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Vážený zákazníku, 
 
mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy OPTIMUM. OPTIMUM Metallbearbeitungsmaschinen 
/Kovoobráběcí stroje/ nabízejí nejvyšší míru kvality, technicky optimální řešení  a přesvědčují výtečným 
poměrem ceny / výkonu. Stálý další rozvoj a inovace výrobků zaručují kdykoliv aktuální stav techniky a 
bezpečnosti. Je naším přáním, abyste s našimi výrobky měli hodně radosti, ulehčenou práci a vysoký 
užitek. 
Z bezpečnostních důvodů a k zajištění hladkého průběhu  provozu byste si před prvním uvedením 
do provozu  měli pozorně pročíst tento návod k provozu, porozumět mu a pečlivě ho uschovat pro 
eventuální další dotazy. 
 
 

Informace 
 
Tento návod k provozu podává všechny potřebné pokyny pro bezvadné používání stroje jako i 
odpovídající údržbu.  
Naše prodejní síť je Vám vždy k dispozici, jak při problémech, které se týkají servisní služby, tak  
náhradních dílů. Dále pak pro všechny požadavky, které Vám mohou pomoci při rozvoji Vašeho podniku. 
Vaše zlepšovací návrhy týkající se tohoto návodu k provozu jsou důležitým přínosem ke zlepšení výkonů, 
které OPTIMUM nabízí svým zákazníkům. 
  
Obrázky a informace, které se vyskytují v této příručce, se mohou odchylovat od Vašeho stroje. Výrobce 
se stále snaží o zlepšení a inovaci výrobků, proto mohou být provedeny vizuální a technické změny, aniž 
by byly tyto předem oznámeny. Změny a omyly si vyhrazujeme. 
 
Tato příručka byla vypracována výrobcem a je pevnou součástí vybavení stroje. Informace obsažené 
v této příručce jsou určeny pro uživatele. Příručka stanovuje účel určení stroje a obsahuje všechny 
potřebné informace k jeho bezpečnému a správnému používání. Stálé respektování pokynů obsažených v  
této příručce zaručuje bezpečnost osob a stroje, ekonomický provoz, jako i  dlouhou životnost stroje. 
K lepší přehlednosti je tato příručka rozdělena do částí, v nichž je pojednáváno o nejdůležitějších 
tématech. Obsah dovoluje rychlý přehled jednotlivých témat. Důležitá místa textu jsou vytištěna tučným 
písmem a jsou uvedena za následujícími symboly: 
 
 

Vysvětlivky: 
 
Upozornění 
Upozornění na situace, které mohou zapříčinit poškození osob, stroje a/nebo okolí nebo mohou vést 
k finančním ztrátám. 
 
Pozor! Rotující části. Nebezpečí poranění! 
 
 
 
Pozor! Noste ochranné brýle. Nebezpečí poranění! 
 
       
 
Pozor! Noste ochranu sluchu! 
 
 
 
Pozor!! Před začátkem práce vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí poranění! 
 
*Označení „stroj“ nahrazuje běžné obchodní označení přístroje, jehož se návod k provozu týká (viz titulní 
list). 
U označení „odborný personál“ se jedná o personál, který je na základě zkušeností, technické přípravy a 
znalostí zákonných předpisů schopen provádět potřebné práce a při provozu, při instalaci, při používání a 
při údržbě stroje rozeznat možné nebezpečné situace a předem jim zabránit.  
Pokud byste měli ještě dotazy, kontaktujte prosím svého odborného obchodníka. 
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1. Označení stroje 
 
Na stroji je připevněn typový štítek, který obsahuje označení stroje, číslo výrobku a nejdůležitější technická 
data. Udržujte jej stále čistý a v čitelném stavu. 
 
 

2. Použití podle určení 
 
Upozornění: 
Svévolné změny na stroji nebo použití stroje neodpovídající určení jako i nedodržení 
bezpečnostních předpisů vylučují ručení výrobce za poškození osob nebo předmětů z toho 
vyplývající a způsobí zánik nároku na záruční opravu! 
 
Pásová pila na kov uvedeného typu je konstruována výhradně k řezání kovů, litin a plastů. 
Obrobky musejí být takového tvaru- tyčí, profilů nebo trubek, aby je bylo možno bezpečně upnout do 
svěráku. 
Pro dosažení námi uváděného řezného výkonu a úhlové tolerance má rozhodující význam správný výběr 
pilového pásu, posuvu, řezného tlaku, řezné rychlosti a chladicího prostředku. 
Dbejte k tomu pokynů návodu k obsluze jako i informačních štítků na stroji. 
VÝSTRAHA! 
Strojem se nesmí obrábět zdraví ohrožující nebo prach produkující materiály jako např. dřevo, 
teflon® atd. 
Nesmí se řezat z volné ruky. Materiály upínejte vždy ve svěráku. 
 
Stroj je univerzálně použitelný ve školách, řemeslnických provozech, dílnách a pro domácí kutily. 
 
 
Upozornění: 
Tento stroj byl předem seřízen. Přesto se musí před začátkem práce všechna nastavení 
zkontrolovat  a při odchylce znovu nastavit. Nesprávné předchozí seřízení neopravňují k nárokům 
na záruku nebo mimořádné plnění! 
 
 

3. Technická data 
 
  

Opti S 100 G 
 

Nastavovací rozsah řezného úhlu  45°   
Řezný rozsah 90°   kulatina 
                               obdélník 

max. 100 mm 
max. 100 x 150 mm  

Řezný rozsah 45°   kulatina 
                               obdélník 

max. 78 mm 
max. 100 x 60 mm (na stojato) 

Úhlové nastavení Kyvný oblouk pily  
Vedení pilového pásu Vodicí válečky uložené na kuličkových ložiscích 
Zdvih ramena pily Ruční                
Posuv pilového oblouku 3 rychlosti spouštění nastavitelné tlakem pružiny 
Upnutí materiálu ruční v rychloupínacím svěráku 
Rychlost pilového pásu 45 m/min  
Rozměry pilového pásu 1470 x 13 x 0,65 mm 
Výkon motoru 0,37 KW (0,5 PS) při 230V/50Hz 
Rozměry 724 x 381 x 458 mm 
Hmotnost netto / brutto 23 kg / 27 kg 
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4. Bezpečnostní pokyny 
 
Upozornění: 
Před startem, použitím, údržbou nebo jinými zásahy na stroji se musí pečlivě pročíst pokyny 
k užívání a údržbě. Zacházení a práce se strojem je dovolena jen osobám, které jsou přesně 
seznámeny se zacházením se strojem a jeho funkcí. 
 
 
Pozor: 
Opravy, údržba a vyzbrojení se může provádět jen odborným personálem při vypnutém stroji 
(vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!)! 
 
 
• Před zapnutím stroje zkontrolujte správné uložení obrobku! 
• Při práci se strojem nikdy nedávejte ruce do blízkosti rotujících částí! 
• Třísky s ostrými hranami neodstraňujte rukou; použijte smetáček nebo háček na třísky! 

 
• Používejte ochranná zařízení a bezpečně je upevněte. Nikdy nepracujte bez ochranných zařízení a 

udržujte je funkční. Funkčnost kontrolujte před začátkem práce. 
• Stroj a své pracovní okolí udržujte stále čisté. Postarejte se o dostatečné osvětlení. 
• Při práci svůj obrobek zajistěte vhodnými upínacími zařízeními. Postarejte se o dostatečnou dosedací 

plochu. Nikdy neřežte z volné ruky! 
 
