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Originálny návod na používanie

Píla na rezy so zanorením
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Technické údaje TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Príkon 1 600 W
(Verzia 110 V  13 A)
Otáčky (voľnobežné) 1350 - 3550 min-1

Maximálne otáčky1 4400 min-1

Rezanie pod uhlom 0° - 47°
Hĺbka rezu pri 0° 0 - 75 mm
Hĺbka rezu pri 45° 0 - 56 mm
Rozmery pílového kotúča 210x2,4x30 mm
Hmotnosť 6,2 kg
Druh krytia /II
1. maximálne otáčky vznikajúce pri chybnej elek-
tronike.

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyč-
nom návode na obsluhu.

Symboly
 

 Pozor nebezpečenstvo

 Používajte chrániče sluchu! 

 
Prečítajte si návod na obsluhu, pokyny 

 Používajte ochranné okuliare.

1 Použitie na určený účel
Náradie je určené na rezanie dreva, materiálov 
podobných drevu, sadrovláknitých a cementovlák-
nitých materiálov, ako aj plastových materiálov. 
So špeciálnymi pílovými kotúčmi z ponuky fi rmy 
Festool je možné použiť náradie aj na rezanie 
hliníka. 
Môžu sa používať iba kotúče s  nasledujúcimi 
parametrami: priemer pílového kotúča 210 mm; 
šírka rezu 242 mm až 2,6 mm; priemer upínacie-
ho otvoru 30 mm; hrúbka kotúča max. 1,8 mm; 
vhodné pre otáčky do 5000 min-1.
Nepoužívajte brúsne kotúče.
Elektrické náradie Festool možno montovať len 
do pracovných stolov, ktoré sú výrobcom Festo-
ol na to určené. Montáž do iného, svojpomocne 
zhotoveného pracovného stola môže spôsobiť, že 
elektrické náradie už nebude bezpečné, čo môže 
viesť k ťažkým úrazom.

 Za škody a úrazy zapríčinené používaním 
na iný než určený účel ručí používateľ.

2 Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny 

  Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnost-
né upozornenia a  pokyny. Pri nerešpektovaní 
nasledujúcich upozornení a pokynov môže dôjsť 
k  úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo 
k ťažkým poraneniam.
Všetky bezpečnostné upozornenia a  návody si 
odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.
Pojem „Elektrické náradie“ použitý v bezpečnost-
ných pokynoch sa vzťahuje na sieťové elektrické 
náradie (so sieťovým káblom) a na akumulátorové 
elektrické náradie (bez sieťového kábla).

1) Pracovisko
a) Udržiavajte na svojom pracovisku čistotu 

a poriadok. Neporiadok a nedostatočné osvet-
lenie pracoviska môžu viesť k úrazom.

b) S náradím nepracujte vo výbušnom prostredí, 
v  ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, 
plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára 
iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu 
alebo pár.

c) Deti a ostatné osoby nesmú byť počas použí-
vania elektrického náradia v blízkosti. Pri vy-
rušení môžete stratiť kontrolu nad náradím. 

d) Elektrické náradie nenechávajte bežať bez 
dozoru. Elektrické náradie smiete opustiť až 
po jeho úplnom zastavení. 

2) Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka náradia musí súhlasiť so zásuvkou. 

Zástrčku nesmiete žiadnym spôsobom upra-
vovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry spolu 
s uzemneným náradím. Neupravené zástrčky 
a  vyhovujúce zásuvky znižujú riziko zásahu 
elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nými plochami, ako sú rúry, radiátory, spo-
ráky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým 
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c) Udržiavajte náradie mimo dosahu dažďa ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického 
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

d) Kábel nepoužívajte na iný účel, na prenáša-
nie, zavesenie náradia alebo na vytiahnutie 
zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel mimo 
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán alebo 
pohyblivých častí náradia. Poškodené alebo 
spletené káble zvyšujú riziko zásahu elektric-
kým prúdom.

e) Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, 
používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú na 
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tento účel schválené. Používanie predlžovacie-
ho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia 
znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

f)  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektric-
kého náradia vo vlhkom prostredí, použite 
ochranný spínač pri poruchových prúdoch. 
Použitie ochranného spínača pri poruchových 
prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

