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CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                                                                              

Podle ustanovení směrnic ES
- Elektromagnetická snesitelnost  89/336/EWG
- Směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG
- Strojní směrnice 98/37/EG

prohlašuje fi rma
_
 L.V.G. Hartham GmbH
 Robert-Bosch-Ring 3
 D-84375 Kirchdorf/Inn
 Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
 Fax: 0049 / (0)8571 / 92 556-19

že produkt 

_ Druh přístroje: Pásová pila
 Typ přístroje: BAS 205 / BAS 250

odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES. Shoda 
spočívá v následujících normách:

BAS 250 BAS 205
EN 61029-1:2000+A11+A12 EN 61029-1:2000+A11+A12
EN 61029-2-5:2002 EN 61029-2-5:2002
EN 55014-1:2000 EN 55014-1:2000+A1
EN 55014-2:1997 EN 55014-2:1997+A1
EN 61000-3-2:1995+A1+A2+A14 EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 EN 61000-3-3:1995+A1

Kirchdorf, 28.03.2007_ _ ____________________________
             Manfred Weißenhorner, jednatel
Stav: 03/2007
Změny vyhrazeny.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
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ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS                                                                                    

Záruka
Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad 
na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám 
doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení. 
Záruka se realizuje takovým způsobem,  že se podle našeho rozhodnutí závadné 
díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí 
do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď 
prodlouží nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly 
neplatí žádná vlastní záruční lhůta.
Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se 
vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí 
také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství, 
které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo 
změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku. 

Zákaznický servis
Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách 
náhradních dílů vám podá náš servisní tým:    

 pondělí až čtvrtek od 8 – 16:30 hodin, pátek od 8 - 14:00 hodin
Adresa: LUMAG CZ s.r.o., Kanovnická 18, CZ-37001 České Budějovice
Telefon: 0042 / 382 228 786, 796
Fax: 0042 / 382 228 795
E-mail: info@lumag.cz, servis@lumag.cz 

Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit, 
jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky 
využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle 
pomohou.

Důležité upozornění: Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu, aniž byste byli 
vyzváni naším servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky 
se přičítají na vrub odesílatele.  Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané 
zásilky nebo odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady. 

ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS
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TECHNICKÉ ÚDAJE                                                                                              _

Název modelu: BAS 250 BAS 205
Provozní napětí: 230 - 240 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Výkon motoru: P1 370 W

P2 250 W
P1 180 W
P2 105 W

Provozní proud: 1.6_A 1.9 A
Třída ochrany: I I
Jmenovitý počet otáček: 1400 min-1 1400 min-1

Rozměry stolu: 340 x 335 mm 300 x 300 mm
Sklon stolu: 0° - 45° 0° - 45°
Rychlost řezu: 730 m/min 900 m/min
Pás pily (šířka / délka): 10 x 1712 mm 6,35 x 1400 mm
Max. šířka průchodu: 245_mm 200 mm 
Max. výška řezu: 100 mm 80mm
Rozměry (d x š x v): 520 x 410 x 860 mm 470 x 340 x 675 mm
Hmotnost: 32_kg 20 kg
Odsávací hrdlo - průměr: 60 mm 40 mm
Emisní hodnoty 
Hladina akustického tlaku 
LpA: 80 dB 80 dB
Hladina akustického výkonu 
LWA: 85_dB 85_dB

Udané hodnoty jsou emisní hodnoty a nemusejí tak zároveň znázorňovat spolehlivé hodnoty 
na pracovišti.
Ačkoliv existuje korelace mezi hladinou emisí a imisí, nedá se z toho spolehlivě odvodit, zda 
budou zapotřebí dodatečná bezpečnostní opatření nebo ne. Faktory, které ovlivňují aktuální 
hladinu imisí na pracovišti, obsahují osobitý ráz pracoviště, další zdroje hluku, např. různé 
množství strojů a další sousedící pracoviště.
Přípustné hodnoty na pracovišti se mohou rovněž v každé zemi různit.  Tato informace však 
má uživatele opravňovat k tomu, aby provedl lepší odhad nebezpečí a rizik.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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POUŽITÍ K DANÉMU ÚČELU
VYSVĚTLIVKY K DOKUMENTU

POUŽITÍ K DANÉMU ÚČELU                                                                           

Pásová pila firmy LUMAG je pila s pásem poháněným motorem. Přístroj je vhodný 
k řezání dřeva, umělých hmot a měkkého materiálu (žádný tvrdý kov nebo tvrzený 
kov). Provozujte pásovou pilu pouze v suchém prostředí. Přístroj smějí používat pouze 
dospělé osoby. Materiál ohrožující zdraví (jako například azbest) se touto pásovou 
pilou nesmí zpracovávat. Jiné použití je nepřípustné. Změny na přístroji nebo použití 
dílů, které výrobce neprověřil a neschválil, je rovněž nepřípustné. 