• Stroj se nesmí ve své koncepci měnit a používat pro jiné účely než pro pracovní operace stanovené 

výrobcem. 
• Nikdy nepracujte pod vlivem chorob ovlivňujících koncentraci, nadměrné únavy, drog, alkoholu nebo 

léků. 
• Po montáži nebo opravě odstraňte ze stroje před zapnutím montážní klíče a jiné volné díly. 
• Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny o nebezpečí na stroji a udržujte je v bezvadném 

čitelném stavu.  
 
• Zabraňte přístupu k pracovnímu prostředí,  ke stroji a nástrojům dětem a osobám neseznámeným se 

strojem. 
• Stroj smí být používán, vystrojován a udržován jen osobami, které jsou s ním seznámeny a 

informovány o nebezpečích. 
• Při údržbových, přípravných a opravárenských pracích stroj vždy zásadně vypínejte! Navíc vytáhněte 

zástrčku ze sítě popř. stroj odpojte od přívodu proudu! 
• Netahejte za síťový kabel, abyste zástrčku vytáhli ze zásuvky. Kabel chraňte před nadměrným horkem, 

olejem a ostrými hranami. 
 
• Dbejte na to, aby se hlavní vypínač nacházel v poloze „VYP“, když stroj spojujete s přívodem proudu, 

abyste zabránili neúmyslnému zapnutí. 
• Noste těsně přiléhající pracovní oděv, bezpečnostní brýle, bezpečnostní obuv a ochranu sluchu. 

Dlouhé vlasy si svažte. Při práci nenoste hodinky, náramky, řetízky, prstýnky nebo rukavice (rotující 
části!). 

• Neodkladně odstraňte poruchy, které ovlivňují bezpečnost. 
 
• Stroj nikdy nenechávejte v provozu bez dozoru a u stroje zůstaňte až do úplného klidu nástroje. Potom 

vytáhněte ze zásuvky síťovou zástrčku, abyste zabránili nechtěnému zapnutí.  
• Stroj chraňte před vlhkostí (nebezpečí zkratu!). 
• Elektrické nástroje a stroje nikdy nepoužívejte v okolí vznětlivých kapalin  a plynů (nebezpečí 

výbuchu!). 
 
• Před každým použitím stroje se ujistěte, že žádné části nejsou poškozeny. Poškozené části se musejí 

ihned vyměnit, aby se zabránilo zdrojům nebezpečí! 
• Stroj nepřetěžujte! Lépe a bezpečněji budete pracovat v uvedeném výkonovém rozsahu. Používejte 

správný nástroj! Dbejte na to, aby nebyly nástroje tupé nebo poškozené. 
• Používejte jen originální náhradní díly a příslušenství, aby se zamezilo eventuálním rizikům nebezpečí 

a nehod. 
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4.1 Zbytková rizika 
 
I když se dodržují veškeré bezpečnostní předpisy a stroj se používá dle předpisu, existují ještě zbytková 
rizika, která jsou dále uvedena: 
 
• Dotyk rotujících  částí nebo nástrojů 
• Prasknutí nástrojů 
• Poranění letícími obrobky nebo částmi obrobků 
• Nebezpečí požáru při nedostatečném větrání motoru 
• Dotyk částí vedoucích proud 
• Poškození sluchu při delší práci bez ochrany sluchu 
 
 
Upozornění: 
Budiž upozorněno na to, že každý stroj vykazuje zbytková rizika. Při provádění veškerých 
pracovních operací (také i těch nejjednodušších) je nutno zachovat nejvyšší opatrnost. Bezpečná 
práce závisí na Vás samotných! 
 
 
 

5. Transport stroje 
 
Stroj se zpravidla dodává ve speciálním transportním kartónu. Uschovejte jej a znovu jej použijte. 
K ochraně před vlhkostí a znečištěním jsou všechny holé kovové díly namazány tukem.  
 
Stroje nestohujte na sebe. Aby se zabránilo poškozením, neodkládejte na stroj při transportu a skladování 
žádné jiné předměty. 
 
Stroj chraňte před vlhkostí a deštěm. Zejména dbejte na to, aby nenavlhla elektrická výstroj. 
 
Upozornění: 
Při transportu a instalaci dbejte na hmotnost stroje. Dbejte na to, aby transportní prostředky a 
podklad, na který se stroj postaví, mohl zachytit zátěž. 
 
 
 
 

6. Objem dodávky a příslušenství 
 
6.1 Objem dodávky 
 
Pásová pila na kov s pilovým pásem a svěrákem 
Doraz materiálu 
Rukojeť ke zdvižení oblouku pily 
Opěra pro oblouk pily  
Návod k obsluze (v němčině) 
 
 
6.2 Zvláštní příslušenství 
 
Doporučujeme Vám používat pouze kvalitní originální příslušenství OPTIMUM. Jen s originálním 
příslušenstvím může být zaručen bezvadný provoz a optimální pracovní výsledky. 
 
Označení Číslo výrobku 
Dolní část S 100 G........................................................................................................................... 335 1490 
Pilový pás HSS bimetal 1470 x 13 x 0,65 (10-14 ZpZ) .................................................................... 335 1110  
Pilový pás 1470 x 13 x 0,65 mm (6 ZpZ) ......................................................................................... 335 1106 
Pilový pás 1470 x 13 x 0,65 mm (14 ZpZ) ....................................................................................... 335 1114 
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7. Vybalení, místo instalace a čištění 
 
7.1 Vybalení  
 
Zkontrolujte prosím po obdržení stroje neprodleně, zda nevykazuje poškození po transportu, 
Pokud by tomu tak bylo, informujte ihned příslušný dopravní podnik a odborného obchodníka. 
 
Pila je již ve stavu dodání předmontována s výjimkou 
několika nástavbových částí. Objem dodávky obsahuje 
následující díly: 
  
1 Pásovou pilu na kov 
2 Návod k provozu 
3 Dorazovou hřídel 
4 Doraz materiálu 
5 Zdvihací rukojeť oblouku pily 
6 Opěrný šroub 
7 Nástroje (sadu) 
 

 
 
 
 
 
7.2 Místo instalace  
 
K zachování vysoké přesnosti obrábění jako i pro dosažení vysoké životnosti stroje se při výběru 
místa instalace musejí dodržet tyto body: 
 

1. Zařízení se smí instalovat a provozovat pouze v suchých, větraných prostorách. 
2. Vyhněte se místům v blízkosti strojů produkujících třísky nebo prach. 
3. Místo instalace musí být bez vibrací, tedy ne v blízkosti lisů, hoblovek atd. 
4. Podklad musí být vhodný pro práce s pilou. Dbejte na nosnost a rovnost podlahy.  
5. Pila se také hodí pro použití na staveništi (dodržte body 1-4). 
6. Zajistěte dostatek místa pro přípravný a obslužný personál. 
7. Pamatujte na přístupnost pro seřizovací a opravářské práce. 
8. Postarejte se o dostatečné osvětlení (minimální hodnota: 300 Lux). 
 