3) Bezpečnosť osôb
a) Buďte sústredení, venujte pozornosť tomu, 

čo robíte a  k  práci s  elektrickým náradím 
pristupujte rozumne. Náradie nepoužívajte, 
ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozor-
nosť pri používaní náradia môže viesť k vážnym 
poraneniam.

b) Používajte osobné ochranné prostriedky 
a  vždy používajte ochranu očí. Používanie 
osobných ochraných prostriedkov, akými sú 
respirátor, bezpečnostná obuv s protišmyko-
vou úpravou, ochranná prilba alebo ochrana 
sluchu, podľa druhu a  použitia elektrického 
náradia, znižuje riziko poranení.

c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. 
Predtým, než vsuniete zástrčku do zásuvky sa 
uistite, že spínač je v polohe „VYP“. Keď máte 
pri prenášaní náradia prst na spínači alebo keď 
je náradie pri pripájaní na zdroj prúdu zapnutý, 
môže to viesť k úrazom.

d) Pred spustením náradia odstráňte všetky na-
stavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací 
nástroj alebo kľúč, ktorý zostane pripevnený 
k pohyblivej časti náradia, môže byť príčinou 
vážnych úrazov.

e) Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný 
postoj a stále udržiavajte rovnováhu. Máte tak 
v nečakaných situáciách nad náradím lepšiu 
kontrolu.

f)  Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nenoste 
voľný odev ani šperky. Dbajte na to, aby sa 
vaše vlasy nedostali príliš blízko k pohybli-
vým častiam. Voľný odev, šperky alebo dlhé 
vlasy sa môžu v pohyblivých častiach zachytiť.

g)  Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez znečis-
tenia olejom a mastivom. Klzké rukoväte neu-
možňujú bezpečnú manipuláciu a kontrolu elek-
trického náradia v nepredvídaných situáciách.

h) Ak má elektrické náradie možnosť pripoje-
nia zariadení na odsávanie a  zachytávanie 
prachu, presvedčte sa, že sú tieto pripojené 
a správne používané. Používanie týchto zaria-
dení obmedzuje riziká vznikajúce prachom.

4)  Používanie a starostlivosť o elektrické nára-
die

a) Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu použí-
vajte správne elektrické náradie. So správnym 
elektrickým náradím budete prácu v danom roz-
sahu výkonu vykonávať lepšie a bezpečnejšie.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má 
poškodený spínač. Elektrické náradie, ktoré 
nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné 
a musí byť opravené.

c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky predtým, 
než začnete vykonávať nastavenie náradia, 
výmenu príslušenstva alebo pred odložením 
náradia. Toto opatrenie obmedzí nebezpečen-
stvo náhodného spustenia náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uschovajte 
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Náradie 
nesmú používať osoby, ktoré s  ním nie sú 
oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto 
pokyny. Elektrické náradie je nebezpečné, keď 
ho používajú neskúsené osoby.

e) Náradie starostlivo udržiavajte v  dobrom 
stave. Kontrolujte, či pohyblivé časti náradia 
fungujú bezchybne a  neviaznu, či sú časti 
zlomené alebo tak poškodené, že obmedzujú 
funkciu náradia. Zaistite opravu poškodených 
častí pred použitím náradia. Mnoho úrazov je 
spôsobených nesprávnou údržbou elektrického 
náradia.

f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a  čisté. 
Starostlivo udržiavané a  naostrené rezacie 
nástroje menej viaznu a ľahšie sa vedú.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné 
nástroje atď. používajte v súlade s týmito po-
kynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný 
pre konkrétny typ náradia. Dbajte pritom na 
dané pracovné podmienky a  druh vykoná-
vanej práce. Používanie elektrického náradia 
na iné účely, než na aké je určené, môže viesť 
k nebezpečným situáciám.

5) Používanie a  starostlivosť o  akumulátorové 
náradie

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je 
náradie vypnuté. Vloženie akumulátora do 
zapnutého elektrického náradia môže viesť 
k úrazom. 

b) Akumulátory nabíjajte iba pomocou nabí-
jačiek, ktoré odporúča výrobca. Použitie 
nabíjačky pre iné akumulátory môže mať za 
následok vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátory určené pre dané 
náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť 
príčinou úrazu a vzniku požiaru.
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d) Nepoužívaný akumulátor uschovávajte odde-
lene od kovových predmetov, ako sú sponky, 
mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné 
kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť 
spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi 
akumulátora môže zapríčiniť popáleniny alebo 
vznik požiaru.

e) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z aku-
mulátora uniknúť kvapalina. Vyvarujte sa 
kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vy-
myte postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa 
táto chemická látka dostane do očí, vyhľadajte 
lekársku pomoc. Chemická látka unikajúca 
z  akumulátora môže spôsobiť podráždenie 
pokožky alebo popáleniny.