Nebezpečí úrazu!
Použití mimo účel určení může vést k nepředvídatelným nehodám u
osob a škodám na stroji!
• Bezpodmínečně dodržujte návod k použití.

Za škody, které vzniknou na základě používání mimo účel určení, nepřebírá výrobce v 
žádném případě záruku. 
Jestliže tento stroj někomu zapůjčíte nebo prodáte, předejte mu současně i tuto 
příručku. 

VYSVĚTLIVKY K DOKUMENTU                                                                                   

Pečlivě si pročtěte bezpečnostní pokyny! Dodržujte odpovídající symboly a jejich 
význam. Neměňte pořadí jednotlivých pracovních kroků v návodu k použití. Žádný 
krok nevynechejte. 

Bezpodmínečně dodržujte speciální bezpečnostní pokyny PŘED započetím práce! 
Tyto pokyny jsou označeny symbolem pro „Pozor“ nebo „Nebezpečí“.

6

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD                                                                                       

__ __ _ Před každým odstraněním poruchy:
 - Vypněte přístroj.
 - Vytáhněte síťovou zástrčku.

Závada Možná příčina Opatření k odstranění

Motor neběží:

Stroj je bez elektrického proudu. Zkontrolujte zdroj proudu a vedení.

Motor je přetížen. Vyčkejte, až se ochranné zapojení 
přepne. 

Motor je přehřátý. Odstraňte příčinu přehřátí.

Některá dvířka krytů nejsou správně 
uzavřena.

Zavřete dvířka. U dolních dvířek 
dávejte pozor na ochrannou klapku 
pásu. Musí být vyklopena nahoru.

Silné vibrace:

Šrouby nebo části stroje jsou uvolněny. Utáhněte všechny šrouby.

Stůl není pevný. Zaaretujte stůl na držáku stolu. 

Obrobek není správně podepřen. Podepřete kulaté obrobky a takové, 
které se nedají držet rukama. 

Pila je chybně nastavena; pás na stroji 
prokluzuje.

Zkontrolujte sklon vodícího kola a 
vedení pásu, vycentrujte stůl, pokud je 
to nutné. 

Pás ujíždí z 
linie řezu nebo 
sklouzává:

Chybné nastavení vedení pásu.

Chybné nastavení sklonu vodícího kola. 

Pás_se_ve_vedení_zaklínil.

Pás se pokroutil. Chybné nastavení pásu.

Pás se přetrhl. Pás byl opotřebován nebo poškozen. Vyměňte jej za nový.

Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou 
uvedeny, nechejte stroj zkontrolovat odborníkem nebo se obraťte na náš servisní tým 
(viz „Zákaznický servis“).

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
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Čištění stroje
• K čištění vnějšího krytu stroje používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí 

prostředky, rozpouštědla nebo špičaté předměty. 
• K čištění vnitřku stroje používejte měkký smetáček nebo štěteček. Pečlivě odstraňujte 

prach a třísky ze stroje. 
• Pravidelně ošetřujte olejem všechny pohyblivé kovové části. 

Patří sem horní a dolní vedení pásu a ložiska vodících kol. 
Naproti tomu nesmí pás a klínový řemen přijít do styku s olejem!

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                           _

Staré elektropřístroje jsou druhotnou surovinou, nepatří proto do 
domovního odpadu! Chtěli bychom vás tímto poprosit, abyste nás podpořili 
svým aktivním přístupem při šetření přírodních zdrojů a ochraně životního 
prostředí. Odevzdejte tento přístroj – pokud je to možné – do recyklačních 
skladů k tomu určených.

ÚDRŽBA A PÉČE
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ        
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VYSVĚTLIVKY K DOKUMENTU
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Použité symboly

Pozor / Nebezpečí   Noste masku proti prachu

Upozornění    Noste ochranu sluchu  

Noste ochranný oděv   Noste ochranu zraku 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY                                                        

Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat následující zásadní 
bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, zraněním 
a požárem. 
Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní 
pokyny dobře uschovejte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
1.  Udržujte na svém pracovišti pořádek
- Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům.
2.  Sledujte vnější vlivy
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
3.  Chraňte se před úrazem elektrickým proudem
- Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické 

sporáky, chladicí jednotky).
 4.  Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti
- Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo 

kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště.

