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1 Symboly

2 Prvky zariadenia

3 Používanie na určený účel
Priamočiare píly sú určené na pílenie dreva a iných
drevitých materiálov. Špeciálnymi pílovými listami
ponúkanými firmou Festool možno náradie použí-
vať aj na pílenie plastu, ocele, hliníka, farebných ko-
vov a keramických obkladačiek.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.

4 Technické údaje

5 Bezpečnostné pokyny
5.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržia-
vaní nasledujúcich výstražných upozornení

a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prú-

dom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a návody či po-
kyny si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti po-
užiť.

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Noste ochranu sluchu!

Používajte ochranné okuliare!

Noste ochranné rukavice!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

[1-1] Chránič proti odlietavaniu triesok

[1-2] Vypínač

[1-3] Spínač na plynulú reguláciu otáčok (iba
PSB 420 EBQ)

[1-4] Blokovanie zapnutia (iba PSB 420 EBQ)

[1-5] Regulačný prvok nastavenia počtu zdvihov

[1-6] Otočná prípojka Plug-it (iba PS 420 EBQ)

[1-7] Sieťový kábel

[1-8] Odsávací nátrubok

[1-9] Upínacia páka rezacieho stolíka

[1-10] Vyhadzovač pílového listu

[1-11] Vymeniteľný rezací stolík

[1-12] Spínač kyvadlového zdvihu

[1-13] Klzná pätka

Priamočiare píly PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Výkon 550 W

(Variant 110 V) 400 W

Počet zdvihov 1500 - 3800 min-1 1000 - 3800 min-1

Dĺžka zdvihu 26 mm

Kyvadlový zdvih 4 Stupne

max. šikmá poloha (iba s uhlovým stolíkom 
WT-PS 400 z príslušenstva)

45° na obe strany

max. hĺbka rezu (v závislosti od pílového listu)

drevo 120 mm

hliník 20 mm

oceľ 10 mm

Hmotnosť 1,9 kg

Trieda ochrany / II



C A R V E X

3

SK
Pojem „elektrické náradie“, použitý
v bezpečnostných pokynoch, sa vzťahuje na sieťové
elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na aku-
mulátorové elektrické náradie (bez sieťového káb-
la).

1 BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA
a. Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané.

Neporiadok a nedostatočné osvetlenie pracovis-
ka môžu viesť k úrazom.

b. Nepracujte s náradím vo výbušnom prostredí,
v ktorom sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, kto-
ré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výpa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmú byť počas používa-
nia elektrického náradia v jeho blízkosti. Pri vy-
rušení môžete stratiť kontrolu nad náradím.

d. Elektrické náradie nenechávajte zapnuté bez
dozoru. Elektrické náradie opustite až vtedy, keď
sa pracovný nástroj úplne zastavil.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a. Pripájacia zástrčka náradia musí byť vhodná do

konkrétnej zásuvky. Zástrčku nesmiete žiad-
nym spôsobom upravovať. Pri uzemnenom ná-
radí nepoužívajte žiadne adaptéry na zástrčku.
Neupravené zástrčky a vyhovujúce zásuvky znižu-
jú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b. Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory,
sporáky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c. Chráňte náradie pred dažďom alebo vlhkosťou.
Preniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.

d. Kábel nepoužívajte na iné účely, ako je naprí-
klad prenášanie náradia, zavesenie alebo vyťa-
hovanie zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí náradia.Poškodené ale-
bo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektric-
kým prúdom.

e. Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, po-
užívajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajšom pro-
stredí. Používanie predlžovacieho kábla vhodné-
ho do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

f. Ak sa prevádzke elektrického náradia vo vlh-
kom prostredí nemožno vyhnúť, použite prúdo-
vý chránič. Použitím prúdového chrániča sa
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a. Buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo robí-

te, a k práci s elektrickým náradím pristupujte
s rozvahou. Nepoužívajte náradie vtedy, keď ste
unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či
liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní ná-
radia môže viesť k vážnym poraneniam.