6) Servis
a) Náradie nechajte vždy opraviť kvalifi kovaným 

osobám, používajte iba originálne náhradné 
diely. Zaistíte tak bezpečnosť náradia.

b) Pri opravách a údržbe používajte len originál-
ne súčasti Festool. Pri použití neschváleného 
príslušenstva alebo náhradných dielov môže 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k ťaž-
kým poraneniam.

2.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
náradie

1) Postup pílenia

a) NEBEZPEČENSTVO! Nesiahajte rukami 
do oblasti rezu ani k pílovému kotúču. Druhou 
rukou uchopte prídavnú rukoväť alebo skriňu 
motora. Keď pílu držíte oboma rukami, nemô-
že ich pílový kotúč poraniť.

b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás 
pod obrobkom nemôže pred pílovým kotúčom 
chrániť.

c) Hĺbku rezu nastavte podľa hrúbky obrobku. 
Pod obrobkom by malo byť vidieť menej ako 
celú výšku zuba.

d) Rezaný obrobok nikdy nedržte rukou alebo 
opretý o nohu. Obrobok zaistite na stabilnej 
podložke. Správne upevnenie obrobku je dô-
ležité, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo 
kontaktu s  telom, zovretia pílového kotúča 
alebo straty kontroly.

e) Keď vykonávate práce, pri ktorých by rezný 
nástroj mohol zasiahnuť skryté elektrické 
vedenia alebo vlastný napájací kábel, držte 
náradie iba za izolované držadlá. Kontakt s ve-
dením pod napätím vystavuje napätiu aj kovové 
časti náradia a  vedie k  zásahu elektrickým 
prúdom.

f) Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte doraz 
alebo priamu vodiacu lištu. To zlepšuje pres-
nosť rezu a bráni zovretiu pílového kotúča.

g) Vždy používajte pílové kotúče so správnou 
veľkosťou a tvarovo zodpovedajúce upínacej 
prírube (kosoštvorcová alebo kruhová). Pílové 
kotúče, ktoré nezodpovedajú montážnym die-
lom píly, majú nerovnomerný chod a vedú ku 
strate kontroly.

h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nespráv-
ne upínacie príruby alebo upínacie skrutky 
pílového kotúča. Upínacie príruby a  skrutky 
pílového kotúča sú skonštruované špeciálne 
pre vašu pílu tak, aby zabezpečovali optimálny 
výkon a prevádzkovú bezpečnosť.

i) Používajte vhodné prostriedky osobnej ochra-
ny: 

 chrániče sluchu, ochranné oku-
liare, prachovú masku pri prá-
cach, pri ktorých vzniká prach, 
ochranné rukavice pri práci 
s drsnými materiálmi a pri výme-
ne nástroja.

2) Príčiny spätného rázu a príslušné bez-
pečnostné pokyny

– Spätný ráz je náhlou reakciou zaseknutého, zo-
vretého alebo nesprávne nastaveného pílového 
kotúča, ktorá vedie k  tomu, že sa píla môže 
nekontrolovane vymrštiť z  obrobku smerom 
k obsluhujúcej osobe;

– Keď sa pílový kotúč zasekne alebo uviazne v zu-
žujúcom sa reze, zablokuje sa a reakcia motora 
vymrští náradie smerom k  obsluhujúcej oso-
be;

– Keď sa pílový kotúč v reze skrúti alebo je ne-
správne nastavený, zuby v zadnej časti pílového 
kotúča sa môžu zaseknúť v povrchu obrobku, čo 
spôsobí vyskočenie pílového kotúča z rezu a píly 
smerom k obsluhujúcej osobe.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho alebo 
chybného používania píly. Spätnému rázu možno 
predchádzať vhodnými preventívnymi opatrenia-
mi, ktoré sú opísané v nasledujúcej časti.
a) Pílu držte pevne oboma rukami a majte ruky 

v  takej polohe, aby ste boli stále pripravení 
kompenzovať silu spätného rázu. Vždy stojte 
bokom k  pílovému kotúču, nikdy nie v  jeho 
rovine. Pri spätnom ráze môže kotúčová píla 
odskočiť smerom dozadu, ale ak bude obslu-
hujúca osoba rešpektovať vhodné opatrenia, 
môže silu spätného rázu eliminovať.