CZ
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

5.  Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě
- Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném 

nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí. 
6.  Nepřetěžujte elektrické nářadí
- Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu.
7.  Používejte správné elektrické nářadí
- Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce.
- Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno. 
- Nepoužívejte například ruční okružní pilu k řezání větví nebo polen.
8.  Noste vhodné oblečení
- Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. 
- Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou 

podrážkou.
- Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku.
9.  Používejte ochranné prostředky
- Noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku.
10. Připojení zařízení na odsávání prachu
- Jestliže máte k dispozici připojení na odsávání prachu a zachycovací zařízení, 

přesvědčte se, že jsou tyto přístroje připojeny a správným způsobem používány.
11. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen.
- Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. 
- Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.
12. Zajistěte zpracovávaný kus
- Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto je 

upevněn bezpečněji než ve vaší ruce.
13. Držení těla při práci musí být přirozené
- Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu.
14. Starejte se pečlivě o nářadí
- Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí. 
- Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte ji 

opravit odborníkem.
- Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené.
- Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty.
15. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí jako 

například pilový kotouč, vrták, fréza. 
16. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí
- Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny. 

8

Abyste vložku odstranili, tlačte zespodu proti ní. Nasaďte novou tak, že ji tlačíte shora 
do otvoru stolu, dokud není pevně usazena a zcela uzavřena. Pás se vložky nesmí 
dotýkat. 

Výměna pásu

Nebezpečí zranění!
Pás je ostrý řezací nástroj. Při nepozorném zacházení se můžete lehce 
pořezat. 
• Na ochranu před zraněním noste ochranné rukavice. 

• Povolte pás tak, že budete otáčet otočnou hlavicí k napnutí pásu (1) proti směru 
hodinových ručiček.

• Odstraňte hliníkovou kolejničku (11) se stupnicí šířky řezu (f1) tak, že uvolníte čtyři 
šestihranné šrouby stolu (f2) a sejmete hliníkovou kolejničku ze stolu (6).

• Otevřete obě dvířka a opatrně odeberte uvolněný pás (4).
• Nasaďte nový pás.
• Umístěte jej pečlivě do středu obou vodících kol. 
• Povolte pás tak, že budete otáčet otočnou hlavicí k napnutí pásu (1) po směru 

hodinových ručiček.
• Podívejte se do kapitoly „Seřízení pásové pily“ na bod „Napnutí pásu“ ohledně 

přesného návodu k napnutí pásu. Neuvádějte stroj do provozu bez toho, aniž byste 
uposlechli tohoto návodu!

Pásy pily k dodání

Model Rozměry v mm Objednací číslo Sériově
BAS 250 1712 x 6,35 x 0,35 BSB1712/6 -
BAS 250 1712 x 8,4 x 0,35 BSB1712/8 -
BAS 250 1712 x 10 x 0,35 BSB1712/9 X
BAS 205 1400 x 6,35 x 0,35 BSB1400/6 X

ÚDRŽBA A PÉČE
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ÚDRŽBA A PÉČE                                                                                               

Nebezpečí zranění! Před všemi údržbářskými a čisticími pracemi:
- Vypněte stroj.
- Počkejte, dokud se stroj nezastaví. 
- Vytáhněte síťovou zástrčku.

Nebezpečí úrazu!
Díly, které výrobce nezkontroloval a neschválil, mohou stroj poškodit a 
mohou vést k nepředvídatelným škodám. 

• Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezacích nářadí, používejte 
pouze originální díly. 

Po všech údržbářských a čisticích pracích: 
• Uveďte opět všechna bezpečnostní zařízení do provozu a zkontrolujte je.
• Zajistěte, aby se na stroji nebo ve stroji neponechalo žádné nářadí nebo něco 

podobného.

Rozsáhlejší údržbářské a servisní práce, než je popsáno v této kapitole, smějí provádět 
pouze odborníci. 

Kontrola šroubů
Po delším používání zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby ještě pevně utaženy. 
Působením vibrace se mohou šrouby uvolnit. Uvolněné šrouby popřípadě opět pevně 
utáhněte. 

Kontrola pásu
Pás kontrolujte opticky. Pás nesmí být zkroucen, prohnut, natržen, vybočen nebo jinak 
poškozen. Pás se nesmí dotýkat stolu. Zkontrolujte, zda je pás správně zapuštěn do 
horního a dolního vedení. 

Výměna vložky stolu
Jestliže se umělohmotná vložka (a6) uprostřed stolu (6) opotřebuje, musíte ji vyměnit 
za novou.  Použijte k tomu vhodný originální díl. Buďte opatrní a noste rukavice. 
Nedotýkejte se pásu. Pás je ostrý. 

ÚDRŽBA A PÉČE

24

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

17. Zabraňte neúmyslnému spuštění
- Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut.
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní prostory
- Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem 

označené prodlužovací kabely.
19. Buďte pozorní
- Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické nářadí, 

jestliže se nesoustředíte. 
20. Překontrolujte elektrické nářadí
- Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení 

nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí bude 
bezchybně sloužit danému účelu. 

- Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány, 
nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně 
namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz 
elektrického nářadí.

- Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit 
uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak.

- Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout.
21. POZOR!
- Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné
22. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje
- Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět 

pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají 
pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu.

