 
35 Závitová hřídel 1  03302300 35 
36 Vodicí hřídel 2  03302300 36 
37 Závitový kolík 2 M8X10 03302300 37 
38 Spodní část 1  03302300 38 
39 Válcový kolík 2 10X30 03302300 39 
40 Motor čerpadla na chladicí kapalinu 1  03302300 40 
41 Upínací čelisti 2  03302300 41 
42 Šroub s válcovou hlavou 2 M10X25S 03302300 42 
43 Opěrný blok 1  03302300 43 
44 Ochranný plech 1  03302300 44 
45 Matice 4 M10 03302300 45 
46 Upínací čelisti 2  03302300 46 
47 Šroub s válcovou hlavou 4 M10X30 03302300 47 
48 Svěrná čelist   03302300 48 
49 Tlaková maznice 2  03302300 49 
50 Rameno 1  03302300 50 
51 Šroub se šestihrannou hlavou 2 M10X25 03302300 51 
52 Podložka 2  03302300 52 
53 Motor pily   03302300 53 
54 Šroubení s pancéřovým závitem 2  03302300 54 
55 Podložka 4  03302300 55 
56 Šroub s válcovou hlavou 4 M5X10 03302300 56 
57 Stupňový přepínač 1  03302300 57 
58 Přívod 1  03302300 58 
59 Těsnění 1  03302300 59 
60 Matice 1  03302300 60 
61 Ozubené kolo 1 Z=17; m=2 03302300 61 
62 Šroub s válcovou hlavou 8 M10x20 03302300 62 
63 Tlaková maznice 2  03302300 63 
64 Montážní úhelník 1  03302300 64 
65 Šroub se šestihrannou hlavou 4 M10x25 03302300 65 
66 Podložka 4  03302300 66 
67 Pružina 2  03302300 67 
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Pol. Označení Množství Velikost Výrobek č. 

68 Šroub se šestihrannou hlavou 2 M10x25 03302300 68 
69 Rameno 1  03302300 69 
70 Podložka 2  03302300 70 
71 Matice 1  03302300 71 
72 Ozubené kolo 1 Z=31; m=2 03302300 72 
73 Distanční kroužek 1  03302300 73 
74 Šroub s válcovou hlavou 4 M10x20 03302300 74 
75 Pojistný kroužek 1  03302300 75 
76 Ložisko 1 6206 03302300 76 
77 Kroužek 1  03302300 77 
78 Axiální ložisko 1 81106TN 03302300 78 
79 Hřídel 1  03302300 79 
80 Dělení stupnice 1  03302300 80 
80 Lícované pero 1 10x8x25 03302300 81 
82 Šneková hřídel 1  03302300 82 
83 Jehlové ložisko 1 BK3026 03302300 83 
84 Těleso hlavy pily 1  03302300 84 
85 Průhledítko 1  03302300 85 
86 Šroub s válcovou hlavou 4 M5x10 03302300 86 
87 Typový štítek 1  03302300 87 
88 Zátka 2  03302300 88 
89 Rýhovaná matice 1  03302300 89 
90 Šroub s válcovou hlavou 1 M10x60 03302300 90 
91 Těsnění 1 45x65x14 03302300 91 
92 Vřeteno pily 1  03302300 92 

1 HSS 4 ZpZ 335 7454 
1 HSS 6 ZpZ 335 7456 93 Pilový kotouč 
1 HSS 8 ZpZ 335 7458 

94 Válcový kolík 1 8x20 03302300 94 
95 Příruba pily 1  03302300 95 
96 Šroub s válcovou hlavou 1 M10x25 03302300 96 
97 Kryt kloubu 1  03302300 97 
98 Rozpěrka 4  03302300 98 
99 Spojovací tyč 1  03302300 99 

