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FunkCe dolního oChranného krytu
• Před každým použitím pily zkontrolujte, zda se dolní 

ochranný kryt kotouče ihned samovolně zavírá. Pilu 
nepoužívejte, pokud se dolní ochranný kryt nepohy-
buje volně a nezavírá se okamžitě. Nikdy nezajišťujte 
spodní ochranný kryt v odklopené poloze např. svěr-
kami nebo přivázáním. Pokud pila neúmyslně upadne, 
může dojít k ohnutí krytu kotouče. Kryt proto odklopte 
pomocí odklápěcí páčky krytu a zjistěte, zda se kryt 
volně pohybuje při jakémkoliv úhlu otevření nebo 
nastavené hloubce řezu se nedotýká pilového kotouče 
ani žádné jiné části pily.

• Kontrolujte funkci pružiny spodního ochranného krytu. 
Není-li funkce dolního ochranného krytu a jeho pru-
žiny správná, je nutné nechat tyto části před použitím 
opravit. Dolní kryt může pomalu reagovat z důvodu 
poškození některé části, nánosu lepivých usazenin či 
jiných nečistot.

• Dolní kryt by měl být odklápěn pouze ve speciálních 
případech řezání jako např. „zanořovací řezy a řezy 
pod úhlem“. Kryt odklopte pomocí odklápěcí páčky 
a uvolněte jej v okamžiku, kdy pilový kotouč pronikne 
do materiálu. Ve všech ostatních případech musí kryt 
fungovat samovolně.

• Před odložením pily zkontrolujte, zda spodní ochranný 
kryt zakrývá pilový kotouč. Nechráněný dobíhající 
kotouč může způsobit nekontrolovatelný pohyb pily, 
čímž může dojít ke zranění osob a vzniku věcných škod.

Xii. skladování
Před uskladněním pilu očistěte a uložte na suché místo 
mimo dosah dětí s teplotou okolí maximálně 40°C.

Xiii. likvidace odpadu
Výrobek obsahuje elektrické/elektronické 
součásti, které jsou nebezpečným odpa-
dem. Podle evropské směrnice 2012/19 EU 
se elektrická a elektronická zařízení nesmě-
jí vyhazovat do směsného odpadu, ale je 
nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci 
na k tomu určená sběrná místa. Informace 

o těchto místech obdržíte na obecním úřadu.

Xi. doplňkové 
bezpečnostní pokyny
• Zamezte používání pily dětmi a duševně či fyzic-

ky nezpůsobilými lidmi a také osobami, kteří 
nejsou dostatečně obeznámeni s obsluhou. 

ZaCháZení s pilou
• Při řezání používejte ochranu dýchacích cest 

s třídou filtru P2. Prach vzniklý řezáním barvou ošet-
řeného materiálu nebo některých druhů dřeva (např. 
zvláště bukového a dubového) je zdraví škodlivý.

• Nedopusťte hromadění prachu na pracovišti.  Prach 
je snadno vznětlivý materiál a může dojít ke vzniku požáru.

• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od místa 
řezu a od pilového kotouče-pilu během řezání 
držte za hlavní a přídavnou rukojeť.

• Nikdy nesahejte pod materiál, který řežete. 
 Mohlo by dojít k poranění pilovým kotoučem.
• Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku, tak 

aby byla viditelná necelá výška zubu kotouče.
• Řezaný materiál vždy pevně zajistěte vhodným 

upínacím prostředkem. Nikdy nedržte řezaný 
kus v ruce nebo jinou částí těla. Řezaný kus musí 
být řádně podepřen a zajištěn, aby nedošlo k zasažení 
některé části těla, uváznutí kotouče v řezu či ke ztrátě 
kontroly nad řezaným materiálem.

• Přichází-li to v úvahu, během řezání může dojít 
k zasažení skrytých elektrických či jiných rozvod-
ných vedení nebo vlastního napájecího kabelu, 
což může způsobit zranění nebo vznik hmotných 
škod. K vyhledání takovýchto skrytých vedení použijte 
vhodná detekční zařízení. Z bezpečnostních důvodů se 
během řezání nedotýkejte kovových částí pily.

• Při provádění podélných řezů používejte doraz 
podélného řezu. Snižuje se tak nebezpečí uváznutí 
kotouče v řezu. 