CZ
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Speciální bezpečnostní pokyny pro pásové pily

Bezpečnostní opatření
- Deformované nebo poškozené pásy se nesmějí používat.
- Opotřebované vložky stolu se musejí vyměnit.
- Při řezání dřeva je třeba pásovou pilu připojit na zařízení na zachytávání prachu.
- Nikdy neuvádějte stroj do provozu, jestliže jsou dveře, které chrání pás pily nebo 

rozdělovací ochranné zařízení, otevřeny. 
- Dbejte na to, aby pás pily a počet otáček byly vhodné pro řezaný materiál. 
-  Nezačínejte s čištěním pásu, dokud se přístroj zcela nezastaví.
- Noste, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv. Ochranu sluchu ke zmírnění 

rizika nedoslýchavosti. Ochranu dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete 
nebezpečný prach. Rukavice při manipulaci s pásem pily a drsnými kusy.

Údržba a péče o stroj
- Redukujte všechny faktory, které způsobují zatížení hlukem. Podepřete velké 

obrobky pomocí podstavců, abyste zmírnili zatížení hlukem. Vyberte vhodný pás, 
aby se zatížení hlukem udrželo co nejnižší.

Bezpečná práce
- U rovných řezů používejte proti paralelnímu dorazu posuvnou tyč.
- Jestliže přístroj přepravujete, musí být výška řezu nastavena na nejnižší hodnotu, 

aby se pás chránil. 
- U pokosových řezů s nakloněným stolem je třeba umístit paralelní doraz na spodní 

díl_stolu.
- Při řezání kulatiny je třeba používat vhodný držák, aby se zabránilo otočení 

obrobku. 
- Přístroj zvedejte pouze za stabilní a za tímto účelem upravená madla. Ochranná 

zařízení se při transportu mohou poškodit. 
- Regulovatelná ochranná zařízení je třeba nastavit tak, aby byla co nejblíže 

obrobku. 
- Dodržujte údaje o tom, jakým způsobem se mají držáky používat.
- Dodržujte údaje o tom, jakým způsobem se mají používat a jak se mají správně 

nastavit ochranná zařízení pro pás.
- Posuvnou tyč mějte na očích a stále připravenou k použití v blízkosti pásové pily. 

10

První kroky

Nebezpečí úrazu!
Můžete se těžce zranit, pokud nebudete udržovat bezpečnou vzdálenost 
od pásu. 

• Zpracovávaný obrobek musí být dostatečně velký, abyste ho mohli bezpečně držet 
oběma rukama. 

• Zpracovávejte pouze vhodné kusy.
• Používejte vodicí kolejnice na stole.
• Vyberte vhodný obrobek.
• Zapněte stroj.
• Držte obrobek oběma rukama a položte jej na stůl (6)
• Veďte obrobek lehce proti pile, nepohybujte s ním do stran. 

Jestliže se pokusíte pásem vyřezávat oblouky do silného obrobku, povede to velmi 
rychle k přetržení pásu. Řežte proto pásem pouze rovně. 

Pokyny pro běžný provoz
Pás zkontrolujte před každým použitím. Postupujte s nastavením a přípravou pily tak, 
jak je popsáno v předcházejících úsecích „Příprava“ a „První uvedení do provozu“.

Pás pily se nesmí poškodit a musí běžet správně ve vedení. 
Pás musí mít správné napnutí. 
Vedení pásu musí být správně nastaveno. 
Sklon vodících kol musí být nastaven tak, aby pás běžel ve středu. 

• Přečtěte si kapitolu „Údržba a péče“.

OBSLUHA
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• Jestliže by došlo k nějaké nepředvídatelné události, stiskněte v případě pochybností 
červený vypínač  (12) vlevo vedle stolu (6) v pracovní výšce!

Nebezpečí úrazu!
Můžete se těžce zranit, jestliže zakopnete v pracovní oblasti. 

• Ukliďte všechny rozházené díly z prostoru stolu a z pracovní oblasti stroje. 
• Odstraňte veškeré nářadí nebo díly, které leží okolo na podlaze.

Ještě jednou zkontrolujte, zda je stroj řádně smontován. Pás nesmí být za žádných 
okolností zkroucen, prohnut, natržen, vybočen nebo jinak poškozen. Pás se nesmí 
dotýkat stolu. Zkontrolujte, zda je pás správně zapuštěn v horním a dolním vedení. 