b) Ak dôjde k zovretiu pílového kotúča alebo sa 
rezanie preruší z iného dôvodu, uvoľnite hlav-
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ný vypínač a držte pílu v obrobku bez pohybu, 
kým sa pílový kotúč úplne nezastaví. Nikdy 
sa nepokúšajte vyberať pílu z obrobku alebo 
ju ťahať smerom dozadu, kým je pílový kotúč 
v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému 
rázu. Nájdite príčinu zvierania pílového kotúča 
a odstráňte ju prijatím vhodných opatrení.

c) Keď chcete opäť spustiť pílu, ktorá je v  ob-
robku, vycentrujte pílový kotúč v reze a skon-
trolujte, či zuby kotúča nie sú zaseknuté 
v obrobku. Ak je pílový kotúč zovretý, môže pri 
opätovnom spustení píly dôjsť k pohybu kotúča 
z  obrobku smerom nahor alebo k  spätnému 
rázu. 

d) Veľké dosky vždy riadne podoprite, aby sa 
minimalizovalo riziko spätného rázu spô-
sobeného zovretím kotúča. Veľké dosky sa 
môžu pôsobením vlastnej hmotnosti prehýbať. 
Dosky musia byť podopreté na oboch stranách, 
v blízkosti rezu, ako aj na okraji.

e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové 
kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nespráv-
ne vyrovnanými zubami vytvárajú úzky rez 
a spôsobujú tak nadmerné trenie, zasekávanie 
pílového kotúča a spätné rázy.

f) Pred rezaním pevne utiahnite nastavenie 
hĺbky a  sklonu rezu. Keď sa počas rezania 
tieto nastavenia zmenia, môže dôjsť k zovretiu 
pílového kotúča a k spätnému rázu.

g) Pri vytváraní zárezov do skrytej oblasti, napr. 
do steny, buďte mimoriadne opatrní. Zahĺbený 
pílový kotúč sa môže pri rezaní zablokovať na 
skrytých predmetoch a spôsobiť spätný ráz.

3) Funkcia ochranného krytu
a) Pred každým použitím skontrolujte, či sa 

ochranný kryt bezchybne zatvára. Ak sa 
ochranný kryt nepohybuje voľne a ak sa hneď 
neuzavrie, pílu nepoužívajte. Ochranný kryt 
nikdy pevne nezaisťujte alebo nepriväzujte 
v otvorenej polohe; Pílový kotúč by tým ostal 
nechránený. Ak píla neúmyselne spadne na 
podlahu, môže dôjsť k pokriveniu ochranného 
krytu. Presvedčte sa, že ochranný kryt je voľne 
pohyblivý a pri všetkých uhloch a hĺbkach rezu 
sa nedotýka pílového kotúča alebo iných čas-
tí.

b) Skontrolujte stav a  funkciu pružiny ochran-
ného krytu. Keď ochranný kryt alebo pružina 
nepracujú bezchybne, nechajte pred používa-
ním náradia vykonať jeho údržbu. Poškodené 
časti, lepkavé usadeniny alebo nahromadené 
triesky spôsobujú pomalý pohyb ochranného 
krytu.

c) Pri „rezoch so zanorením“, ktoré nie sú vede-
né kolmo, zaistite základnú dosku píly proti 
bočnému posunu. Bočný posun môže viesť 
k zovretiu pílového kotúča, a tým k spätnému 
rázu.

d) Pred odložením píly na pracovný stôl alebo 
podlahu vždy dbajte na to, aby bol pílový ko-
túč zakrytý ochranným krytom. Nechránený, 
dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly 
proti smeru rezania a prereže všetko, čo sa 
nachádza v dráhe jeho pohybu. Pamätajte na 
to, že chvíľu trvá, kým dôjde k úplnému zasta-
veniu pílového kotúča.