Upozornění: 
Odstávající díly – jako doraz, rukojeti atd. – se musejí popřípadě zajistit tak, aby nebyly ohroženy 
osoby.  
Je nutno se postarat o to, aby ani osoby ani stroje nebyly ohrožovány odpadávajícími ústřižky 
materiálu. 
Podklad musí být připraven tak, aby použitý chladicí prostředek nevnikl eventuálně do podlahy.  
Při použití na staveništi dbejte na výše uvedená upozornění. 
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7.3 Čištění stroje 
 
K ochraně před korozí byly všechny holé díly stroje opatřeny z výroby ochrannými vosky a ochrannými 
tuky. Před prvním uvedením do provozu stroj očistěte vhodným ekologicky nezávadným čističem (k čištění 
doporučujeme petrolej!). K čištění nepoužívejte rozpouštědla, nitrocelulózová ředidla nebo čističe, které 
mohou poškodit lak na stroji. Dbejte údajů a pokynů výrobce čističe. Během čisticích prací dbejte na dobré 
větrání, abyste zabránili poškození zdraví jedovatými parami.  
Po důkladném očištění stroje se všechny holé části musí lehce namazat olejem. Používejte mazací olej 
bez kyselin. 
 
POZOR!  
Mnohé čističe jsou hořlavé a lehce zápalné. Během zacházení s čističi se nesmí kouřit. Je zakázán 
oheň a otevřené světlo! 
 
 
Upozornění: 
Oleje, tuky a čističe ohrožují životní prostředí a nesmějí se dostat do odpadových vod nebo do 
normálního domovního odpadu. Tyto prostředky zlikvidujte dle zásad životního prostředí. Čisticí 
hadry nasáklé olejem, tukem nebo čističi jsou lehce hořlavé. Čisticí hadry nebo vlnu sbírejte do 
vhodné, uzavřené nádoby a nechávejte je likvidovat dle zásad životního prostředí - nedávejte je do 
domovního odpadu! 
 
  
 
 
 

8. Montáž pily 
 
Pásová pila na kov je již předmontovaná. Musí se ještě připevnit několik nástavbových dílů: 

 
1. Odstraňte nejdříve transportní pojistku (1) na 

oblouku pily povolením upevňovacího šroubu (2). 
2. Vpředu na oblouku pily našroubujte do závitu 

zdvihací rukojeť oblouku pily (3) a dotáhněte 
pojistnou matici.  

3. Do závitu vzadu na oblouku pily našroubujte jako 
opěru oblouku opěrný šroub (4) a dotáhněte 
pojistnou matici. 

4. Do závitu na svěráku našroubujte dorazovou 
hřídel (5). Potom posuňte doraz materiálu (6) přes 
dorazovou hřídel a na požadovaném místě 
upněte.  

 
POZOR: Pro každý transport pily je nutné opět 
nasadit transportní pojistku! 
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9. Obslužné prvky OPTI S 100 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Stavěcí šroub vedení pásu 
2. Zdvihací rukojeť oblouku pily  
3. Stavěcí šroub pro napnutí pilového pásu 
4. Držadlo 
5. Motor 
6. Nouzový vypínač s dvoustavovým spínačem  
7. Opěra oblouku 
8. Aretace oblouku 
9. Přívodní kabel se zástrčkou 
10. Zásobník na zachycování třísek 
11. Doraz materiálu 
12. Transportní pojistka 
13.  Rychloupínací svěrák 
 
 



 
Návod k provozu pásové pily na kov  OPTI S 100 G 

Stav 07.04.2004 
 
 

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena. 10 

 

10. Elektrické připojení 
 
Stroj je již předmontovaný se zástrčkou.  
Upozornění: 
Elektrický přívod může podle schématu zapojení provést pouze elektrikář nebo vhodný odborný 
personál. Dbejte na to, aby byl předem přerušen přívod proudu. Neručíme za eventuální poškození 
věcí nebo osob, která vzniknou nedodržením! 
 
Výstraha: Při připojení stroje porovnejte elektrické hodnoty svého síťového zdroje s údaji uvedenými na 
typovém štítku. Při příliš vysokém síťovém napětí může dojít k vážným poraněním uživatele jako i 
k poškození stroje. Při nízkém síťovém napětí se může poškodit motor. 
 
 

11. První uvedení do provozu 
 
Upozornění: 
Rotující části! Práci provádějte s rozmyslem. Dbejte na to, co děláte. Dbejte zejména na rotující 
části. Noste těsně přiléhající oděv. DBEJTE na to, aby nebyly vlasy nebo části oděvu zachyceny 
rotujícími částmi! Noste síťku na vlasy. Při práci se strojem se nesmí nosit žádné ozdoby. 
 
Noste vždy ochranné brýle! Chraňte své oči před poletujícími třískami a jinými úlomky. 
 
Noste bezpečnostní obuv! Dbejte zejména na odřezané kusy materiálu, které mohou spadnout ze 
stolu pily. 
 
Noste vždy ochranu sluchu! Zejména při řezání těles s dutinami a profilů může být mezní hodnota 
hluku velmi rychle překročena. 
 
Stroj se nachází po montáži nástavbových dílů již v provozuschopném stavu. 

Před prvním uvedením do provozu je potřebné, aby obsluha kompletně pročetla tento návod k provozu 
a porozuměla mu.  

• Odstraňte transportní pojistku oblouku pily. 
•  Přesvědčete se, že dvoustavový spínač je v poloze „VYP“.   
• Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky. 

Vytáhněte ven aretační čep, nadzdvihněte oblouk a aretujte oblouk pily v horní poloze. 
• Stroj zapněte pomocí ZAP, popř. budete muset odblokovat nouzový vypínač.  

Zkontrolujte směr chodu pilového pásu. 
• Nechejte běžet pilu cca 30 sekund bez zatížení. 
 
Před každým začátkem práce se musí provést tyto zkoušky: 
• Ujistěte se, že jsou namontována všechna ochranná zařízení. 
• Zkontrolujte pilový pás na úplnost zubů a směr pilových zubů. 
• Zkontrolujte, jestli pilový pás správně běží na kladkách. 
• Zkontrolujte vodicí ložiska pilového pásu na přesné vedení. 
• Zkontrolujte, zda horní vodicí kladka správně přiléhá ke hřbetu pilového pásu. 
• Dbejte na to, že různé materiály potřebují také různé posuvy. Dbejte na počet zubů pilového pásu. 
• Řezaný obrobek musí být z bezpečnostních důvodů vždy upnutý. 
• Zkontrolujte zařízení na chladicí kapalinu na dostatečný stav naplnění (když je k dispozici). 
• Pilu nikdy nespouštějte na ostré hraně. Kvůli bezpečnosti hranu dříve srazte rukou. 
• Mažte pravidelně podle bodu“ údržba.“ 
 
Upozornění: Nebezpečí poranění!  
Vkládání a vyjímání do upínacího zařízení je při běžící pile zakázáno!  
Při běžící pile jsou rovněž zakázány všechny seřizovací práce a opravy! 
Stroj předem odpojte od přívodu proudu, abyste zabránili neúmyslnému zapnutí! 
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12. Obsluha a seřizovací práce 
 
Skoro všechna nastavení byla provedena z výroby a normálně se nastavovat nemusí. Pouze se vždy musí 
nastavit velikost posuvu a vedení pilového pásu. 
 