Ochranný oděv

• Podle možností noste vhodné rukavice, abyste se chránili před třískami.
• Během práce noste vhodné ochranné brýle. Třísky létající okolo vás mohou zranit. 
• Noste ochranu sluchu, abyste se ochránili před trvalým hlukem na pracovišti.
• Noste vhodnou masku proti prachu, abyste se ochránili před prachem, který dýcháte 

ze_vzduchu._

První uvedení do provozu

Zkušební chod
Abyste vyzkoušeli, zda stroj bezpečně běží, tak jej krátce zapněte a následně ihned 
opět vypněte. 
• Zapnout: Stiskněte zelený spínač (13).
• Vypnout: Stiskněte červený spínač (12).
Pokud se nevyskytne žádná závada, můžete pokračovat. Jestliže k poruše došlo, 
podívejte se do kapitoly „Odstranění závad“.
Před prvním použitím nechte přístroj minimálně 5 minut běžet bez zatížení. 

OBSLUHA
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Informace o zbývajících rizicích
I při správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika:
- Nebezpečí zranění na prstech a rukách rotujícím nářadím.
- Zranění odmrštěným kusem při neodborném držení nebo vedení.
-  Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických 

součástí.
- Poškození sluchu při déle trvající práci bez ochrany sluchu.
- Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná maska na ochranu dechu.
- Poškození zraku, pokud se nenosí žádné ochranné brýle.

Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat „Použití k danému účelu“ 
a „Bezpečnostní pokyny“ a zejména návod k obsluze. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ
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OVLÁDACÍ_PRVKY

OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                            

Strana 2     Strana 3
Obrázek 1 – Čelní pohled   Obrázek 2 – Pohled zezadu
1 Otočná hlavice k napnutí pásu  15  Hlavice sklonu vodícího kola
2 Horní vodící kolo   16  Síťový kabel se zástrčkou
3 Horní vedení pásu   17  Připojení na odsávání třísek
4 Pás pily         18  Dolní uzávěr krytu
5 Dorazová lišta na paralelním dorazu 19  Otočná hlavice k regulaci výšky řezu
6 Stůl pily         20  Šroub s křídlovou hlavou k aretaci
7 Paralelní doraz         sklonu vodícího kola
8 Aretace paralelního dorazu  21  Horní uzávěr krytu
9 Noha    
10 Dolní dvířka krytu   Detailní grafika D – Držák stolu
11 Hliníková kolejnice   d1  Šestihranné šrouby držáku stolu
12 Spínač pro vypnutí   d2  Označení úhlu
13 Spínač pro zapnutí   d3  Stupnice úhlů
14 Horní dvířka krytu    d4  Šroub s křídlovou hlavou držáku
_ _ _ _ _ _ ______stolu
Detailní grafika A – Horní vedení pásu pily 
a1 Horní vratka         Detailní grafika E – Dolní vedení pásu 
a2 Dolní aretace vratky   e1  Dolní aretace vodícího čepu
a3 Imbusový klíč    e2  Dolní vodicí čep
a4 Horní aretace vodícího čepu  e3  Dolní vratka
a5 Horní vodicí čepy   e4  Dolní aretace vratky
a6 Umělohmotná vložka    
_ _ _ _ _ _ Detailní grafika F – Instalace stolu pily
Detailní grafika B – Stůl pily  f1  Stupnice šířky řezu
b1 Dorazová spára   f2  Šestihranné šrouby stolu pily
_ _ _ _ _ _
Detailní grafika C – Dolní kryt 
c1 Ochranná klapka pásu pily  
c2_ Dolní_vodící_kolo_ _ ______

Detailní grafika – Posuvná tyč
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Seřiďte požadovaný doraz následujícím způsobem:

Paralelní doraz
• Vyklopte aretaci paralelního dorazu (8) nahoru a otáčejte ji proti směru hodinových 

ručiček.
• Posouvejte paralelní doraz (7) s dorazovou lištou (5) v podélném směru.

Nastavenou šířku řezu si můžete přečíst na stupnici (f1).
• Po nastavení šířky řezu pevně otáčejte aretací paralelního dorazu (8) po směru 

hodinových ručiček a sklopte ji dolů.
• Zkontrolujte, zda všechno pevně sedí.

Nebezpečí úrazu!
Dorazová lišta se může při neuvážené montáži posouvat obrobkem do 
pásu. Může to vést k těžkým zraněním a k poškození stroje!
• Přesně zkontrolujte, zda je dorazová lišta namontovaná tak, že se
 nedotýká pásu. 

Úhlový doraz
• Posouvejte úhlový doraz do připravené dorazové spáry (b1) stolu (6).
• Přečtěte si nastavený úhel na stupnici na úhlovém dorazu.
• Úhel regulujte dle vašich požadavků.
• Zpracovávaný obrobek posouvejte pomocí celého úhlového dorazu vpřed. 

OBSLUHA                                                                                                         

Příprava

UPOZORNĚNÍ:
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny! (viz Všeobecné 
bezpečnostní pokyny)

SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY
OBSLUHA
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SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY

Stůl se nyní dá regulovat.
• Uchopte stůl oběma rukama.
• Vnější stranu stolu sklopte dle vašeho přání.