b. Používajte ochrannú výbavu a vždy noste
ochranné okuliare. Používanie osobných ochran-
ných prostriedkov, akými sú maska proti prachu,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou,
ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa dru-
hu a použitia elektrického náradia znižuje riziko
poranení.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia do
prevádzky. Predtým než vsuniete zástrčku do
zásuvky sa uistite, že vypínač je v polohe
„VYP“.Keď máte pri prenášaní náradia prst na vy-
pínači alebo keď je náradie pri pripájaní na zdroj
prúdu zapnuté, môže to viesť k úrazom.

d. Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nasta-
vovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací ná-
stroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej
časti náradia, môže byť príčinou vážnych úrazov
a poranení.

e. Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný
postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Máte tak
v nečakaných situáciách nad náradím lepšiu kon-
trolu.

f. Noste vhodný odev. Nenoste dlhý či voľný odev
ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy
a odev nedostali príliš blízko k pohybujúcim sa
častiam.Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa
môžu v pohyblivých častiach zachytiť.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na zachytá-
vanie a odsávanie prachu, uistite sa, že sú tieto
zariadenia pripojené a správne používané. Pou-
žívanie týchto zariadení obmedzuje riziká spôso-
bené prítomnosťou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvôli zvyklostiam, na-
dobudnutým pri častom používaní náradia,
uspokojili len s vlastným úsudkom a nedodržali
tak základné bezpečnostné princípy pri použí-
vaní náradia. Neobozretná činnosť môže zapríči-
niť ťažké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
a. Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu používajte

správne elektrické náradie.So správnym elek-
trickým náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie v danom výkonovom spektre.

b. Nepoužívajte žiadne elektrické náradie, ktoré
má poškodený vypínač. Používanie elektrického
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náradia, ktoré nemožno zapnúť alebo vypnúť, je
nebezpečné a náradie musí byť najprv opravené.

c. Predtým, než začnete nastavovať náradie, meniť
príslušenstvo alebo pred odložením náradia,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.Toto opatrenie
zabraňuje náhodnému, neúmyselnému zapnutiu
náradia.

d. Nepoužívané elektrické náradie uschovajte
mimo dosahu detí. Nenechávajte zariadenie ob-
sluhovať osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené
alebo osoby, ktoré si neprečítali tieto odporúča-
nia a pokyny. Používanie elektrického náradia je
nebezpečné pre neskúsené osoby.

e. Vykonávajte starostlivú údržbu náradia. Kon-
trolujte, či pohyblivé časti náradia fungujú bez-
chybne a nezasekávajú sa, či nie sú časti
zlomené alebo poškodené tak, že ovplyvňujú
funkciu náradia. Pred použitím náradia nechajte
poškodené časti opraviť. Mnoho úrazov je spôso-
bených nesprávnou údržbou elektrického nára-
dia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Sta-
rostlivo udržiavané nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
vkladacie nástroje atď. v súlade s týmito pokyn-
mi a odporúčaniami a tak, ako je to predpísané
pre tento osobitný typ náradia. Zohľadnite pri-
tom dané pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť.Používanie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže viesť
k nebezpečným situáciám.

h. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez znečis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukoväti neumožňu-
jú bezpečnú manipuláciu a kontrolu nad
elektrickým náradím v neočakávaných situáci-
ách.

5 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A
POUŽÍVANIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
a. Akumulátory nabíjajte len pomocou nabíjačiek,

ktoré odporúča výrobca. Pri nabíjačke, ktorá je
vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí riziko
vzniku požiaru v prípade, že sa používa spolu
s inými akumulátormi.

b. Používajte iba akumulátory určené pre dané
elektrické náradie. Použitie iných akumulátorov
môže byť príčinou úrazu a vzniku požiaru.

c. Nepoužívaný akumulátor uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí,
kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých ko-
vových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi

akumulátora môže zapríčiniť popáleniny alebo
vznik požiaru.

d. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte oplách-
nite postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa táto
kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku
pomoc.Kvapalina unikajúca z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

e. Pred vložením akumulátora sa uistite, že je ná-
radie vypnuté. Vloženie akumulátora do zapnuté-
ho elektrického náradia môže viesť k úrazom.