Pozor! Seřizovací práce provádějte pouze při 
vypnutém stroji! 
Pracujte vždy s nejvyšší pozorností!  

 
Pro provedení všech seřizovacích prací je v objemu 
dodávky obsažena již příslušná sada nářadí. 
Spoludodávanou skříňku s nářadím můžete upevnit 
na zadní straně pily oběma šrouby (1). Tímto 
způsobem budete mít nářadí kdykoliv po ruce! 
 
 
 
 
 
 
12.1 Aretační polohy oblouku pily  

 
Oblouk pily má 2 aretační polohy. K fixaci oblouku 
pily slouží aretační čep (1) s příčným kolíkem (2). Ve 
znázorněné poloze není aretační čep v záběru. Tato 
poloha se volí při řezání.  
Aby se aretační čep přivedl do záběru, vytáhněte 
aretační čep za držadlo lehce ven. Pootočte 
aretačním čepem, až příčný kolík bude možno zavést 
do drážky (3).  
Aretační čep zaskočí ve 2 definovaných aretačních 
polohách (4) nebo (5). 
 
Aretační poloha (4): Oblouk pily v horizontální poloze: 

Klidová poloha a k transportu pily 
Aretační poloha (5): Oblouk pily v horní poloze: 
 K upínání materiálu, výměně pilového pásu nebo 
pro jiné seřizovací, údržbové a opravárenské práce.  

 
 
 

Oblouk pily se může také vytočit zcela nahoru 
(vertikální poloha).  
Oblouk pily není v této poloze aretován. V této 
poloze je však držen svou vlastní hmotností! 
V této poloze se rovněž může provádět výměna 
pilového pásu nebo jiné práce. 
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12.2 Nastavení vedení pilového pásu k obrobku 

 
1. Odpojte pilu od proudové sítě.  
2. Povolte stavěcí šroub (1).  
3. Vedení pilového pásu (2) postavte pokud možno 

co nejblíže k obrobku, aniž by se ovlivnil řezný 
pochod.  

4. Opět pevně dotáhněte stavěcí šroub (1) a pilu 
potom zase připojte k proudové síti. 

 
 
12.3 Napnutí pilového pásu 
 
Pilu odpojte od proudové sítě. 
Napínací pákou (3) můžete pilový pás napínat nebo 
povolovat. 
Otáčením napínací  páky ve smyslu otáčení 
hodinových ručiček pilový pás napínáte – otáčením 
proti smyslu otáčení hodinových ručiček pilový pás 
povolujete. Pilový pás musí být silně napnutý a přes kladky nesmí prokluzovat.  

  
 

12.4 Posuv oblouku pily 
 

Pro posuv pily se mohou nastavit 3 různá pružinová 
nastavení (H, M, nebo L).  
Štítek se nachází na zadní straně stolu pily u 
seřizovací pružiny. 
Z výroby je nastavena střední velikost posuvu (M). 
Vždy podle materiálu a průřezů se ale mohou nastavit 
jiné posuvy: 
 
1. Aretační čep (1) vytáhnout ven. 
2. Otočnou rukojetí (2) se může předpětí pružiny 

přestavit do požadovaného nastavení podle 
zadávací stupnice (3) a značení (4). 

3. Dbejte na to, aby aretační čep opět správně 
zaskočil! 

 
 
Upozornění: 
Jako základní pravidlo platí: Čím jemnější je rozteč 
zubů a/nebo  tenčí je síla stěny profilu, tím menší 
se musí nastavit posuv.  
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12.5 Vyrovnání oblouku pily ke svěráku 
 
Vyrovnání oblouku pily 0° bylo již provedeno z výroby a zpravidla se již nemusí nastavovat.  
Po úhlových řezech natočte pilu jednoduše opět zpět proti dorazu.    
 
 
Nastavení (je-li nutné): 
1. Odpojte pilu od proudové sítě. 
2. Oblouk pily přesuňte do horní aretační polohy.  
3. Ujistěte se, že oblouk pily stojí na odečítací 

značce 0°  stupnice (1).  
 
 
 
 
 
 
  

4. Povolte fixační šroub (2). 
5. Natočte kotouč výstředníku (3) do potřebné 

polohy.  
6. Opět pevně dotáhněte fixační šroub a stroj opět 

připojte k proudovému zdroji. 
Poznámka: 
Jako pomůcku pro vyrovnání můžete k pevné čelisti 
svěráku přiložit plochý úhelník a pilový list vyrovnat 
podle něj.  
Toto nastavení může však platit jen jako přibližné 
nastavení zorného úhlu. V každém případě se však 
musí provést zkušební řez.  
Eventuálně je potřebné další dodatečné nastavení. 
 
 
 
12.6 Úhlové řezy 
 
12.6.1 Úkosový řez (45°)   
 
Poloha oblouku pily 45° je rovněž fixována. Nastavení bylo již provedeno z výroby a zpravidla se již 
nemusí nastavovat. Polohu 45° dosáhnete natočením oblouku pily proti zadnímu dorazu. 
        
Natočení oblouku pily: 
1. Odpojte pilu od zdroje proudu. 
2. Oblouk pily přesuňte do horní aretační polohy.  
3. Vytáhněte zásobník na zachycování třísek.  
4. Dbejte na to, aby se pila před přestavením 

nacházela v kyvném rozsahu v čistém stavu bez 
třísek! 

5. Pro přestavení oblouku pily povolte stavěcí šroub 
(1).  

6. Oblouk pily natočte zcela dozadu proti dorazu (2). 
7. Pomocí stupnice (4) zkontrolujte nastavení 45°.  
8. Potom opět pevně dotáhněte stavěcí šroub a zase 

vsuňte zásobník na zachytávání třísek. 
9. Pilu opět připojte ke zdroji proudu. 
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Nastavení dorazu 45° (je-li nutné): 
 
1. Odpojte pilu od zdroje proudu. 
2. Oblouk pily přesuňte do horní aretační polohy. 
3. Odstraňte zásobník na zachycování třísek. 
4. Ujistěte se, že oblouk pily stojí na odečítací 

značce 45° stupnice (1).  
5. Povolte fixační šroub (2) 
6. Natočte kotouč výstředníku (3) do potřebné 

polohy. 
7. Fixační šroub opět pevně utáhněte a vsuňte 

zásobník na zachycování třísek.  
8. Stroj potom opět připojte ke zdroji proudu. 
Poznámka: 
Jako pomůcku pro vyrovnání můžete k pevné čelisti 
svěráku přiložit pokosník a pilový list vyrovnat podle 
něj.  
Toto nastavení může však platit jen jako přibližné nastavení zorného úhlu. V každém případě se však 
musí provést zkušební řez.  
Eventuálně je potřebné další dodatečné nastavení. 
 
 
 
12.6.2 Jiné úhlové řezy   
 
Jiné úhlové řezy od 0° do 45° dosáhnete rovněž natočením oblouku pily. 
  
Natočení oblouku pily pro úhlové řezy: 
1. Oblouk pily přesuňte do horní aretační polohy. 
2. Vytáhněte zásobník na zachycování třísek.  
3. Dbejte na to, aby se pila před přestavením 

nacházela v kyvném rozsahu v čistém stavu bez 
třísek! 