4)  Funkcia štrbinového klinu
a) Používajte iba pílový kotúč vhodný pre štrbi-

nový klin. Aby bol štrbinový klin účinný, nosný 
kotúč pílového kotúča musí byť tenší ako štr-
binový klin a šírka zubov musí byť väčšia ako 
hrúbka štrbinového klinu.

b) Nastavte štrbinový klin podľa pokynov v ná-
vode na obsluhu. Nesprávna hrúbka, poloha 
a zarovnanie môžu byť príčinou toho, že štrbi-
nový klin nezabráni spätnému rázu účinne.

c) Štrbinový klin používajte vždy, aj pri vytváraní 
zárezov. Štrbinový klin sa pri zarezaní zatlačí 
nahor a po zarezaní pri pohybe píly vpred au-
tomaticky pruží do rezu.

d) Ak má štrbinový klin pracovať, musí sa nachá-
dzať v reze. Pri rezaní krátkych rezov štrbinový 
klin nezabráni vzniku spätného rázu.

e) Ak je štrbinový klin ohnutý, pílu nepoužívajte. 
Aj malá porucha môže spomaliť zatváranie 
ochranného krytu.

2.3 Hodnoty emisií
Typické hodnoty emisií stanovené podľa EN 60745 
sú:
Hladina akustického tlaku 95 dB(A)
Akustického výkonu 106 dB(A)
Nepresnosť  K = 3 dB 

 Použite chrániče sluchu! 

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch 
smerov) stanovené podľa EN 60745: 
Hodnota emisie vibrácií (3-osové) 
Rezanie dreva  ah < 2,5 m/s2

Rezanie kovov  ah < 2,5 m/s2 
Nepresnosť  K = 1,5 m/s²

Uvedené hodnoty emisií (vibrácie, hluk) boli zme-
rané v súlade so skúšobnými podmienkami podľa 
normy EN 60745 a slúžia na porovnávanie prístro-
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jov. Sú vhodné aj na predbežný odhad zaťaženia 
vibráciami a hlukom počas používania.
Uvedené hodnoty emisií reprezentujú hlavné spô-
soby používania elektrického náradia. Ak sa však 
elektrické náradie používa inak, s inými vklada-
cími nástrojmi alebo je nedostatočne udržiavané, 
môže to spôsobiť zreteľné zvýšenie zaťaženia vib-
ráciami a hlukom počas celej pracovnej doby. Na 
stanovenie presného odhadu počas danej pracov-
nej doby treba rešpektovať aj v nej zahrnuté časy 
voľnobehu a vypnutia náradia. To môže zaťaženie 
vibráciami a hlukom počas celej pracovnej doby 
podstatne znížiť.

3 Elektrické pripojenie a uvedenie do pre-
vádzky

 Sieťové napätie musí súhlasiť s hodnotou 
uvedenou na výkonovom štítku.

 Pri pripájaní alebo odpájaní sieťového 
prívodu náradie vždy vypnite!

Pripojenie a odpojenie sieťového prívodu - pozri-
te obrázok 2. Spínač [1-7] sa používa ako hlavný 
vypínač (stlačený = ZAP, uvoľnený = VYP). Spínač 
možno použiť až potom, keď poistku zapnutia [1-8] 
posuniete nahor. 
Po uvoľnení poistky zapnutia sa súčasne odblokuje 
aj ponorné zariadenie a  pílovú súpravu možno 
zatlačiť smerom nadol proti sile pružiny. Pritom 
ochranný kryt odkrýva pílový kotúč.
Pri zdvihnutí náradia pruží pílová súprava späť do 
východzej polohy.

 Pred každým použitím skontrolujte funk-
ciu montážneho zariadenia a stroj použí-
vajte len vtedy, keď toto zariadenie riadne 
funguje.

 Náradie veďte k obrobku iba v zapnutom 
stave.

4 Nastavenia náradia
 Pred každou prácou na náradí vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

4.1 Elektronika
Náradie TS 75 EBQ, TS 75 EQ je vybavené 
elektronikou so spínaním celých vĺn s na-
sledujúcimi vlastnosťami:

Pozvoľný rozbeh
Elektronicky riadený pozvoľný rozbeh zaisťuje 
plynulý rozbeh náradia.

Regulácia otáčok
Otáčky je možné plynulo meniť pomocou regulač-
ného prvku [1-5] v rozsahu 1350 až 3550 min-1. 
Takto možno pre daný materiál nastaviť optimálnu 
reznú rýchlosť (pozrite Tabuľku 1).