Úhel sklonu, který chcete nastavit, si můžete přečíst na stupnici (d3) držáku stolu (d4) 
na úhlové značce (d2).
• Po nastavení sklonu šroub s křídlovou hlavou na držáku stolu (d4) opět pevně 

přišroubujte. 

Nebezpečí úrazu!
Pás pily může během seřizovacích prací nepozorovaně změnit 
nastavení. Může to vést k těžkým zraněním a k poškození stroje!

•  Velmi přesně zkontrolujte, zda je chod pásu správný a vycentrovaný a že se nedotýká 
stolu.

Vycentrování stolu
Pás (4) se nesmí dotýkat stolu. Aby pás držel pevně ve středu drážky, můžete stůl 
znovu vycentrovat.
• Uvolněte tři šestihranné šrouby na držáku stolu (d1). Šrouby se nesmějí odstranit, 

protože by jinak stůl spadl.
• Pohybujte stolem opatrně na stranu do požadovaného směru. 

Pás by měl mít na levé a pravé straně stolu stejnou vzdálenost. 
• Šestihranné šrouby držáku stolu (d1) opět pevně přišroubujte.

Stůl jste znovu vycentrovali. 
• Po seřizovacích pracích vždy zkontrolujte, zda se dá stroj bezpečně provozovat.

Nastavení dorazů obrobku
Abyste přizpůsobili dorazy obrobků vašim požadavkům, přečtěte si v kapitole „Montáž“ 
odstavec „Montáž paralelního dorazu“ popřípadě „Montáž úhlového dorazu“.

20

MONTÁŽ A INSTALACE                                                                                   

Příprava

Zvolte místo instalace
Pásová pila se musí instalovat na vhodném místě určeném tomuto účelu.
• Místo instalace by mělo být dostatečně osvětleno a musí být vodorovné.
• Vhodný zdroj proudu by neměl být vzdálen více než 1 m.
• Úložná plocha by se měla nacházet ve výšce loktů.
• Pila je velmi těžká. Montujte ji proto pouze v blízkosti místa instalace.
• Nenoste pilu sami!

Správné připojení na síť

Nebezpečí úrazu!
Připojení stroje k síti před dokončením montážních a seřizovacích kroků může vést k 
těžkým úrazům, úderu elektrickým proudem a k poškození stroje. 

Nepřipojujte stroj do zdroje proudu, dokud neprovedete všechny 
montážní a seřizovací kroky.

Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v 
technických údajích. Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující 
požadavky:
• zajištění spínačem FI 1  s chybným proudem 30 mA;
• zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat;
• při použití externího odsávacího zařízení se musí i toto zařízení dostatečným 

způsobem uzemnit.

Položte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit.
Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami.
Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel.

1 Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší 
napájení proudem při nízkém jmenovitém chybném proudu.   

MONTÁŽ A INSTALACE 

CZ

13



Vybalení stroje
Vybalte stroj a před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů 
během transportu. Jestliže by se nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned 
při expedici. Překontrolujte, zda je vaše dodávka zboží kompletní. 
Vyložte všechny díly na rovnou podložku. Informujte ihned prodejce o tom, které části 
chybí.

Montáž
Stroj se dodává částečně v jednotlivých dílech, které se ještě musejí smontovat 
dohromady.
Stůl pila a hliníková kolejnice se stupnicí šířky řezu se musejí před používání 
smontovat._
Dodatečně můžete také ještě připojit na pásovou pilu zařízení na odsávání třísek. 

Montujte pásovou pilu následujícím způsobem:

Montáž pily na podvozek nebo pracovní plochu

Nebezpeční zranění!
Pila je velmi těžká. Při zvedání se můžete zranit a pila může spadnout.
• Nezvedejte pilu sami.

Postavte pásovou pilu nohou (9) na vhodný podstavec nebo rovnou pracovní plochu 
a pevně ji přišroubujte.

Montáž stolu pily

Nebezpeční zranění!
Stůl (6) je těžký a naolejovaný. Může lehce vyklouznout z rukou a při 
dopadu vás může zranit. 
• Při montáži uchopte stůl oběma rukama a pevně ho držte. 

• Postavte se na stranu držáku stolu (obrázek D).
• Nastavte vodorovně sklon držáku stolu na  0°.
• Opatrně posunujte stůl (6) drážkou směrem k pásu (4).
• Stůl opatrně osaďte, pokud je pás ve středu černé umělohmotné vložky (a6).
• Stůl pevně zespodu sešroubujte šestihrannými šrouby (d1) na držák stolu (obrázek D).