4. Pro přestavení oblouku pily povolte stavěcí šroub 
(viz také 12.5.1).  

5. Natočte oblouk pily do požadované úhlové 
polohy. Tuto polohu můžete odečíst na odečítací 
značce (1) na stupnici (2). 

6. Opět pevně dotáhněte stavěcí šroub. 
 
 
 
12.7 Svěrák, upnutí materiálu a doraz materiálu 
 
Upozornění: 
Než budete upínat nebo povolovat materiál, dbejte na to, aby byla pila vypnutá,! 
Řezaný materiál musí být stále pevně upnutý. U dlouhých obrobků musí být opřený!  
Tenkostěnné profily upínejte s „citem“, aby se nezdeformovaly. 
     
12.7.1 Obsluha rychloupínacího svěráku: 

 
1.  Upínací páku (1) přesuňte do vertikální polohy 

(stojící nahoru), tak můžete vytahovat nebo 
zasouvat pohyblivé čelisti (3). 

2.   Jestliže páku přepnete dolů, může se materiál 
upnout pomocí ručního kolečka (2). 
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12.7.2 Upnutí materiálu, doraz materiálu a pokyny k procesu řezání: 
 
1. Upínaný materiál položte co nejblíže pevným                                                                      
 čelistem.  
2. Upínací páku přestavte nahoru a materiál posuňte 
 s pohyblivými čelistmi proti pevným čelistem 
 (tyčový materiál popř. dlouhé obrobky se musejí 
 podepřít). 
3. Upínací páku stlačte dolů. 
4. Nastavte požadovanou délku materiálu a obrobek 
 upněte ručním kolečkem.  
5. Ujistěte se, zda je obrobek opravdu pevně upnutý! 
6. Jestliže chcete se stejným rozměrem provádět 
 několik řezů pilou, tak můžete k obrobku nastavit 
 doraz materiálu (2). Doraz materiálu se může 
 upnout pomocí upínací páky (1) v požadované 
 poloze. 
 

 Upozornění  k procesu řezání: 
1. K řezání umístěte oblouk pily do co nejbližší polohy k obrobku. 
2.  Zajistěte, aby pilový pás nebyl při startu ještě v kontaktu s obrobkem. 

 Pilu spusťte spínačem. Proces řezání se provede samozřejmě s nastavenou rychlostí.   
 
Pozor: 
Proces řezání nikdy nespouštějte na ostré hraně. 
Nikdy nepoužívejte nový pilový pás, abyste dokončili řez! 
 
 
.  
12.8 Nastavení hloubkového dorazu a automatického koncového 

vypínače  
 
12.8.1 Hloubkový doraz 
Hloubkový doraz omezuje oblouk pily směrem dolů.  
 
Nastavení (je-li potřebné): 
Nastavení proběhne na zadní straně pily. 
1. Nejdříve povolte pojistnou matici (1). 
2. Dorazový šroub (2) se nyní může přestavovat výše 

nebo níže. 
3. Potom opět dotáhněte pojistnou matici. 
Upozornění: Při příliš hlubokém nastavení 
dorazového šroubu existuje nebezpečí pořezání 
pracovního stolu! 
 
 
 
12.8.2 Automatické koncové vypínání 
 
Automatické koncové vypínání se nachází na zadní 
straně pily za seřizovacím kotoučem pro posuv 
oblouku pily. Vypnutí se děje pomocí vačkového 
spínače. Spínací vačka (1) zmáčkne iniciátor (2). 
Vačka je nastavena tak, aby iniciátor vypnul, jakmile, 
oblouk dosáhne své nejnižší polohy (materiál je 
odřezaný). 
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Nastavení vypínací vačky (je-li potřebné): 
Nastavení proběhne ze zadní strany pily. 
1. Povolte závitový kolík (3). 
2. Vačku natočte do požadované polohy. 
3. Vačku opět závitovým kolíkem upněte. 
4. Pomocí zkušebního řezu zkontrolujte nastavení.  
Upozornění: 
Při příliš časném vypnutí se materiál zcela 
neodřeže. Při příliš hlubokém nastavení se může 
stát, že stroj se samočinně vůbec nevypne, 
protože oblouk pily již potom přiléhá ke šroubu 
hloubkového dorazu. 
 
 
 
12.9 Výměna pilového pásu 
 
Upozornění: 
Tuto práci smí provádět jen oprávněný a školený 
personál! 
Pila je konstruována pro pilové listy s rozměry 
1470 x 13 x 0,65 mm. Použití jiných pilových listů 
může vést  k horším výsledkům při řezání nebo 
může stroj zničit. 
Nebezpečí poranění: Zuby pily jsou velmi ostré. 
Noste k tomu ochranné pracovní rukavice.  
      
1. Pilu odpojte od zdroje proudu. 
2. Oblouk pily přestavte do vertikální polohy. 
3. Povolením 2 šroubů (2) odstraňte horní ochranný 

plech (1). 
4. Odstraňte dolní ochranný plech (3), rovněž 

povolením obou šroubů (4). 
5. Povolte oba přídržné šrouby (5) ochranného krytu 

pro hnací kola. Natočte kryty kol směrem ven. 
Nyní se na oblouku pily může vytáhnout kompletní 
kryt pilového pásu, protože kryt řemene je nyní 
zasunutý nahoře na oblouku pily. 

6. Pilový pás povolte (viz také 12.3). 
 

Tip: K odebírání pilového pásu doporučujeme 
používání ochranných pracovních rukavic. 

7. Starý pilový pás vyjměte opatrně z vodicích 
stavěcích členů. 

 
Výstraha! Opatrně při otevírání uzavíracího drátu 
na nových pilových pásech. Pilový pás může silně 
zpětně pružit. Nebezpečí poranění!   
 
8. Namontujte nový pilový pás. Pilový pás nejdříve 

vložte do vodicích ložisek pilového pásu (6) a (7). 
Zkontrolujte směr chodu (šipka směru chodu na 
pracovním stole) ozubení a dbejte na to, aby zuby 
ukazovaly ven! 

9. Natáhnete pilový pás nejdříve na hnací kolo (dole), 
potom na horní kladku.  
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Pokračování výměny pilového pásu: 
10. Dbejte na to, aby pilový pás rovněž přiléhal 

k  zadním vodicím ložiskům (8). 
11. Upínací šroub pro napnutí pilového pásu otáčejte 

ve směru otáčení hodinových ručiček až bude 
pilový pás silně napnutý. Napnutí pásu musí být 
veliké, aby bylo vyloučeno prokluzování kladek. 
Pozor: Při ohřátí pilového pásu, např. při 
řezání velkých průřezů, se může stát, že bude 
potřebné dodatečné napnutí. 

12. Opět upevněte kryt pilového pásu. 
13. Zase upevněte oba ochranné plechy. 
14. Pilu zase připojte ke zdroji proudu. Udělejte krátký 

zkušební běh a zkontrolujte, jestli pilový pás 
bezpečně sedí a správně běží. 

 
Výstraha! 
Po výměně pilového pásu je potřebné zase nasadit bezpečnostní zařízení, protože chybějící 
bezpečnostní zařízení mohou vést k poraněním. 
 