• Vždy používejte pilové kotouče s upínacím otvo-
rem správné velikosti a tvaru. Pilové kotouče, které 
přesně neodpovídají upínacím součástím pily, mohou 
způsobit nadměrné vibrace a ztrátu kontroly nad pilou.

ZpětnÝ vrh
• Zpětný vrh je nekontrolovatelný pohyb pily směrem 

vzhůru a od obrobku směrem k uživateli pily.
• Dojde-li během řezání k sevření a zablokování kotouče, 

zastaví se a reakční síla motoru způsobí rychlé zpětné 
vymrštění pily směrem k uživateli.

• Je-li pilový kotouč v řezu špatně natočen, zuby na 
zadním okraji kotouče mohou narazit shora do povrchu 
dřeva, kotouč z řezu vyskočí a pila je zpětně vymrštěna 
směrem k uživateli.

 Zpětný vrh je důsledkem nesprávného používání 
pily a/nebo nesprávných pracovních postupů. Lze 
mu zabránit náležitým dodržováním následují-
cích opatření:

• Pilu vždy držte pevně oběma rukama a paže mějte 
v takové poloze, abyste mohli zachytit síly způsobené 
zpětným vrhem. Vždy během práce s pilou buďte mimo 
rovinu kotouče (na straně), dokážete tak lépe zvládnout 
účinky případného zpětného vrhu.

• Jestliže se pilový kotouč v obrobku vzpříčí nebo potře-
bujete-li přerušit práci, uvolněte provozní spínač pily 
a pilu držte na místě řezu, dokud se kotouč zcela neza-
staví. Nikdy nevyndávejte pilu z řezu nebo ji netahejte 
zpět, pokud se kotouč pohybuje. Mohlo by dojít ke 
zpětnému vrhu. Zjistěte příčiny uvíznutí kotouče a tyto 
příčiny odstraňte. 

• Spouštíte-li pilu s kotoučem v obrobku, vycentrujte 
pilový kotouč v drážce řezu a ujistěte se, zda zuby 
kotouče nezachycují o materiál.

• Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotouče. 
Takovéto kotouče vytvářejí úzkou drážku řezu a způso-
bují tak nadměrné tření, které omezuje otáčení kotouče 
a vede ke zpětnému vrhu.

• Buďte obzvlášť opatrní při řezání do stávajících stěn 
nebo míst, kam není vidět. Kotouč, který pronikne na 
druhou stranu materiálu může narazit na překážku, 
která může být příčinou zpětného vrhu.



extol premium13extol premium 12 CZCZ

Xiv. Záruční lhůta  
a podmínky
Záruční lhŮta
Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 
Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 
Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem posky-
tuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od 
data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno 
níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví 
smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.
Záruční podMínky
1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 

a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 
není důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží 
předáno s řádně vyplněným originálem záručního 
listu nebo jiným dokladem o koupi.

4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe 
v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady 
a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-
pravcem.

6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-
šenství, které není součásti základního vybavení 
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou 
materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
autorizovaným servisem značky Extol.

10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 
v technických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozorněni.

11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího písemného povolení vydaného 
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 

teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 

manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 

v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 

listu nebo dokladu o koupi.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 

běžným opotřebením nebo použitím výrobku 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze 
očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální 
funkce (např. lakováni atd.)

14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupu-
jícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních 
právních předpisů.

Záruční a poZáruční servis 
Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 
www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na 
zákaznické lince 222 745 130.

es prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení,  

odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení  
ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium
Kotoučová pila 8893003

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami: 
EN 60745-1 a EN 60745-2-5 

 
a předpisy:  
2006/95 EC 

2004/108 EC 
2006/42 EC 
2000/14 EC 
2011/65 EU

ve Zlíne 27. 12. 2012

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.









extol premium21extol premium 20 sksk

iX. odkazy na štítok, 
symboly a piktogramy

8893003

230 V ~ | 50 Hz | 1 500 W  
n0=6000 min-1 | ∅ 185 mm | 5,1 kg

Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

www.extol.eu

Pred použitím si prečítajte návod na 
použitie

Zodpovedá požiadavkám EÚ

 
Pri práci používajte  
ochranu zraku a  sluchu

Pri práci používajte  
ochranu dýchacích ciest

 
Dvojitá izolácia

Symbol elektroodpadu  Výrobok nevy-
hadzujte do komunálneho odpadu, ale 
odovzdajte na ekologickú likvidáciu

Na štítku píly je sériové číslo, ktoré zahrňuje rok, 
mesiac výroby a poradové číslo výrobku.