6 SERVIS
a. Prístroj nechajte opraviť vždy iba kvalifikovaný-

mi odborníkmi a len s použitím originálnych ná-
hradných dielov. Zaistíte tak, že náradie si
zachová svoju bezpečnosť.

b. Na opravu a údržbu používajte len originálne
diely. Pri použití neschváleného príslušenstva
alebo náhradných dielov môže dôjsť k úrazu elek-
trickým prúdom alebo k ťažkým poraneniam.

5.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
konkrétne náradie

– Náradie držte iba za izolované rukoväti, keď sa
vložené nástroje na rezanie môžu pri práci do-
stať do kontaktu so skrytými elektrickými vede-
niami alebo s vlastným napájacím káblom. Keď
sa vložené nástroje na rezanie dostanú do kon-
taktu s elektrickými vedeniami pod napätím,
môžu sa kovové súčasti náradia dostať pod napä-
tie a spôsobiť zásah používateľa elektrickým prú-
dom.

– 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 to,
že elektrické náradie už nebude bezpečné, čo
môže viesť k ťažkým úrazom. 

– Pred odložením elektrického náradia vyčkajte,
kým úplne nezastane. Vkladací nástroj sa môže
zachytiť a viesť k strate kontroly nad elektrickým
náradím.

– Deformované alebo popraskané pílové listy, ako
aj listy s tupými alebo poškodenými ostriami sa
nesmú používať.

– Priamočiara píla sa musí k obrobku prikladať
vždy s pohybujúcim sa pílovým listom.

– Noste vhodné pomôcky osobnej ochrannej výba-
vy: ochranu sluchu, ochranné okuliare, ochrannú
masku proti prachu pri prašných prácach,
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ochranné rukavice pri manipulácii s drsnými ma-
teriálmi a pri výmene nástrojov.

– Obrobok vždy upevnite tak, aby sa pri obrábaní
nemohol pohybovať.

– Pri prácach, pri ktorých vzniká prach, náradie
vždy pripojte na odsávanie.

– Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel
a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť au-
torizovaným zákazníckym servisom.

– Stroboskopické svetlo môže u ľudí s príslušnou
predispozíciou spôsobiť epileptický záchvat. Ak
máte takúto predispozíciu, náradie nepoužívajte.

– Nepozerajte sa do stroboskopického svetla. Po-
hľad do svetelného zdroja môže poškodiť zrak.

5.3 Obrábanie kovu
Pri obrábaní kovu je z bezpečnostných dôvo-
dov potrebné dodržiavať nasledujúce opat-
renia:

– Použite predradený prúdový chránič (FI, PRCD).
– Stroj pripojte na vhodné odsávacie zariadenie.
– Stroj pravidelne čistite od usadenín prachu

v kryte motora.
– Používajte pílový list na kov.
– Uzatvorte ochranu pred odlietavajúcimi trieska-

mi.

5.4 Hodnoty emisií
Hodnoty zistené podľa normy EN 60745 sú typicky:

Hodnota emisií vibrácií ah (vektorový súčet v troch
smeroch) a neistoty K zistenej podľa normy EN
60745:

Udávané hodnoty emisií (vibrácií, hluku) 
– slúžia na porovnávanie strojov,
– sú vhodné aj na predbežné odhadovanie zaťaže-

nia vibráciami a hlukom pri používaní,
– reprezentujú hlavné spôsoby používania elektric-

kého náradia.
Zvýšenie je možné pri odlišnom používaní, s inými
vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej
údržbe. Dodržiavajte odporúčané časy voľnobežné-
ho chodu a státia stroja!