 
12.10 Vodicí ložisko pilového pásu 
 
Pásová pila má 8 bočních a 3 zadní vodicí ložiska, aby vedla pilový pás do řezu. Jen s dobrými vodicími 
kladkami dosáhnete dobrých výsledků při řezání! 
Dodatečné nastavení vodicích ložisek není možné. Když jsou vodicí ložiska opotřebovaná, musejí se 
vyměnit (viz bod 13.3, Oprava). 
 
 

13. Čištění, údržba a oprava 
 
Aby zůstala zachována přesnost a funkčnost stroje, je bezpodmínečně potřebné pečlivě jej ošetřovat, 
udržovat čistý a pravidelně promazávat a olejovat. Jen dobrou péčí se dosáhne toho, že zůstane 
zachována kvalita práce stroje. 
 
Před čisticími, údržbovými nebo opravárenskými pracemi vždy stroj odpojte od přívodu proud! 
Upozornění: Oleje, tuky a čističe ohrožují životní prostředí a nesmějí se dostat do odpadových vod 
nebo do normálního domovního odpadu. Tyto prostředky zlikvidujte dle zásad životního prostředí. 
Čisticí hadry nasáklé olejem, tukem nebo čističi jsou lehce hořlavé. Čisticí hadry nebo vlnu sbírejte 
do vhodné, uzavřené nádoby a nechávejte je likvidovat dle zásad životního prostředí - nedávejte je 
do domovního odpadu! 
 
 
13.1 Čištění 
 
Upozornění: Třísky neodstraňujte holou rukou. Existuje nebezpečí poranění pořezáním na třískách 
s ostrými hranami! 
Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a čističe vyvíjející vznětlivé nebo škodlivé páry! 
Elektrické komponenty jako motory, spínače, rozváděče atd. chraňte proti vniknutí vlhkosti při 
čištění! 
 
Stroj by se měl zásadně čistit po každém použití. Při vypnutém stroji odstraňte třísky ručním smetáčkem 
nebo štětcem. Měli byste upustit od čištění tlakovým vzduchem, protože se tím jemné třísky mohou 
nafoukat do vedení popř. poletující třísky mohou někoho poranit (např. v očích). 
Při čištění stroje se musejí odstranit také třísky z oblasti hnacího kola a kladky krytu pilového pásu a ze 
zásobníku na zachycované třísky. 
Pro likvidaci třísek odkazujeme na místní ustanovení. 
Po důkladném vyčištění stroje se musejí lehce naolejovat všechny holé části stroje. Použijte k tomu 
vhodný mazací olej.  
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13.2 Údržba 

 
Četnost údržby je závislá na četnosti používání stroje. Když se stroj nepoužívá déle než 6 měsíců, musí  
se před opakovaným použitím očistit, promazat a znovu naolejovat. Tím se zabrání nebezpečí zhoustnutí 
starých tuků a olejů. K nanášení mazacího oleje používejte konvičku na olej. Olej rozdělujte stejnoměrně 
štětcem nebo čistým hadříkem nepouštějícím vlákna. Dbejte upozornění výrobce maziv.  
 
Rozdílná maziva se nesmějí míchat. Když se míchají rozdílná maziva, není zaručena vlastnost maziva a 
mazané místo je mazáno nedostatečně, čímž může vzniknout věcná škoda.  
Když měníte mazivo, musí se nejdříve staré mazivo úplně odstranit z mazaného místa. 
 
13.2.1 Svěrák 
Po každém použití se musí vodicí dráhy svěráku namazat olejem. 
Každé 4 týdny: Vřeteno lehce namazat tukem. 
 
13.2.2 Vodicí ložisko pásu 
Všechna ložiska vedení pásu jsou bezúdržbová,  a nepotřebují už žádné mazání. 
 
13.2.3 Mazání přenosové převodovky 
Přenosová převodovka, která se nachází pod hnacím 
kolem, by se měla každé tři měsíce namazat tukem 
na horká ložiska. 

 
1. Pilu odpojte do zdroje proudu. 
2. Odstraňte pilový pás jak je popsáno v článku 

12.10 body 2-7. 
3. Potom povolte šroub (1) na hnacím kole a hnací 

kolo vytáhněte směrem dopředu. 
4. Rovněž směrem dopředu stáhněte hnací kotouč 

(2). 
5. Nyní namažte přenosovou převodovku na 

ozubeném věnci hnacího kotouče a na 

šnekovém kole (3). 
6. Potom opět nasuňte hnací kotouč. Dbejte zde na 

bezvadné zaskočení šnekového kola do 
ozubeného věnce hnacího kotouče! 

7. Hnací kolo přesuňte přes ozubení hnacího 
kotouče a  opět jej upevněte šroubem. 

8. Opět připevněte pilový list a ochranná zařízení 
(jak je již popsáno v čl. 10.12 body 8-14). 
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13.3 Oprava 
 
V důsledku opotřebení může dojít k tomu, že se na stroji budou muset provést opravárenské práce. 
 
Upozornění: 
Opravárenské práce smějí být vykonávány pouze školeným odborným personálem. 
 
 
13.3.1 Boční vodicí ložisko 
1. Pilu odpojte od zdroje proudu. 
2. Pilový pás povolte otáčením napínací páky proti 

směru otáčení hodinových ručiček (viz také bod  
12.3). 

3. Povolte oba šrouby s vnitřním šestihranem (1) a 
vyjměte opotřebovaná ložiska.  

4. Nová ložiska položte na šrouby. Potom vodicí 
ložiska opět upevněte v držáku šrouby s vnitřním 
šestihranem.  

5. Po ukončení prací opět pilu připojte k proudové 
síti. 

 
Výstraha! 
Přesvědčete se, že pila je odpojená od zdroje 
proudu a ruce jsou chráněny před ostrými zuby pilového listu. Zkontrolujte, že zuby pilového listu 
nekolidují s vodicími ložisky. 
 
   
13.3.2 Zadní vodicí ložisko 
Pila má 3 zadní vodicí ložiska. Po jednom vodicím 
ložisku (1) se nachází na obou držácích vodicích 
ložisek a třetí vodicí ložisko (2) se nachází na 
oblouku pily pod ochranným krytem pilového pásu 
vedle hnacího kotouče. 
1. Pilu odpojte od zdroje proudu. 
2. Odstraňte pilový pás jak je popsáno v článku 

12.10 „Výměna pilového pásu“, body 2-7. 
3. Nyní se mohou vyměnit vodicí ložiska.  
4. Po výměně zadních vodicích ložisek můžete 

opět připevnit pilový pás a ochranné kryty jak je 
popsáno v článku 12.10 body 8-13. 

5. Pilu opět připojte ke zdroji proudu. 
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14. Záruka 
 
Nepřejímá se záruka za škody, které vznikly z následujících důvodů:  
Nevhodné nebo neodborné použití, vadná montáž popř. uvedení do provozu objednatelem nebo třetími 
osobami, jako i přirozené opotřebení, špatné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, 
náhradní materiály, vadné stavební práce, nevhodné základy, chemické, elektrochemické  a elektrické 
vlivy, pokud nejsou způsobeny zaviněním dodavatele.  
 
K provedení všech oprav a náhradních dodávek jevících se dodavateli podle spravedlivého uvážení jako 
nutné, musí dát objednatel po dohodě s dodavatelem potřebný čas a příležitost, jinak je dodavatel od 
ručení za nedostatky osvobozen. Jen v naléhavých případech ohrožení provozní bezpečnosti a 
k odvrácení nepoměrně velikých škod, přičemž se musí ihned vyrozumět dodavatel, nebo když je 
dodavatel s odstraňováním závad ve skluzu, má objednatel právo odstranit závadu sám nebo třetími 
osobami.  
 