X. všeobecné  
bezpečnostné pokyny
Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a pone-
chávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potre-
by, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť. Ak výrobok 
komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu 
nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Toto upozornenie sa používa v celej príručke:

upoZornenie! 
Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých ne-
dodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, 
ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

vÝstraha! 
Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých 
nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektric-
kým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu 
zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je 
v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky 
na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých 
ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené 
ako elektrické náradie napájané (pohyblivým prí-
vodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez 
pohyblivého prívodu).

Zapamätajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) praCovné prostredie
a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. 
Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou 
nehôd.
b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s ne-
bezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé 
kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí 
vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
c) Pri používaní elektrického náradia zamedzte prí-
stupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaní, môžete 
stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) elektriCká BeZpečnosť
a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia 
musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľ-
vek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré 
má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte 
žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú zne-
hodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky, obmedzia 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmet-
mi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, 
sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo 
mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy 
nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani 
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. 
Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hra-
nami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané 
prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte 
predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. 
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie 
obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak používate elektrické náradie vo vlhkom 
prostredí, používajte napájanie  chránené prúdo-
vým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebez-
pečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) BeZpečnosť osôB
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, 
venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa 
a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, 
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu 
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektric-
kého náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte 
ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bez-
pečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka 
hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmien-
kami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, 
či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. 
Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie 
vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou 
nehôd.
d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavo-
vacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo 
kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti 
elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy 
udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie 
ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľ-
né odevy ani šperky. Dbajte na to, aby vaše vlasy, odev 

a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa 
častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené 
pohybujúcimi sa časťami.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia 
na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia 
boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení 
môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) použitie a údržBa náradia
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správ-
ne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. 
Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie 
vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné 
zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré 
nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej 
zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou 
príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného 
elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné 
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia 
elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo 
dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboz-
námené s elektrickým náradím alebo s týmito pokyn-
mi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách 
neskúsených užívateľov nebezpečné.
e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie 
pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte 
sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie 
okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického 
náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším pou-
žívaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobe-
ných nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.
f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne 
udržované a naostrené rezacie nástroje sa s menšou prav-
depodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú 
a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje 
atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým 
spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické 
náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce 
a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického nára-
dia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, 
môže viesť k nebezpečným situáciám.



extol premium23extol premium 22 sksk

spodný ochranný kryt v odklopenej polohe napr. 
svorkami alebo priviazaním. Pokiaľ píla neúmyselne 
upadne, môže dôjsť k ohnutiu krytu kotúča. Kryt preto 
odklopte pomocou odklápacej páčky krytu a zistite, či 
sa kryt voľne pohybuje pri akomkoľvek uhle otvorenia 
alebo nastavenej hĺbke rezu sa nedotýka pílového 
kotúča ani žiadnej inej časti píly.

• Kontrolujte funkciu pružiny spodného ochranného 
krytu. Ak nie je funkcia dolného ochranného krytu 
a jeho pružiny správna, je nutné nechať tieto časti pred 
použitím opraviť. Dolný kryt môže pomaly reagovať 
z dôvodu poškodenia niektorej časti, nánosu lepivých 
usadenín či iných nečistôt.

• Dolný kryt by mal byť odklopený iba v špeciálnych 
prípadoch rezaní ako napr. „ponorné rezy a rezy pod 
uhlom“. Kryt odklopte pomocou odklápacej páčky 
a uvolnite ho v okamžiku, kedy pílový kotúč prenikne 
do materiálu. Vo všetkých ostatných prípadoch musí 
kryt fungovať samovoľne.

• Pred odložením píly skontrolujte, či spodný ochranný 
kryt zakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci 
kotúč môže spôsobiť nekontrolovateľný pohyb píly, 
čím môže dôjsť k zraneniu osôb a vzniku vecných škôd.

Xii. skladovanie
Pred uskladnením pílu očistite a uložte na suché miesto 
mimo dosahu detí s teplotou okolia maximálne 40°C.