100 Středicí pouzdro 1  03302300 100 
101 Šroub s válcovou hlavou 3 M10x60 03302300 101 
102 Zavírací ventil 1  03302300 102 
103 Kroužek 1  03302300 103 
104 Spojovací tyč 1  03302300 104 
105 Rozpěrka 1  03302300 105 
106 Spojovací tyč 1  03302300 106 
107 Distanční podložka 1  03302300 107 
108 Spojovací tyč 1  03302300 108 
109 Pojistný kroužek 5 10x0,5 03302300 109 
110 Ochranný kryt 1  03302300 110 
111 Ložiskové pouzdro 1  03302300 111 
112 Pojistný kroužek 1 78x2,5 03302300 112 
113 Ložisko 1 6207 03302300 113 
114 O-kroužek 1 75x2,7 03302300 114 
115 Pouzdro 1  03302300 115 
116 Šnekové kolo 1  03302300 116 
117 Pojistný kroužek 1 32x1,5 03302300 117 
118 Jehlové ložisko 1 BK3026 03302300 118 
119 Kabel 1  03302300 119 
120 Rameno páky 1  03302300 120 
121 Rukojeť 1  03302300 121 
122 Tlačítko Zap 1  03302300 SB 
123 Pojistný kroužek 1 32x1,5 03302300 123 
124 Pouzdro 1  03302300 124 
125 Kroužek 1  03302300 125 
126 O-kroužek 1 40x3 03302300 126 
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6.2 Schéma zapojení 
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6.2.1 Seznam náhradních dílů elektrického zařízení 

Pol. Označení Množství Velikost Výrobek č. 

M1 Motor pily 1 1,5 kW 03302300 M1 
M2 Motor čerpadla na chladicí kapalinu 1 0,4 kW 03302300 M2 
QS Stupňový přepínač 1  03302300 QS 
KM Stykač motoru 1  03302300 KM 
TC Transformátor 1  03302300 TC 
SB Tlačítko Zap 1  03302300 SB 
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Poruchy

7 Poruchy 

7.1 Poruchy okružní pily na kov 

PORUCHA PŘÍČINA / MOŽNÉ DŮSLEDKY ODSTRANĚNÍ 

Motor pily přetížen • Sání chladicího vzduchu 
omezeno 

• Motor není správně upevněn  
• Pohon pilového kotouče není 

správně upevněn 

• Zkontrolujte a očistěte 
 

• Případ pro servis! Dejte k opravě do 
dílny  

Motor neběží • Motor špatně připojen 
• Vadné relé nebo motor 
• Stupňový přepínač se nachází 

v poloze 0/ OFF 
• Vadná teplotní ochrana motoru  

• Přivolejte na pomoc odborníka 
elektrikáře 

Nízká životnost pilového 
kotouče 
(zuby se otupí) 

• Pro tento materiál nevhodná 
kvalita pilového kouče 

• Nesprávná rozteč zubů 
způsobuje vylomení zubů 
(vylomeným zubem v obrobku se 
ztupí ostatní zuby) 

• Chybějící chlazení 
• Příliš vysoká řezná rychlost 

• Pilový kotouč s vyšší kvalitou 
 

• Zvolte správnou rozteč zubů 
 
 
 

• Použijte zařízení na chladicí kapalinu
• Snižte řeznou rychlost 

Vylomení zubů • Prostor pilového kotouče pro 
třísky přeplněn, nesprávná rozteč 
zubů 

• Použijte pilový kotouč s jinou roztečí 
zubů  

Šikmý odřez (pilový 
kotouč zabíhá) 

• Tupý pilový kotouč  
• Příliš vysoký řezný tlak 
• Vadný pilový kotouč 

(nerovnoměrně rozvedený) 

• Vyměňte 
• Snižte 
• Vyměňte 

Pila nadměrně naráží 
nebo se láme 

• Příliš vysoká řezná rychlost 
• Příliš tupé zuby, příliš malé 

mezery mezi zuby 
• Pila naráží, protože třísky 

zůstávají v mezeře pily 
• Pila namontována opačně ke 

směru otáčení 

 
 
 
• Pilu nechejte nabrousit a mezery 

mezi zuby vyleštěte 
• Pilu otočte a zkontrolujte zuby 

Odřez není kolmý, ale 
souběžný 

• Materiál nepřiléhá k oběma 
čelistem svěráku  

• Okružní pila na kov není 
nastavena na 90°  

• Vložte správně materiál 
 

• Okružní pilu na kov správně nastavte

Chlazení nefunguje • Zavřený ventil na krytu pily 
• Čerpadlo není připojeno 
• Vadné čerpadlo 
• Prázdná nádrž na chladicí 

kapalinu 
• Ucpaná sací trubka čerpadla 

chlazení 
• Nesprávný směr otáčení čerpadla
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8 Příloha 

8.1 Autorské právo 
© 2006 

Tato dokumentace je autorsky chráněna. Z ní vyplývající práva, zejména právo překladu, 
dotisku, odejmutí obrázků, radiového vysílání, reprodukce fotomechanickou nebo podobnou 
cestou a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhrazena, také jen při výtažkovém 
použití. 