Konštantné otáčky
Predvolené otáčky motora sa elektronicky udržia-
vajú na konštantnej úrovni. 
Tým je zabezpečená nemenná rezná rýchlosť aj 
pri zaťažení.

Teplotná poistka
Na ochranu proti prehriatiu (prepáleniu motora) 
je náradie vybavené elektronickým monitorovaním 
teploty. 
Pred dosiahnutím kritickej teploty motora bezpeč-
nostná elektronika motor vypne. Po vychladnutí, 
ktoré trvá cca 3-5 minút, je náradie opäť pre-
vádzkyschopné a plne zaťažiteľné. Keď je náradie 
v chode (voľnobeh), čas potrebný na vychladnutie 
sa výrazne skracuje. 

Prúdové obmedzenie
Prúdové obmedzenie kontroluje prípustnú výšku 
odoberaného prúdu pri extrémnom preťažení. To 
môže viesť k zníženiu otáčok motora. Po odľahčení 
motor okamžite opäť nabehne.

Brzda (TS 75 EBQ)
Pri vypnutí sa pílový kotúč v priebehu 1,5 - 2 se-
kúnd elektronicky zabrzdí.

4.2 Hĺbka rezu
Hĺbku rezu je možné nastaviť v  rozsahu 0 - 
75 mm:
– Stlačte hĺbkový doraz [3-3] a posuňte ho k poža-

dovanej hĺbke rezu (hodnoty uvedené na stup-
nici [3-1] platia pre rezy s uhlom sklonu 0° bez 
vodiacej koľajnice),

– uvoľnite hĺbkový doraz (hĺbkový doraz zapadá 
v krokoch po 1mm).

Pílovú súpravu je teraz možné zatlačiť nadol do 
úrovne nastavenej hĺbky rezu.
Do otvoru [3-2] hĺbkového dorazu je možné 
zaskrutkovať nastavovaciu skrutku (M4x8 až 
M4x12). 
Otáčaním nastavovacej skrutky možno hĺbku rezu 
nastaviť ešte presnejšie (± 0,1 mm).

4.3 Uhol rezu
Pílovú súpravu je možné vychýliť v rozsahu 0° až 
47°:
– Uvoľnite otočné gombíky [3-4, 3-6],
– pílovú súpravu vychýľte o požadovaný uhol rezu 

[3-5],
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– otočné gombíky opäť pevne utiahnite. 
Poznámka: Obe koncové polohy (0° a  45°) sú 
nastavené z výroby a zákaznícky servis ich môže 
dodatočne upraviť. Otočením obidvoch nasta-
vovacích skrutiek so zárezom [3-7] proti smeru 
hodinových ručičiek sa dá koncová pozícia 45° 
zväčšiť na maximálnu hodnotu 47°.

4.4 Výmena pílového kotúča
– Pred výmenou pílového kotúča otočte náradie 

do pozície 0°.
– Páku [4-2] sklopte až na doraz,
– poistku zapnutia [4-1] posuňte nahor a pílovú 

súpravu zatlačte nadol, kým sa nezaistí,
– uvoľnite skrutku [4-4] pomocou inbusového 

kľúča [4-3],
– odoberte pílový kotúč,
– očistite príruby [4-8, 4-10],
– nasaďte nový pílový kotúč. 

 Smery otáčania označené na pílovom 
kotúči [4-9] a na náradí [4-7] musia sú-
hlasiť!

– Vonkajšiu prírubu [4-10] nasaďte tak, aby unáša-
cie čapy zasahovali do vybraní vnútornej príruby 
[4-8].

– Skrutku [4-4] pevne utiahnite,
– páku [4-2] sklopte späť.

4.5 Nastavenie štrbinového klinu
– páku [4-2] sklopte až na doraz,
– poistku zapnutia [4-1] posuňte nahor a pílovú 

súpravu zatlačte nadol, kým sa nezaistí,
– uvoľnite skrutku [4-6] pomocou inbusového 

kľúča [4-3],
– štrbinový klin nastavte podľa obrázka 4,
– skrutku [4-6] pevne utiahnite,
– páku [4-2] sklopte späť.

4.6 Odsávanie
 Náradie vždy pripojte na odsávanie.

Na otočné odsávacie hrdlo [6-1] možno pripojiť od-
sávacie zariadenie Festool s priemerom odsávacej 
hadice 36 mm alebo 27 mm (36 mm sa odporúča 
kvôli menšiemu nebezpečenstvu upchatia).