Xiii. likvidácia odpadu
Výrobok obsahuje elektrické/elektro-
nické súčasti, ktoré sú nebezpečným 
odpadom. Podľa európskej smernice 
2012/19 EU sa elektrické a elektronické 
zariadenia nesmú vyhadzovať do 
komunálneho odpadu, ale je nevyhnut-
né ich odovzdať na ekologickú likvidá-

ciu na za týmto účelom určené zberné miesta. Informácie 
o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

5) servis
Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifiko-
vanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné 
diely. Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň 
bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Xi. doplnkové 
bezpečnostné pokyny
• Zamedzte používaniu píly deťmi a duševne či 

fyzicky nespôsobilými ľudmi a tiež osobami, 
ktoré nie sú dostatočne oboznámené s obsluhou. 

ZaoBChádZanie s pílou
• Pri rezaní používajte ochranu dýchacích ciest 

s triedou filtra P2.
 Prach vzniknutý rezaním farbou ošetreného materiálu 

alebo niektorých druhov dreva (napr. zvlášť bukového 
a dubového) je zdraviu škodlivé.

• Nedopustite hromadeniu prachu na pracovisku. 
 Prach je ľahko vznetlivý materiál a môže dôjsť k vzniku 

požiaru.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od mies-

ta rezu a od pílového kotúča a pílu pri rezaní 
držte za hlavnú a prídavnú rukoväť.

• Nikdy nesiahajte pod materiál, ktorý režete. 
 Mohlo by dôjsť k poraneniu pílovým kotúčom.
• Prispôsobte hĺbku rezu hrúbke obrobku, tak aby 

bola viditeľná necelá výška zubu kotúča.
• Rezaný materiál vždy pevne zaistite vhodným 

upínacím prostriedkom. Nikdy nedržte rezaný 
kus v ruke alebo inou časťou tela. Rezaný kus musí 
byť riadne podopretý a zaistený, aby nedošlo k zasia-
hnutiu niektorej časti tela, uviaznutiu kotúča v reze či 
k strate kontroly nad rezaným materiálom.

• Ak to prichádza do úvahy, pri rezaní môže dôjsť 
k zasiahnutiu skrytých elektrických či iných 
rozvodných vedení alebo vlastného prívodného 
kábla, čo môže spôsobiť zranení alebo vznik hmot-
ných škôd. Na vyhľadanie takýchto skrytých vedení 
použite vhodné detekčné zariadenia. Z bezpečnostných 
dôvodov sa pri rezaní nedotýkajte kovových častí píly.

• Pri rezaní pozdĺžnych rezov používajte doraz 
pozdĺžneho rezu. Znižuje sa tak nebezpečenstvo 
uviaznutia kotúča v reze. 

• Vždy používajte pílové kotúče s upínacím otvo-
rom správnej veľkosti a tvaru. Pílové kotúče, ktoré 

presne nezodpovedajú upínacím súčastiam píly, môžu 
spôsobiť nadmerné vibrácie a stratu kontroly nad 
pílou.

spätnÝ ráZ
• Spätný ráz je nekontrolovateľný pohyb píly smerom 

nahor a od obrobku smerom k užívateľovi píly.
• Ak dôjde pri rezaní k zovretiu a zablokovaniu kotúča, 

zastaví sa a reakčná sila motora spôsobí rýchle spätné 
vymrštenie píly smerom k užívateľovi.

• Ak je pílový kotúč v reze zle natočený, zuby na zadnom 
okraji kotúča môžu naraziť zhora do povrchu dreva, 
kotúč z rezu vyskočí a píla je spätne vymrštená sme-
rom k užívateľovi.

Spätný chod je dôsledkom nesprávneho používa-
nia píly a/alebo nesprávnych pracovných postu-
pov. Je možné mu zabrániť náležitým dodržiava-
ním nasledujúcich opatrení:

• Pílu vždy držte pevne oboma rukami a paže majte 
v takej polohe, aby ste mohli zachytiť sily spôsobené 
spätným rázom. Vždy pri práci s pílou buďte mimo 
roviny kotúča (na boku), dokážete tak lepšie zvládnuť 
účinky prípadného spätného rázu.