6 Uvedenie do prevádzky

Pripojenie a odpojenie sieťovej šnúry [1-7] pozri
obr. [2].
 Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
Elektrické náradie má na oboch stranách tlačidlo
[1-2] zapnutia/vypnutia.
PSB 420 EBQ má okrem toho spínač na plynulú re-
guláciu otáčok [1-3] s blokovaním zapnutia [1-4].
Pri dlhotrvajúcej práci používajte tlačidlo [1-2].

Používajte ochranné okuliare!

Hladina akustického tlaku LPA = 88 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA = 99 dB(A)

Neistota K = 3 dB

POZOR

Hluk, ktorý nastáva pri práci
Poškodenie sluchu
 Používajte ochranu sluchu!

PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Rezanie dreva

Rukoväť ah=6,0 m/s2 ah=10,0 m/s2

K = 2,0m/s2 K = 2,0m/s2

Hlava pre-
vodovky

ah=11,0 m/s2

K = 2,0m/s2

Rezanie kovov

Rukoväť ah=7,0 m/s2 ah=11,0 m/s2

K = 2,0m/s2 K = 2,0m/s2

Hlava pre-
vodovky 

ah=12,0 m/s2

K = 2,0m/s2

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa

musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
 V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje

Festool pracujúce s napätím 120 V/60 Hz.
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7 Nastavenia

7.1 Výmena nástroja

Výber pílového listu
Vkladajte iba pílové listy s jedným dorazom
(T-Schaft). Pílový list by nemal byť dlhší, ako
je na plánovaný rez potrebné. Na dosiahnu-

tie bezpečného vedenia musí pílový list počas rezu
v každom bode vystúpiť zospodu obrobku.
 Pri nasadzovaní používajte uhlový a adaptačný

stôl výhradne pre pílové kotúče. Odporúčame
pílový list Festool S 105/4 FSG.

Vkladanie pílového listu
Pred výmenou nástroja vždy vytiahnite sieťo-
vú zástrčku zo zásuvky!

 Chránič úletu triesok [3-1] prípadne posuňte
nahor.

 Pílový list [3-4] zasuňte zubami v smere rezu až
na doraz do otvoru [3-2].

 Pílový list [3-4] otočte o cca 30° v smere pohybu
hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.

Skontrolujte pevné uloženie pílového listu.
Uvoľnený pílový list môže vypadnúť a poraniť
vás. 

 Pri veľmi krátkych pílových listoch je vhodné
pred vložením pílového listu odobrať rezací sto-
lík (pozri kapitolu 7.4).

Po každej výmene pílového listu nastavte vedenie
pílového listu:
Vedenie pílového listu slúži na lepšie vedenie pílo-
vého listu.
 Odoberte rezací stolík (pozri kapitolu 7.4).
 Utiahnite skrutku [3-6] inbusovým kľúčom [3-

5] tak, aby čeľuste ležali takmer pri pílovom lis-
te.

Vyhodenie pílového listu
 Pri vyhadzovaní pílového listu držte elektrické

náradie tak, aby pílový list neporanil žiadne oso-
by alebo zvieratá.

 Vyhadzovač pílového listu [3-3] posuňte dopre-
du až na doraz.

 Výmena nástroja je možná len v hornej pozícii
upínania nástrojov.

Ak nie je možná výmena pílového listu: nechajte
bežať priamočiaru pílu 3 – 10 sekúnd s vysokými
otáčkami. Znovu aktivujte mechanizmus na vyha-
dzovanie pílového listu [3-3].

7.2 Používanie chrániča proti odlietavaniu 
triesok

Chránič proti odlietavaniu triesok [3-1] zabraňuje
vyhadzovaniu triesok a zlepšuje účinnosť ich odsá-
vania.
 Chránič proti odlietavaniu triesok [3-1] posuňte

ľahkým tlakom nadol.