4.7 Montáž chrániča proti strapkaniu
Chránič proti strapkaniu (príslušenstvo) viditeľne 
zlepšuje kvalitu hrany rezu na hornej strane reza-
ného obrobku pri rezoch s uhlom sklonu 0°.
– Nasaďte chránič proti strapkaniu [5-1] na 

ochranný kryt,
– nasaďte náradie na obrobok, resp. vodiacu ko-

ľajnicu,
– chránič proti strapkaniu zatlačte nadol, kým 

nedoľahne na obrobok, a  otočným gombíkom 
[5-2] ho pevne priskrutkujte,

– chránič proti strapkaniu zarežte (náradie na 
maximálnu hĺbku rezu a stupeň otáčok 6).

5 Práca s náradím
 Obrobok vždy upevnite tak, aby sa pri 

obrábaní nemohol pohybovať.
 Náradie vždy držte oboma rukami za ru-

koväte [1-1, 1-6].
 Náradie vždy posúvajte dopredu [1-2], 

v žiadnom prípade ho neťahajte späť ku 
sebe.

 Prispôsobením rýchlosti posúvania za-
bráňte prehriatiu ostrí pílového kotúča 
a pri rezaní plastov zabráňte taveniu plas-
tu.

5.1 Rezanie podľa nárysu
Ukazovateľ rezu [6-3] udáva priebeh rezu pri 
rezoch s  uhlom sklonu 0° a  45° (bez vodiacej 
koľajnice).

5.2 Odrezávanie
Náradie položte prednou časťou rezacieho stolíka 
na obrobok, spustite ho, zatlačte nadol na nasta-
venú hĺbku rezu a posúvajte v smere rezu.

5.3 Rezanie výrezov (zárezov)
Aby ste pri vytváraní zárezov predišli spätným 
rázom, treba bezpodmienečne rešpektovať na-
sledujúce pokyny:
– Náradie musí zadnou hranou rezacieho stolíka 

vždy doliehať proti pevnému dorazu. Pri práci 
s vodiacou koľajnicou sa náradie musí priložiť 
k brzde proti spätnému rázu [7-1], ktorá sa upev-
ňuje na vodiacu koľajnicu. (pozrite si obrázok 7; 
pri nepoužívaní sa dá zariadenie na zastavenie 
spätného rázu odložiť na vodiacu dosku [7-2] 
stroja).

– Náradie musíte vždy bezpečne držať oboma 
rukami a iba pomaly zasúvať.

Postup: Náradie položte na obrobok a priložte ho 
k dorazu (brzde proti spätnému rázu), spustite ho, 
pomaly ho zatlačte nadol na nastavenú hĺbku rezu 
a posúvajte v smere rezu.
Značky [6-2] udávajú najprednejšie a najzadnejšie 
miesto rezu pílového kotúča (Ø 210 mm) pri maxi-
málnej hĺbke rezu a použití vodiacej koľajnice.
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5.4 Rezanie hliníka
 Pri obrábaní hliníka treba z bezpečnost-

ných dôvodov dodržiavať nasledujúce 
opatrenia:

– Predradený prúdový chránič.
– Náradie pripojte na vhodné odsávacie zariade-

nie.
– Pravidelne čistite skriňu motora a ochranný kryt 

od usadenín prachu.

 Používajte ochranné okuliare.

– Hliník sa smie rezať iba na to určenými špeciál-
nymi pílovými kotúčmi Festool.

Pri rezaní dosiek sa musí mazať petrolejom, ten-
kostenné profi ly (do 3 mm) možno obrábať bez 
mazania.

6 Príslušenstvo
Objednávacie čísla príslušenstva opísaného v na-
sledujúcej časti nájdete vo vašom katalógu Festool 
alebo na internete na „www.festool.com“.

6.1 Paralelný doraz, rozšírenie stola
Do odrezávanej šírky 180 mm možno použiť pa-
ralelný doraz. 
Paralelný doraz možno použiť aj ako rozšírenie 
stola.