• Ak sa pílový kotúč v obrobku vzprieči alebo ak potre-
bujete prerušiť prácu, uvolnite prevádzkový spínač 
píly a pílu držte na mieste rezu, pokiaľ sa kotúč celkom 
nezastaví. Nikdy nevyberajte pílu z rezu alebo ju neťa-
hajte späť, pokiaľ sa kotúč pohybuje. Mohlo by dôjsť 
k spätnému rázu. Zistite príčiny uviaznutia kotúča 
a tieto príčiny odstráňte. 

• Ak zapínate pílu s kotúčom v obrobku, vycentrujte 
pílový kotúč v drážke rezu a uistite sa, či sa zuby kotú-
ča nezachytávajú o materiál.

• Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. 
Takéto kotúče vytvárajú úzku drážku rezu a spôsobujú 
tak nadmerné trenie, ktoré obmedzuje otáčanie kotú-
ča a vedie k spätnému rázu.

• Buďte obzvlášť opatrní pri rezaní do existujúcich stien 
alebo miest, kam nie je vidieť. Kotúč, ktorý prenikne 
na druhú stranu materiálu môže naraziť na prekážku, 
ktorá môže byť príčinou spätného rázu.

FunkCia dolného oChranného krytu
• Pred každým použitím píly skontrolujte, či sa dolný 

ochranný kryt kotúča ihneď samovoľne zaviera. Pílu 
nepoužívajte, pokiaľ sa dolný ochranný kryt nepohy-
buje voľne a nezaviera sa okamžite. Nikdy nezaisťujte 
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Xiv. Záručná lehota 
a podmienky
Záručná lehota
Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. zo 
dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon 
Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal 
Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakú-
pený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie 
záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok počas 
tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal 
Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach www.extol.eu).
Záručné podMienky
1.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne 

vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste 
vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.

2.  Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 
nie je dôvodom na jeho reklamáciu.

3.  Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť 
tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom 
záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.

4.  V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný 
v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený 
najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave 
nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky 
poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrob-
kom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5.  Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený 
prepravcom.

6.  Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie 
je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7.  Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chy-
bou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou 
spracovania.

8.  Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9.  Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10.  Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na  
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11.  Nárok na záruku zaniká, ak:
a)  výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b)  bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie 

stroja bez predchádzajúceho písomného povo-
lenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo 
zmluvným servisom. 

c)  výrobok bol používaný v iných podmienkach 
alebo na iné účely, než na ktoré je určený.

d)  bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e)  došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmerné-
mu opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f)  výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
g)  škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-

kých, teplotných či chemických vplyvov.
h)  chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, 

či manipuláciou s výrobkom.
i)  výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 

v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j)  výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k)  bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 

listu alebo dokladu o kúpe.
12.  Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 

bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13.  Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14.  Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, 
ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZáručnÝ a poZáručnÝ  
servis vykonáva distriBútor:
Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 212 920 70     Fax: +421 2 212 920 91  
E-mail: servis@madalbal.sk

es prehlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,  
že nasledovne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh  

uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným požiadavkám Európskej únie.  
Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto prehlásenie svoju platnosť

Extol Premium
Okružná píla 8893003

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami: 
EN 60745-1 a EN 60745-2-5 

 
a predpismi:  
2006/95 EC 

2004/108 EC 
2006/42 EC 
2000/14 EC 
2011/65 EU

ve Zlíne 27. 12. 2012

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.
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 Megjegyzés:
 A szénkefét tartsa tisztán, annak könnyedén kell 

mozognia a szénkefe tartóban.
2. Az elkopott szénkeféket cserélje ki.

• Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki.
• A készülékhez csak eredeti, illetve a gyártó által 

ehhez a körfűrészhez ajánlott szénkeféket használjon.
3. Az szénkefét dugja a szénkefe tartóba, nyomja meg 

a szénkefe rugóját, majd a dugót (1. ábra, 20-as tétel) 
csavarozza vissza a készülékbe.

iX. Címkék, jelek és 
piktogramok

8893003

230 V ~ | 50 Hz | 1 500 W  
n0=6000 min-1 | ∅ 185 mm | 5,1 kg

Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

www.extol.eu

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót.

A készülék megfelel az EU 
előírásainak.

 
Munka közben használjon 
védőkesztyűt, védőszemüveget és.

A légutakat védő eszközt  
kell használni.