Z nákladů vzniklých bezprostředně opravou nebo náhradní dodávkou nese dodavatel – pokud se 
reklamace prokáže jako oprávněná – náklady za náhradní kus včetně expedice, dále, jestliže to může být 
podle situace v jednotlivém případě spravedlivě požadováno, náklady přibližně  potřebného poskytnutí 
svých montérů a pomocných sil.  V ostatním nese náklady objednatel. 
 
Změnami nebo opravárenskými pracemi provedenými snad ze strany objednatele nebo třetích osob 
neodborně bez předchozího schválení dodavatele se ruší ručení za následky z toho vyplývající. Další 
nároky objednatele, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, 
jsou, pokud je to zákonem přípustné, vyloučeny.  
 
Záruční doba činí 24 měsíců od data expedice pro soukromé osoby a pro průmyslovou oblast 
podle zákonných ustanovení. (Záručním dokladem je účetní doklad). 
 
 
Upozornění: 
Svévolné změny na stroji nebo použití stroje neodpovídající určení jako i nedodržení 
bezpečnostních předpisů, vylučují ručení výrobce za poškození osob nebo předmětů z toho 
vyplývající, a způsobí zánik nároku na záruční plnění! 
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15. Odstranění závad 
 
 
Závada Možná příčina Odstranění 
Motor pily je přetížen 
 

- Nasávání chladicího vzduchu motoru 
je znemožněno 
- Napnutí pilového listu je příliš veliké 

Zkontrolovat a očistit 
 
Zmenšit napnutí pilového pásu 

   
Pilový list zůstává při 
řezání stát, motor pily 
však běží 

- Pilový pás je příliš málo napnutý 
 

Zvýšit napnutí pilového pásu 
 

   
Zdeformovaný pilový list  - Pilový pás je příliš málo napnutý 

- Materiál je ve svěráku volný 
- Nesprávný pilový pás 

Zvýšit napnutí pilového pásu 
Materiál pevně upnout 
Vyměnit pilový pás 

   
Vylomení zubu  - Příliš mnoho třísek v krytu pilového 

pásu 
 
- Nesprávný pilový pás  

Použít pilový pás s jiným rozchodem 
zubů nebo zmenšit posuv 
 
Vyměnit pilový pás 

   
Přetržení pilového pásu - Napnutí pilového pásu je příliš silné 

nebo příliš slabé 
- Vadný pilový pás 
- Je vedení pilového pásu správně 
nastaveno? 

Nový pilový pás správně napnout 
 
Pilový pás vyměnit 
Pilový pás vyměnit a vedení pilového 
pásu znovu nastavit 

   
Šikmý odřezek (pilový 
list ujíždí) 

- Vzdálenost vedení k obrobku je příliš 
veliká 
- Pilový pás je tupý 
- Příliš malé napnutí pilového pásu 
- Posuv/řezný tlak je příliš vysoký 
- Pilový pás je vadný (nestejnoměrně 
rozvedený) 
- Vodicí kladky jsou opotřebované 

Vedení nastavit co nejblíže k obrobku 
 
Pilový pás vyměnit 
Zvýšit napnutí pilového pásu 
Snížit posuv/řezný tlak 
Pilový pás vyměnit 
 
Vodicí kladky vyměnit 

   
Odřezek není pravoúhlý, 
ale souběžný 

- Materiál správně nepřiléhá 
- Čelisti svěráku nebo oblouk pily 
nejsou nastaveny na 90° 
 

Materiál správně vložit 
Čelisti svěráku nebo oblouku pily 
správně nastavit 

   
Pilový pás spadává z 
kladek 

- Napnutí pilového pásu je příliš malé 
- Kladka je vadná 

Pilový pás napnout 
Kladku vyměnit  
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16. ES prohlášení o shodě 
 
 
Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj odpovídá na základě své koncepce a konstrukce jako i námi do 
provozu uvedeného provedení příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům ES 
směrnic. Při námi neodsouhlasené změně stroje ztrácí toto prohlášení svou platnost. 
 
 
Prodej: OPTIMUM Maschinen Germany 
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
 96103 Hallstadt 
 Tel. (09 51) 96 555 – 96 
 Fax (09 51) 96 555 – 99 
 
 
Označení stroje: Opti S 100 G 
 
 
Typ stroje: Pásová pila na kov  
 
 
Příslušné směrnice EU: 73/23/EWG Směrnice o nízkém napětí ve znění 93/68/EWG z 

22.07.93 
 89/336/EWG Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti ve 

znění 93/68/EWG z  22.07.93 
 89/37/EG Směrnice o strojích z 22.06.98 
 
 
Zvláště byly použity následující harmonizované normy: 
 
 DIN EN 292-1, vydání 1991-11 
 DIN EN 292-2: vydání:1995-06   
 DIN EN 55014-1, vydání:2000 + A1:2001 + A2:2002  
 DIN EN 55014-2, vydání:1997 + A1:2001 
 DIN EN 61000-3-3, vydání:1996-03 
 DIN EN 60204-1, vydání:1998-11 
  
 
 
 
 
 
 
Kilian Stürmer Thomas Collrep 
(ředitel společnosti) (ředitel společnosti) 
 
Hallstadt, dne 26.09.2003 
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17. Schéma zapojení 
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18. Výkres rozpadu  
 



 
Návod k provozu pásové pily na kov OPTI S 100 G  
Stav 07.04.2004 
 
 

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena. 25

 

19. Seznam náhradních dílů  
 
 

Č. Výrobek Výr. č. 

Po
če

t 

Č. Výrobek Výr. č. 