MONTÁŽ A INSTALACE
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SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY

Nastavení dolního vedení pásu pilu
Dolní vedení pásu (obrázek E) se skládá z jednoho pohyblivého kolečka vratky (e3) a 
2 pohyblivých bočních vodicích čepů (e2), které pás (4) při mechanickém zatížení drží 
ve stopě.
Vzdálenost mezi vratkou (e3) popř. vodícími čepy (e2) a pásem (4) by měla na každé 
straně činit cca 2 mm.
• K nastavení dolního vedení pásu otevřete dolní dvířka krytu (10) a odklopte ochrannou 

klapku pásu (c1) na stranu.
• Po nastavení dolního vedení pásu sklopte ochrannou klapku (c1) opět zpátky a 

zavřete dolní dvířka krytu.

Nastavení dolních vodicích čepů 
Dolní vodicí čepy (e2) na levé a pravé straně pásu (4) se dají na obou stranách 
regulovat prostřednictvím stavěcích šroubů se zářezem na horních aretacích vodicích 
čepů (e1).
Pro model BAS 250 se stavěcí šroubky nacházejí za body aretace vodicích čepů (e1) 
znázorněných v grafice.
• Uvolněte aretaci vodicích čepů (e1) imbusovým klíčem (a3).
• Pohybujte vodicím čepem (e2), dokud se nedostane na správné místo.
• Aretaci vodicích čepů (e1) pevně utáhněte imbusovým klíčem (a3).

Nastavení dolní vratky
Dolní vratka (e3) za pásem (4) se dá pro model BAS 250 nastavit kolečkem aretace 
vratky (e4).
Vratka pro model BAS 205 se dá nastavit stavěcím šroubkem vlevo vedle držáku 
vratky.
• Ručně uvolněte dolní aretaci vratky (e1) pro model BAS 250 a imbusovým klíčem 

(a3) pro model BAS 205.
• Posuňte dolní vratku (e3) na požadované místo.
• Pokud zadní vodicí kolečko dosáhlo správné vzdálenosti od pásu (4), opět pevně 

utáhněte dolní aretaci vratky (e1).

Nastavení sklonu stolu pily
Stůl se dá sklonit dle požadavků až o 45° (viz obrázek D).
• Uvolněte šroub s křídlovou hlavou na držáku stolu (d4) na spodní straně držáku.
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Nastavení výšky řezu
Nastavená výška řezu by měla být co možná nejvíce přizpůsobena výšce obrobků. 
Nastavte výšku řezu tak, aby nevyužitý pás nebyl otevřen. 
Otočná hlavice k nastavení výšky řezu (19) se u modelu BAS 250 nachází pod horním 
uzávěrem krytu.
•  K nastavení výšky řezu otáčejte otočnou hlavicí. Tímto způsobem se nareguluje 

výška řezu (19) do požadovaného směru.
• Zkontrolujte, zda vše pevně sedí.

U modelu BAS 205 otáčejte podle nastavení požadované výšky řezu šroubem s 
křídlovou hlavou na otočné hlavici. Tímto způsobem naregulujete výšku řezu (19).

Nastavení horního vedení pásu pilu
Horní vedení pásu (3, obrázek A) se skládá z jednoho pohyblivého kolečka vratky (a1) 
a 2 pohyblivých bočních vodicích čepů (a5), které pás (4) při mechanickém zatížení 
drží ve stopě.
Vzdálenost mezi vratkou (a1) popř. vodícími čepy (a5) a pásem (4) by měla na každé 
straně činit cca 2 mm.

Nastavení horních vodicích čepů
Horní vodicí čepy (a5) na levé a pravé straně pásu (4) se dají na obou stranách 
regulovat prostřednictvím stavěcích šroubů se zářezem na horních aretacích vodicích 
čepů (a4).
• Uvolněte aretaci vodicích čepů (a4) imbusovým klíčem (a3).
• Pohybujte vodicím čepem (a5), dokud se nedostane na správné místo.
• Aretaci vodicích čepů (a4) pevně utáhněte imbusovým klíčem (a3).

Nastavení horní vratky
Horní vratka (a1) za pásem (4) se dá nastavit stavěcím šroubkem horní aretace vratky 
(a2).
• Uvolněte aretaci vratky (a2) imbusovým klíčem (a3).
• Pohybujte vratkou (a1), dokud se nedostane na správné místo.
• Aretaci vratky (a2) pevně utáhněte imbusovým klíčem (a3).

SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY
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MONTÁŽ A INSTALACE

Montáž stupnice šířek řezu
• Volně našroubujte čtyři šestihranné šrouby stolu (f2) s podložkami do otvorů pod 

přední stranou stolu (6).
• Nasuňte hliníkovou kolejničku (11) se stupnicí nahoru na čelo stolu (obrázek F).
• Čtyři šestihranné šrouby stolu (f2) pevně utáhněte.