7.3 Nasadenie trieskovej zábrany
Triesková zábrana umožňuje rezy s hladkými rez-
nými hranami aj na výstupnej strane pílového listu.
 Trieskovú zábranu zasúvajte pri vypnutom nára-

dí [4-1] až po pílový list na vedení [4-2],
 zapnite priamočiaru pílu,
 posúvajte počas chodu náradia trieskovú zábra-

nu po rovnej ploche (nie rukou!) dovtedy, kým
nebude lícovať s prednou hranou rezacieho sto-
líka (stupeň otáčok 5). Tým dôjde k narezaniu
trieskovej zábrany.

 Triesková zábrana sa po opotrebovaní cca na 3
mm môže vysunúť a ďalej používať.

 Aby triesková zábrana spoľahlivo fungovala,
musí priliehať tesne po obidvoch stranách pílo-
vého listu. Na dosiahnutie hladkých rezov by sa
preto pri každej výmene pílového listu mala po-
užiť aj nová triesková zábrana.

7.4 Výmena pílového stolu
 Otvorte vypínaciu páku[1-9].
 Odstráňte nadol pílový stôl.
 Montáž sa vykonáva v opačnom poradí! Uistite

sa, že pílový stôl sedí pevne vo vedení.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým
prúdom
 Pred všetkými prácami na stroji vždy vytiahnite

zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!

POZOR

Horúci a ostrý nástroj
Nebezpečenstvo poranenia
 Noste ochranné rukavice.

Upozornenie:

Poškodenie stroja, pílového listu
 Skrutku [3-6] neuťahujte pevne! Pílovým listom

sa musí dať ešte ľahko pohybovať.
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Namiesto pílového stolu sa môže inštalovať stolová
konzola WT-PS 400 alebo adaptačný stôl ADT-
PS 400.

Nerežte bez pílového stola ani jedného
z nástrojov programu príslušenstva ponúka-
ného stola!

7.5 Odsávanie

Pomocou odsávacieho adaptéra [5-3] možno pria-
močiare píly pripojiť k odsávaciemu zariadeniu
(priemer hadice 27 mm).
 Odsávací adaptér zasuňte do zadného otvoru re-

zacieho stolíka, aby spona [5-2] zapadla do vý-
rezu [5-1].

 Odsávací adaptér odoberiete zatlačením na
sponu [5-2].

 Kvôli nízkemu príkonu stroja (nízkej spotrebe
energie), sa odsávacie zariadenia so zapínacou
automatikou niekedy zapnú až pri samotnom pí-
lení. 

 V špeciálnych prípadoch použitia (napr. nízky
počet zdvihov, mäkké drevo) prepnite odsávacie
zariadenie na režim trvalej prevádzky.

7.6 Nastavenie kyvadlového zdvihu
Aby ste mohli opracovať materiály rôzneho druhu,
majú priamočiare píly nastaviteľný kyvadlový zdvih.
Spínačom kyvadlového zdvihu [1-12] sa zvolí poža-
dovaná poloha:
Poloha 0 = kyvadlový zdvih vyp.
Poloha 3 = maximálny kyvadlový zdvih

7.7 Regulácia počtu zdvihov
Počet zdvihov možno plynulo meniť regulačným
prvkom [1-5]medzi 1500 a 3800 min-1 (PSB 420
EBQ: 1000 - 3800 min-1). Máte tak možnosť opti-
málne prispôsobiť reznú rýchlosť danému materiá-
lu.
V polohe A je aktivované automatické rozpoznanie
záťaže: Počet zdvihov je pri voľnobehu znížený a pri
vstupe do obrobku sa nastaví na najvyššiu hodnotu.

8 Práca s náradím

Pri obrábaní malých alebo tenkých obrobkov vždy
používajte stabilnú podložku, resp. modul CMS (prí-
slušenstvo).
Pri práci držte elektrické náradie za rukoväť a veďte
ho pozdĺž požadovanej línie rezu. Presné rezy
a kľudný chod dosiahnete pri vedení elektrického
náradia oboma rukami.