6.2 Vodiaci systém
Vodiace koľajnice dodávané v  rôznych dĺžkach 
umožňujú vytvárať presné, čisté rezy a súčasne 
chránia povrch obrobku proti poškodeniu. 
Spolu s rozsiahlym príslušenstvom možno pomo-
cou vodiaceho systému vykonávať presné šikmé 
rezy, pokosové rezy a  lícovacie práce. Možnosť 
upevnenia pomocou zverákov [6-4] zabezpečuje 
pevné uchytenie a bezpečnú prácu.
Vôľa vo vedení medzi rezacím stolíkom a vodiacimi 
koľajnicami sa nastavuje pomocou dvoch nasta-
vovacích čeľustí [1-3].
Vodiace koľajnice sú vybavené chráničom proti 
strapkaniu [1-4], ktorý sa pred prvým použitím 
musí nastaviť na mieru:
– nastavte otáčky náradia na stupeň 6,
– položte náradie na zadnú časť vodiacej koľajni-

ce,
– spustite náradie, zatlačte ho nadol na nastavenú 

hĺbku rezu a chránič proti strapkaniu bez zosa-
denia po celej dĺžke zarežte. 

 Hrana chrániča proti strapkaniu teraz presne 
zodpovedá hrane rezu.

6.3 Multifunkčný stôl
Multifunkčný stôl MFT/3 umožňuje jednoduché 
upnutie obrobkov a v spojení s vodiacim systémom 
bezpečné a presné opracúvanie veľkých i malých 
obrobkov.  Široké možnosti jeho použitia dovoľujú 
pracovať úsporne a  z  ergonomického hľadiska 
optimálne.

6.4 Pílové kotúče, ostatné príslušenstvo
Aby ste mohli rýchlo a čisto obrábať rôzne ma-
teriály, ponúka Festool pílové kotúče špeciálne 
prispôsobené vášmu náradiu. Objednávacie čísla 
týchto kotúčov, ako aj ostatného príslušenstva, 
ktoré umožňuje rozmanité a účinné použitie vašej 
ručnej kotúčovej píly Festool, nájdete vo vašom 
katalógu Festool alebo na internete na „www.
festool.com“.

7 Údržba a ošetrovanie
 Pred každou prácou na náradí vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
 Všetky práce na údržbe a opravách, ktoré 

vyžadujú otvorenie skrine motora, smie 
vykonávať iba autorizovaný zákaznícky 
servis.

Náradie a vetracie otvory udržiavajte stále čisté. 
Náradie je vybavené špeciálnym automaticky 
vypínajúcim zariadením. Pri opotrebovaní jeho 
uhlíkov nastane automatické prerušenie napája-
nia a náradie sa zastaví.

Zákaznícky servis a opravy len od 
výrobcu alebo servisné dielne: adr-
esy najbližších servisov na: 

 www.festool.com/Service
EKAT

1

2
3 5

4 Používajte iba originálne náhradné 
dielce Festool! Obj. č. na:

 www.festool.com/Service

8 Likvidácia 
Elektrické náradie neodhadzujte do domového 
odpadu! Náradie, príslušenstvo a obal recykluj-
te. Rešpektujte pritom predpisy platné v  danej 
krajine.
Iba EU:  Podľa európskej smernice 2002/96/EG 
musí byť opotrebované elektrické náradie zberané 
oddelene a musí sa recyklovať.

Informácie onariadení REACh: 
www.festool.com/reach
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9  Vyhlásenie o zhode ES
Píla na rezy so zanorením Sériové č.
TS 75 EQ 491874, 204938
TS 75 EBQ 491878, 204936
Označenie CE z roku: 2005

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí 
s  nasledujúcimi normami alebo normatívnymi 
dokumentmi: 
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podľa 
ustanovení smerníc 2006/42/ES, 2004/108/ES, 

2011/65/EÚ (od 01.01.2013). 

Dr. Johannes Steimel 13.08.2012
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumen-
tácie

 Festool Group GmbH & Co. KG
 Wertstraße 20
 D-73240 Wendlingen

Tabuľku 1: Rezanie v súlade s daným materiálom – so správnou rýchlosťou
Materiál Stupeň otáčok

Masívne drevo (tvrdé, mäkké) 6
Drevotrieskové a tvrdé drevovláknité dosky 3-6
Vrstvené drevo, latovky, dyhované dosky a 
dosky s povrchovou vrstvou

6

Plasty, vláknom zosilnené plasty (sklolaminát), 
papier a tkanina

3-5

Akrylátové sklo 4-5

Sadrovláknité a cementovláknité dosky 1-3

Al Hliníkové dosky a profi ly do 15 mm 4-6