Montáž paralelního dorazu
Aretace paralelního dorazu (8) se dá otáčet v odklopeném stavu (obrázek B). Po směru 
otáčení hodinových ručiček se dá dorazová lišta na paralelním dorazu (5) zajistit na 
stole pily. Proti směru otáčení hodinových ručiček se dá dorazová lišta na paralelním 
dorazu uvolnit.
• Zasuňte paralelní doraz (7) s dorazovou lištou v uvolněném stavu z boku do hliníkové 

kolejničky (11) se stupnicí šířek řezu. 

Držák na konci hliníkové kolejničky dosáhne přitom konce stolu. 
• Otáčejte aretací paralelního dorazu (8) tak dlouho, jak je to jen možné, po směru 

hodinových ručiček.
• Sklopte aretaci paralelního dorazu dolů.

Montáž úhlového dorazu
• Jestliže potřebujete úhlový doraz, posuňte jej do určené dorazové spáry stolu (b1).
• Našroubujte pevně krátkou dorazovou lištu pomocí šroubů s rýhovanou hlavou na 

úhlový doraz.

CZ
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MONTÁŽ A INSTALACE
SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY

Montáž zařízení na odsávání třísek
Jestliže provozujete pásovou pilu v uzavřené místnosti, doporučujeme vám, abyste 
připojili speciální zařízení na odsávání třísek. Připojení na odsávání třísek (17) u 
pásové pily je na zadní straně dolního krytu vlevo vedle motoru. Připojení na odsávání 
třísek (17) má průměr 60 mm (BAS 250) popřípadě 40 mm (BAS 205) a musí se připojit 
na odpovídající odsávací hrdlo tohoto zařízení. Dodržujte bezpodmínečně návod k 
provozu a bezpečnostní pokyny pro zařízení na odsávání třísek!

Nebezpečí úrazu!
Zápalný zdroj může ve spojení s dřevním prachem a třískami a odsávacím 
vzduchem způsobit výbuch a může dojít k požáru. Může to vést k těžkým 
zraněním a k poškození stroje!
• Buďte při práci pozorní a udržujte zápalné zdroje od odsávacího 
zařízení v dostatečné vzdálenosti!

UPOZORNĚNÍ:
Dřevní prach a třísky ve vzduchu, který dýcháte, může být příčinou vzniku alergií 
a může vyvolat rakovinu. Dělníci, kteří přišli do kontaktu s dubovým a bukovým 
dřevním prachem, onemocněli dle studií častěji rakovinou než jiní dělníci. Provozujte 
práci se dřevem nejlépe venku nebo používejte zařízení na odsávání třísek, abyste 
minimalizovali zdravotní rizika. Kontakt pokožky se dřevním prachem rakovinu dle 
studií nevyvolá. 

SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY                                                                                  

Nebezpečí zranění! Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním:
- Vypněte stroj.
- Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví.
- Vytáhněte síťovou zástrčku. 

Po seřizovacích pracích vždy zkontrolujte, zda se dá stroj bezpečně provozovat. 
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Nastavení sklonu vodícího kola
Sklon horního vodícího kola musí být nastaven tak, aby pás pily běžel uprostřed na 
obou_kolech.

Nebezpečí úrazu!
Již malé změny sklonu kola mohou způsobit během provozu vyklouznutí 
napnutého pásu z kola. Může to vést k těžkým zraněním a k poškození 
stroje!

Kontrolujte velmi přesně, zda je chod pásu správný a vycentrovaný. 

K nastavení sklonu vodícího kola:
• Otevřete horní (14) a dolní dvířka krytu (10).
• Uvolněte šroub s křídlovou hlavou na hlavici sklonu kola (15) na zadní straně horního 

krytu.
• Otáčejte až do správného sklonu horního kola (2) hlavicí sklonu (15).
• Na zkoušku otáčejte spodním kolem (c2) vícekrát okolo vlastní osy. Jestliže by pás z 

kola spadl, nemůže vás v dolním krytu zranit.
• Seřizujte sklon kola tak dlouho, dokud pás nebude permanentně běžet uprostřed 

obou_kol._
• Otáčejte šroubem s křídlovou hlavou, abyste pevně zaaretovali sklon kola (20).
• Zavřete horní a dolní dvířka krytu. 

Nechte pilu běžet pro jistotu jednu minutu naprázdno. 

Napnutí pásu pily
Pás musí být napnut, nesmí být ale napnut tak moc, aby se přetrhl.  Správné napnutí 
má pás tehdy, jestliže s ním můžete pohybovat na stole ještě asi o cca 0,4 cm nalevo 
nebo napravo.
• Seřiďte napnutí pásu tak, že budete otáčet otočnou hlavicí k napnutí pásu (1) po 

směru hodinových ručiček.

Jestliže se pás nedá napnout, není pravděpodobně správně položen na horním nebo 
dolním_kole._

SEŘÍZENÍ PÁSOVÉ PILY
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