 
Kettős szigetelés

Elektromos hulladék jele.  A készüléket 
háztartási hulladékok közé kidobni tilos! 
A készüléket adja le újrahasznosításra.

A típuscímkén található a körfűrész gyártási száma, 
amely tartalmazza a gyártási évet és hónapot, vala-
mint a készülék gyártási sorszámát.

X. általános biztonsági 
utasítások
Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban, a termék 
közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, 
soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben  
alkalmazzuk:

FiGyelMeZtetés!
Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz hasz-
náljuk, amelyek be nem tartása áramütéses balese-
tet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FiGyelMeZtetés!
Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be 
nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy sú-
lyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmu-
tatóban foglaltaktól eltérő módon történő használat 
a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az 
alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektromos 
szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibi-
lis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis 
vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk.  Őrizze 
meg a használati útmutatót és jegyezze meg a benne 
foglaltakat!

1) MunkakörnyeZet
a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított 
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanás-
veszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok 
és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos 
szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthat-
ják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, 
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
számhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén 
elveszítheti uralmát a szerszám felett.

2) elektroMos BiZtonsáG
a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóve-
zetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie 
a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon 
ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne 
használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, meg-

felelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta 
balesetek bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe 
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtő-
szekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön 
érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha 
az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta 
balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a ren-
deltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza 
és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél 
fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csat-
lakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy 
a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, 
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. 
A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés 
okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor 
használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító 
kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel 
használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekö-
vetkezésének veszélyét.
f) Amennyiben az elektromos készüléket nedves, 
vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkap-
csolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoz-
tassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti 
az áramütés kockázatát.

3) sZeMélyi BiZtonsáG
a) Az elektromos szerszám használatakor legyen fi-
gyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dol-
gozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt 
áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi 
figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hasz-
náljon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek 
megfelelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszás-
gátlással ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és 
hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés 
veszélyét.
c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül 
beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati 
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy 

a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy 
viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsoló-
gombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja 
be a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be 
van kapcsolva, baleset következhet be.
d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beál-
lító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám 
forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy 
kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonsá-
gosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze 
meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban 
uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható 
helyzetekben.
f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne 
viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszere-
ket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje 
elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészek-
től. A laza ruházatot, az ékszereket és a hosszú hajat 
a mozgó alkatrészek elkaphatják.
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és 
porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatla-
koztatva van-e és a használata megfelelő módon 
történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti 
a por keletkezése következtében fellépő veszélyeket.

4) aZ elektroMos sZersZáMok  
hasZnálata és GondoZása
a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfele-
lő szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal 
csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végre-
hajtani, amelynek elvégzésére az készült.
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, 
amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és 
kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem 
kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, 
illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, 
szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását 
a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból 
történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági 
intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám 
véletlen beindításának veszélye.
d) A nem használt elektromos szerszámot úgy 
tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne 
engedje meg, hogy a szerszámot olyan személyek 
használják, akik nem ismerkedtek meg annak mű-
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ködésével, illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. 
Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében 
veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze 
a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve 
megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem látha-
tók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem 
töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve min-
den olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti 
az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám 
megrongálódott, a további használat előtt meg kell 
javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantar-
tott elektromos szerszám.
f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámo-
kat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. 
Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb 
és biztonságosabb. 
g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a mun-
kavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatás-
oknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan 
az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó előírá-
sokban meg van adva , az adott munkakörülmények és 
az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. 
Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata 
veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) sZerviZ
Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell 
bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell 
használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata 
ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

Xi. kiegészítő biztonsági 
utasítások
• A készüléket gyermekek, magatehetetlen 

vagy szellemileg fogyatékos személyek nem 
használhatják. A készüléket csak olyan személy 
üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette 
a használati utasítást és a készülék használa-
táért felelősséget vállal. 

a körFűrésZ hasZnálata
• Fűrészelés közben használjon P2-es szűrési osztá-

lyba sorolt porszűrő maszkot. A festékes anyagok 
vagy bizonyos fafajták (bükk vagy tölgy stb.) fűrészelé-
se során keletkező por veszélyes az egészségre.

• A munkahelyet tartsa pormentes állapotban. A por 
gyúlékony és robbanékony anyag, könnyen tüzet okozhat.