Po
če

t 

1 Základní deska 0320022 1 51 Vložný klín 4x4x12  1 
2 Řetěz (transportní pojistka.) 0320017 1 52 Šroub s vnitřním šestihranem M6x10  2 
3 Podložka (M5)  2 53 Příložná deska  1 
3-1 Podložka (M5)  1 54 Úhelník 0320047 1 
3-2 Šestihranná matice M5  1 55 Šroub se šestihrannou hlavou M8x20  1 
4 Šroub se šestihrannou hlavou M5x25  1 56 Pérová podložka (M8)  1 
5 Stavěcí matice  1 57 Šroub se šestihrannou hlavou M4x40  1 
6 Šroub se šestihrannou hlavou M6x10  2 58 Podložka (M8)  1 
7 Kotouč výstředníku (0°,45°)  2 59 Šestihranná matice M8  1 
8 Hřídel dorazu 0320036 1 60 Šroub se šestihrannou hlavou M8x45  1 
9 Doraz materiálu 0320037 1 60-1 Šroub se šestihrannou hlavou M8x30  1 
10 Křídlový šroub 0320018 1 60-2 Matice M8  1 
11 Šroub s vnitřním šestihranem M6x8  1 61 Podložka (M8)  1 
12 Pružina  1 62 Kyvná deska  0320052 1 
13 Matice vřetena 0320055 1 63 Svorník  0320050 1 
14 Rukojeť 0320043 1 64 Šroub s křížovou drážkou M5x15  4 
15 Ruční kolečko 0320044 1 65 Uložení 0320065 1 
16 Závitový kolík M6x6  1 66 Pouzdro (samomazací)  2 
17 Šroub se šestihrannou hlavou M8x16  2 67 Podložka  1 
18 Pérová podložka  2 67-1 Vymezovací podložka  1 
19 Uložení matice vřetena 0320031 1 68 Šroub s půlkulovou hlavou M6x20  1 
20 Závitový kolík M5x12  1 69 Upínací kolík 3mm  1 
21 Matice M5  1 70 Seřizovací kolík 0320046 1 
22 Stopka výstředníku  1 71 Pružina  1 
23 Rukojeť (pro výstředník)  1 72 ---   
24 Lícované péro 5x5x15  1 73 Seřizovací knoflík 0320042 1 
25 Závitová tyč 0320012 1 74 Šroub s křížovou drážkou M5x10 0320051 1 
26 Čelisti svěráku pohyblivé  1 74-1 Podložka (M5)  1 
27 Závitový kolík M5x12  1 75 Ukazatel 0320045 1 
28 Šestihranná matice M5  1 76 Deska  1 
29 Šroub se šestihrannou hlavou M6x12  2 77 Šroub s křížovou drážkou M4x10  4 
30 Pérová podložka  2 78 Šroub se šestihrannou hlavou M5x10  2 
31 Stavěcí deska  1 79 Koncový vypínač 0320014 1 
32 Čtyřhranná trubka  2 80 Deska spínače  1 
33 Šroub se šestihrannou hlavou M6x30  2 81 Šroub se šestihrannou hlavou M5x10  2 
34 Čelisti svěráku pevné  1     
35 Pružný kroužek (M10)  2     
36 Šroub se šestihrannou hlavou  2     
37 Kryt  1     
38 Pouzdro  1     
39 Pružina  1     
40 Kolík  1     
41 Šroub s vnitřním šestihranem M6x10  1 163 Stupnice  1 
42 Podložka (M6)  1      
43 Šestihranná matice M8  1 165 Šestihranná matice M8  2 
44 Seřizovací podložka  1 166 Šroub se šestihrannou hlavou M8x25  1 
45 Šroub s vnitřním šestihranem M8x30  1 167 Zásobník na zachycování třísek  0320049 1 
46 Uložení pružiny  1 168 Šroub s půlkulovou hlavou M5x8  2 
47 Pružina 0320005 1 169 Posuvná deska  1 
48 Vypínací doraz  1     
48-1 Závitový kolík M8x10  1     
49 Lícované péro 4x4x20  1     
50 Dřík oblouku 0320011 1     
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20. Výkres rozpadu 
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21. Seznam náhradních dílů 
 
 

Č. Výrobek Výr. č. 

Po
če

t 

Č. Výrobek Výr. č. 

Po
če

t 

82 Seřizovací šroub  2 131 Spínač 0320003 1 
83 Kuličkové ložisko 6205 0320033 4 131-1 Kondenzátor 0320013  1 
84 Vymezovací kroužek  2   132 Kryt spínače 0320024 1  
84-1 Pružný kroužek (M5)   2 132-1 Upevňovací šroub  2  
85 Šroub s křížovou drážkou M4x6  2 133 Šroub s křížovou drážkou M5x6  4 
86 Kryt pilového pásu levý 0320028 1 134 Šestihranná matice M12  1  
87 Vodicí lišta  1  135 Vymezovací podložka  12x28x3  1  
88 Zdvihová rukojeť oblouku pily 0320027 1 136 Kuličkové ložisko  625#  1  
89 Šestihranná matice M8  1  136-1 Ložiskový šroub  1 
90 Hřídel (napnutí pilového listu) 0320026 1 137 Rukojeť 0320032 1 
91 Pouzdro  1       
92 Uložení kladky  1 142 Šroub s křížovou drážkou M4x10  2  
93 Šestihranná matice M6  2  143 Kryt pilového pásu pravý 0320007 1  
94 Napínač listu   1 144 Šroub s vnitřním šestihranem M8x30  2 
95 Čep pružiny 0320034 2  145 Pružný kroužek (M8)  2  
96 Deska U profilu  1 146 Uložení kuličkového ložiska 0320004 1  
97 Pružina 0320025 2  147 Kuličkové ložisko  625#  2  
98 Šroub s vnitřním šestihranem 

M6x10 
 4 148 Úložný kolík ložiska 5x14  2 

99 Vodicí deska  2  149 Šroub s vnitřním šestihranem M6x25 0320010 2 
100 Hřídel kladky levá 0320029 1 150 Vymezovací podložka  5x10x1  2  
100-1 Šroub M6x10  2  150-1 Pružný kroužek (M5)  2  
101 Kladka levá 0320002 1  151 Kuličkové ložisko  625# 0320008 4  
102 Kuličkové ložisko  6003  2  152 Šroub s vnitřním šestihranem M5x25 0320009 2  
103 Pojistný kroužek  1 153 Kryt kuličkového ložiska   1 
104 Vymezovací podložka  8x23x2  1  154 Šroub s vnitřním šestihranem M6x10  2  
105 Pérová podložka (M8)  1  155 Šroub s vnitřním šestihranem M5x12  1 
106 Šroub s půlkulovou hlavou M8x50  1  156 Napínací páka 0320006 1 
107 Šroub s křížovou drážkou  2 157 Pouzdro  1 
108 Kryt pilového pásu 0320048 1 158 Řetězový hák  1 
    158-1 Podložka  8x16x1,5  1 
112 Šroub s půlkulovou hlavou M8x50  1 159 Šroub s vnitřním šestihranem M8x12  1 
113 Pérová podložka (M8)  1  160 Napínací páka (vedení pásu) 0320035 1 
114 Vymezovací podložka  8x23x2  1  161 Podložka  8x23x2  1 
115 Pilový pás  1  162 Elektrický kabel se zástrčkou  1 
116 Pojistný kroužek   1 162-1 Drát  1 
117 Kuličkové ložisko  6003  2  163 Stupnice 0320041  
118 Gumový kroužek 0320016 1      
119 Kladka pravá 0320001 1      
120 Plstěná příložná plocha 0320040 1      
121 Hnací ozubené kolo  0320023 1      
122 Šroub s půlkulovou hlavou M6x16  3     
123 Hřídel kladky pravá 0320030 1      
124 Oblouk pily 0320038 1      
125 Rotor 0320021  1     
125-1 Podložka  1     
125-2 Odstředivý spínač 0320015 1      
125-3 Šroub se šestihrannou hlavou M4x8   2     
126 Motor 0320020  1     
126-1 Kryt kola ventilátoru 0320019 1      
126-2 Vymezovací podložka  6x31x1  1      
126-3 Šroub s vnitřním šestihranem M6x8   1     
127 Seřizovací šroub (opěra) 0320039 1     
128 Matice k seřizovacímu šroubu 0320039 1      
129 Šroub s vnitřním šestihranem 

M5x16 
 4      

130 Podložka (M5)  4      
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Záruční list 
 

                    P§sov§ pila na kov

                        Opti S 100 G

výrobek
typ
výrobní číslo

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

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

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 

A B



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. 

 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační
nárok konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě
odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o 
určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových 
katalozích a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod 
k použití výrobku. 

Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 

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:        …………………………………………………... 