Technické změny kdykoliv vyhrazeny. 

8.2 Terminologie / slovníček 
 
TERMÍN VYSVĚTLENÍ 

Obrobek • řezaný díl 

Doraz materiálu • poloha pro vícenásobné řezání 
• doraz pily 

Ochranný kryt pilového kotouče • kryt pilového kotouče 

Upínací čelist • svěrací lišta strojního svěráku 

Rychloupínací svěrák • svěrná zařízení pro obrobek 

Hnací motor • motor pily 

Šroubení s pancéřovým závitem • odlehčení od tahu elektrického přívodu 
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8.3 Záruka 
Firma Optimum zaručuje bezvadnou kvalitu svých výrobků a uhradí náklady dodatečné opravy 
výměnou vadných dílů v případě konstrukčních, materiálových a / nebo výrobních vad během 
záruční doby. 

Záruční doba činí při živnostenském použití 12, a při použití jako domácí kutil 24 měsíců. 
Předpokladem pro nárok na záruční opravu na základě konstrukčních, materiálových a / nebo 
výrobních vad je: 
• Doklad o koupi a dodržení návodu k použití. 
K uplatnění nároku na záruční opravu se vždy musí předložit strojně vystavený originální doklad 
o zaplacení. Musí obsahovat kompletní adresu, datum zakoupení a typové označení výrobku. 
Musel být dodržen návod k použití pro příslušné zařízení, jako i bezpečnostní pokyny. Škody na 
základě chyb obsluhy nemohou být uznány jako nárok na záruční opravu. 
• Správně použití zařízení. 
Výrobky firmy Optimum byly vyvinuty a konstruovány pro určité účely. Jsou vypsány v tomto 
návodu k obsluze.  
Při nedodržení použití podle určení podle návodu k použití, použití k jinému než stanovenému 
účelu a použití nevhodného příslušenství nemůže být uznán nárok na záruční opravu. 
• Údržbové a čisticí práce. 
Je nezbytná pravidelná údržba a čištění strojů podle ustanovení návodu k použití.  
Při zásahu třetími osobami zaniká každý nárok na záruční opravu. Údržbové a čisticí práce 
nejsou zásadně nárokem na záruční opravu. 
• Originální náhradní díly 
Musí se zajistit, aby se používaly jen originální náhradní díly a originální příslušenství. Obdržíte 
je u svého autorizovaného specializovaného obchodníka se stroji. 
Při použití neoriginálních dílů se nedají vyloučit následné škody a zvýšené nebezpečí úrazu. 
Demontovaná, částečně demontovaná a cizími díly opravovaná zařízení jsou ze záručního 
plnění vyloučena. 
• Opotřebitelné díly 
Určité konstrukční díly podléhají opotřebení podmíněnému používáním popř. normálnímu 
opotřebení používáním příslušného stroje. 
K těmto konstrukčním dílům patří např. klínové řemeny, kuličková ložiska, spínače, síťové 
přívodní kabely, těsnění atd. Tyto opotřebitelné díly nejsou součástí záruky. 

8.4 Likvidace 
Likvidace opotřebených elektrických a elektronických zařízení 

Stra
(Musí se použít v zemích Evropské unie a jiných evropských zemích se samostatným sběrným 
systémem pro tato zařízení). 

Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje na to, že s tímto výrobkem se nemá nakládat 
jako s normálním domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrném místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Svým příspěvkem ke správné likvidaci tohoto výrobku 
chráníte životní prostředí a zdraví svých bližních. Životní prostředí a zdraví jsou ohrožovány 
nesprávnou likvidací. Recyklace materiálu pomáhá snižovat spotřebu surovin. Další informace o 
recyklaci tohoto výrobku obdržíte od své obce, komunálních závodů pro odstraňování odpadů 
nebo od obchodu, ve kterém jste výrobek koupili.  
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8.6 Prohlášení o shodě ES 

Výrobce / 
Prodejce 

Optimum Maschine GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

tímto prohlašuje, že následující výrobek, 

Název Okružní pila na kov 

Označení CS 315 

Příslušná směrnice EU: 

Směrnice o strojích 98/37/ES, příloha II A 

Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti 89/336/EHS 

Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS 

odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic – včetně změn, které platily v době výkladu. 

Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy: 

EN 60034-1: 9/2000 Točivé elektrické stroje - Část 1: Dimenzování a 
chování za provozu. 

EN 60034-9:06/1998 Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku.

EN 60204-1:11/1998 Bezpečnost strojů - Elektrická výstroj strojů - Část 1: 
Všeobecné požadavky. 

DIN EN 62079:200 
(VDE 0039) 
IEC 62079:2001 

Vypracovávání návodů - členění, obsah a zobrazení 

 

  
Thomas Collrep 
(jednatel) 

Kilian Stürmer 
(jednatel) 

 

Hallstadt, 16. února 2006 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,779 00 Olomouc, IČ 47670631

Záruční listZáruční list
produkt:

typ:

výrobní číslo:

datum prodeje:

podpis
prodávajícího:

razítko
prodávajícího:

záznamy o opravách:

Záruční list je vystaven:Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek)(zaškrtněte jednu z podmínek)

A 
pro koncového spotřebitele a zaručuje bezplatnou opravu
výrobku této firmy podle podmínek dále uvedených po
dobu 24 měsíců.
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad.

B 
podle ust.  § 429 odst.2 obchodního zákoníku na
základě  ústní  kupní  smlouvy,  na  výše  uvedené
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku této
firmy podle podmínek dále uvedených po dobu
12 měsíců 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně

www.bow.cz/reklamace tel.: +420 585 154 522 servis@bow.cz



Záruční podmínky pro případ A:Záruční podmínky pro případ A:
Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za

jiným  účelem  než  pro  podnikání  s  tímto  výrobkem,  je  24 měsíců  od  data  převzetí  výrobku  koncovým
spotřebitelem.  Podnikáním se  rozumí  soustavná  výdělečná  činnost  prováděná  vlastním jménem a  na  vlastní
odpovědnost  (§ 2 odst.1 obchodního zákoníku).  Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího
písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje.
K písemné reklamaci je  nutné  doložit  záruční  list  podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení
výrobku. Kopie záručních listů  nebo dokladů  o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů
nebo  jinak  poškozené  záruční  listy  nebo  doklady  o  zakoupení  výrobku,  nebudou  považovány  za  doklady
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka  se  nevztahuje  na  opotřebení  výrobku  způsobené  jeho  obvyklým  užíváním
(§ 619 odst.2 občanského zákoníku).  Prodávající  považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání  zejména pokud
výrobek:

● Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen.
Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku) není prodávajícím považováno:
● Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku.
● Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování

po koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití.
● Reklamace  parametrů,  které  nejsou uvedeny v  návodu nebo v  jiné  obchodně-technické dokumentaci

prodávajícího či v závazných technických normách.
● Domnělé  vady,  které  není  schopen  koncový  spotřebitel  prodávajícímu  hodnověrně  předvést  či  jinak

doložit.

Podpis koncového spotřebitele:                                                                    

Záruční podmínky pro případ B:Záruční podmínky pro případ B:
Záruční doba na zboží  dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců  ode dne

dodání zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
určení.

Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklému určení.

Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které
prodávající  použil,  vady  nástrojů  a  opotřebitelných  dílů,  k  jejichž  poškození  došlo  běžným opotřebením při
obvyklém užíváním a vady způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití.

Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží:
● Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno.
Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího  písemnou  reklamaci  nebo  faxem na  adrese

prodávajícího,  v  níž  je  třeba označit  srozumitelně  a  určitě  vadu zboží  a  popsat  jak  se  tato  vada projevuje s
uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad
zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a
doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně, faxem nebo e-mailem s
uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady.

Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za
tím účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit
důvody, pro které toto potvrzení odmítá vydat.

Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží.

Podpis kupujícího:                                                                    
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