• A kezét tartsa távol a fűrészelés helyétől vala-
mint a fűrésztárcsától. Fűrészelés közben egyik 
kezével a fogantyút a másik kezével a kiegészítő 
fogantyút fogja.

• A fűrészelendő anyag alá soha ne nyúljon be 
fűrészelés közben. A fűrésztárcsa sérülést okozhat.

• A vágási mélységet úgy állítsa be, hogy a munka-
darab másik felén majdnem egy teljes fog álljon 
ki a munkadarabból.

• A munkadarabot a fűrészelés megkezdése előtt 
rögzítse le biztonságos és megbízható módon. 
A munkadarabot fűrészelés közben kézben tarta-
ni vagy a lábra helyezni tilos. A munkadarabot fogja 
be és megfelelően támasza alá, továbbá álljon biztonsá-
gosan a lábán, valamint védekezzen az ellen, hogy a gép 
bármilyen ruhadarabját vagy testrészét bekaphassa.

• Munka közben előfordulhat, hogy például 
a falba rejtett elektromos vezeték, gáz- vagy 
vízcső, illetve a készülék saját hálózati vezetéke 
megsérül, aminek áramütés vagy anyagi kár 
lehet a következménye. A falban vezetett vezetékek 
és csövek helyzetét fémkereső készülékkel állapítsa 
meg. Biztonsági okokból ilyen munkák közben csak 
a gép szigetelt részeit fogja meg.

• Hosszú párhuzamos darabok fűrészeléséhez 
használja a párhuzamvezetőt. Ezzel megelőzhető 
a fűrésztárcsa beszorulását. 

• Csak olyan fűrésztárcsákat szereljen a gépre, 
amelynek felfogó furata a gép specifikációjának 
megfelel. Az ettől eltérő felfogó furatú tárcsák felsze-
relése esetén a fűrésztárcsa „ütése” erős rezgést kelthet, 
aminek következtében elveszítheti az uralmát a gép felett.

vissZarúGás
• A visszaugrás egy hirtelen és kiszámíthatatlan reakció, 

amelyet a beszorult, leblokkolt vagy kiegyensúlyoza-
tlan fűrésztárcsa okoz.

• Amennyiben a fűrésztárcsa beszorul, vagy hirtelen 
leblokkolva megáll a fűrészelési hézagban, akkor 
a reakcióerő a gépet megemelve – a gépkezelő irány-
ába – kilöki.

• Amennyiben a körfűrészt nem egyenesen vezeti meg 
a vágási vonalon, akkor a fűrésztárcsa fogai elakad-
hatnak a munkadarab felső részén, ami a gép – kezelő 
irányába történő – kilökését okozhatja.

 A gép visszarúgását a gép helytelen használata, 
illetve a munkafolyamatok és munkakörülmé-
nyek be nem tartása okozza. Ez a jelenség a követ-
kező intézkedések betartásával elkerülhető:

• A körfűrészt mindig két kézzel fogja munka közben, 
a testét és a kezét pedig tartsa olyan helyzetben, hogy 
azok ellent tudjanak állni a hirtelen gépvisszarúgá-
soknak. Fűrészelés közben ne álljon a vágási vonal 
meghosszabbításában (álljon oldalt), így könnyebben 
tud reagálni az esetleges visszarúgásra.

• Amennyiben a fűrésztárcsa beszorul a munkadarabba, 
vagy bármilyen ok miatt le kell állítani a gépet, akkor 
a működtető kapcsoló felengedése után egészen addig 
tartsa erősen a gépet, amíg a fűrésztárcsa teljesen 
le nem áll. Amennyiben a fűrésztárcsa még forog, 
akkor a gépet hátrafelé húzni vagy a munkadarabból 
kiemelni tilos A fogak elakadása visszarúgáshoz veze-
thet. Keresse meg a fűrésztárcsa elakadásának okát és 
a munka folytatása előtt azt szüntesse meg. 

• Amennyiben a körfűrészt a munkadarabban újra kívá-
nja indítani, akkor azt előbb állítsa be a vágási vonal 
irányába és ügyeljen arra, hogy a fogak ne érhessék el 
a munkadarab fűrészelt élét.

• Életlen és sérült fűrésztárcsákat ne használjon. Az életlen, 
vagy a helytelenül beállított fűrésztárcsák rosszul vágják 
az anyagot, továbbá a túlságosan nagy súrlódás miatt 
a fűrésztárcsa beszorulhat, ami a gép visszarúgását okozhatja

• Legyen nagyon körültekintő, amikor olyan anyagokat 
(például falat) fűrészel, amikor nem tudja, hogy az 
anyagban vagy az anyag másik oldalán milyen váratlan 
akadályokkal találkozhat a fűrésztárcsa. Amennyiben 
a fűrésztárcsát olyan anyagba (falba, padlóba stb.) „sül-
lyeszti” bele, amelyben idegen tárgyak lehetnek, akkor 
a fűrésztárcsa elakadása gépvisszarúgáshoz vezethet.

aZ alsó védőBurkolat sZerepe
• A munka megkezdése előtt ellenőrizze le, hogy az alsó 

– a körfűrészt takaró – védőburkolat megfelelően bezá-
rul-e. Amennyiben ez az alsó védőburkolat nem mozog 
akadálymentesen, illetve az nem zárul be teljesen, akkor 
a gépet ne használja. Az alsó védőburkolatot nyitott 
helyzetben kitámasztani (kikötni) tilos. A fűrészgép 
leejtése esetén ez az alsó védőburkolat elgörbülhet. 
A munka megkezdése előtt az alsó védőburkolatot 
kézzel mozgassa meg. A védőburkolatnak akadály nélkül 
kell elfordulnia, és semmilyen helyzetben sem érhet 
hozzá a fűrésztárcsához vagy a gép más részéhez.

• Ellenőrizze le az alsó védőburkolat visszahúzó rugójának 
működését. Amennyiben a védőburkolat vagy a vissza-
húzó rugó nem működik megfelelően, akkor azt a gép 
használatba vétele előtt állítsa be vagy javítassa meg. 
Az alsó védőburkolat működését deformáció, ragadós 
lerakódás vagy beszorult forgács is akadályozhatja.

• Az alsó védőburkolatot csak különleges fűrészelési 
munkáknál (besüllyesztés, vagy ferdefűrészelés) sza-
bad kézzel kinyitni. Ilyenkor a védőburkolat karjánál 
megfogva kell a védőburkolatot elforgatni, és azt 
akkor kell elengedni, amikor a fűrésztárcsa már az 
anyagba merült. Minden más esetben a védőburkolat 
automatikus működését kell alkalmazni.

• A fűrészgép lehelyezése előtt (asztalra, padlóra stb.), 
ellenőrizze le, hogy az alsó védőburkolat megfelelően 
védi-e a fűrésztárcsát. Amennyiben a védőburkolat nem 
takarja a fűrésztárcsát, akkor a még forgó fűrésztárcsa 
lehelyezéskor a gépet megdobhatja, ami balesettel, és 
a gép vagy más tárgyak sérülésével járhat.

Xii. tárolás
Az eltárolás előtt a körfűrészt tisztítsa meg, majd száraz, 
gyerekektől elzárt helyen, legfeljebb 40°C-os hőmérsé-
kleten tárolja.

Xiii. hulladék 
megsemmisítés

A termék elektromos és elektronikus 
alkatrészeket, valamint veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat tartalmaz. Az 
elektromos és elektronikus hulladékokról 
szóló 2012/19 EU számú európai irányelv, 
valamint az idevonatkozó nemzeti törvények 
szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra 

szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító 
módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhely-
ekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.

Xiv. Garanciális idő és 
garanciális feltételek 
GaranCiális idő
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendele-
tek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
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említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el. 

GaranCiális Feltételek
1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött 

jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhe-
tetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális 
időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 
betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-
ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal 
fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés 
nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:

(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-
lési útmutatóban megadottak szerint történt;

(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedé-
lye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy 
nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármi-
lyen módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GaranCiális idő alatti és GaranCiális 
idő utáni sZerviZelés
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

ek Megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű, saját tervezésű és gyártású berendezés, illetve az ezen  
alapuló egyéb kivitelek, megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak.  
Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Extol Premium
8893003 körfűrész

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:
EN 60745-1 és EN 60745-2-5

figyelembe véve az alábbi előírásokat is: 
2006/95 EC

  2004/108 EC
2006/42 EC
2000/14 EC
2011/65 EU

Zlín 27. 12. 2012

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
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