Voľné pílenie podľa nárysu
Vďaka svojmu trojuholníkovému tvaru udáva tries-
ková zábrana [4-1] líniu rezu pílového listu. Umož-
ňuje tak pílenie podľa nárysu.

8.1 Osvetlenie

Na osvetlenie línie rezu je zabudované trvalé svetlo,
resp. stroboskopické svetlo:

VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom
 Prach môže byť zdraviu škodlivý. Preto nikdy ne-

pracujte bez odsávania.
 Pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu vždy do-

držiavajte národné ustanovenia.

Odporúčané nastavenie kyvadlového zdvihu

Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotrieskové 
dosky, drevovláknité dosky

1 - 3

Latovky, preglejky, plasty 1 - 2

Keramika 0

Hliník, neželezné kovy 0 - 2

Oceľ 0 - 1

Odporúčaný počet zdvihov (poloha regulačného 
prvku)

Tvrdé drevo, mäkké drevo, latovky, 
preglejky, drevotrieskové dosky

A

Drevovláknité dosky 4 - A

Plasty 3 - A

Keramika, hliník, neželezné kovy 3 - 5

Oceľ 2 - 4

POZOR

Materiály silne vytvárajúce prach (napr. sadro-
kartón)
Poškodenie náradia vnikajúcim prachom, nebez-
pečenstvo poranenia
 Nepracujte nad hlavou!

VAROVANIE

Stroboskopické svetlo môže skresľovať polohu
pílového listu
Nebezpečenstvo poranenia
 Postarajte sa o dobré osvetlenie pracoviska.
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do cca 2 100 min-1: trvalé svetlo
od cca 2 100 min-1: stroboskopické svetlo
 Pri polohe nad hlavou (+/- 45°) je osvetlenie úpl-

ne vypnuté.
V prípade potreby môžete osvetlenie prispôsobiť:
 Zapojte elektrické náradie.
 Podržte stlačené obidve tlačidlá [1-2] súčasne

na cca 10 sekúnd, až kým nebudete počuť píp-
nutie.

 Uvoľnite obidve tlačidlá [1-2].
 Stláčajte ľavé tlačidlo (na strane kyvadlového

zdvihu) o uvedený počet, aby bolo možné vybrať
želaný režim:

 Ak chcete nastavenie uložiť, stlačte pravé tla-
čidlo.

9 Údržba a ošetrovanie

Zákaznícky servis a opravy sú vykoná-
vané len výrobcom alebo servisnými
dielňami: adresy najbližších servisov
nájdete na stránke:
www.festool.com/Service

Používajte iba originálne náhradné
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke:
www.festool.com/Service

Poškodené ochranné zariadenia a časti nechajte
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvede-
né inak.
Na zaistenie cirkulácie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udržiavať vždy voľné a čisté. 
– Pravidelne kontrolujte opotrebovanie vodiacej

kladky.
– Kryt chrániča proti odlietavaniu triesok pravidel-

ne čistite od prachu.
– Pravidelne čistite klznú pätku, aby sa zabránilo

škrabancom a ryhám na povrchu.

10 Príslušenstvo
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete
vo vašom katalógu Festool alebo na internete na
„www.festool.com“.

10.1 Pílové listy, ostatné príslušenstvo
Aby ste mohli rozdielne materiály rezať rýchlo
a čisto, Festool vám na všetky druhy použitia ponú-
ka pílové listy Festool špeciálne prispôsobené vašej
priamočiarej píle Festool.

10.2 Rezanie so špeciálnymi klznými pätkami
Špeciálnymi klznými pätkami chránite kvalitné po-
vrchy pred škrabancami a ryhami.
 Klznú pätku zatlačte v polohe [6-1].
 Zároveň klznú pätku posuňte dopredu.
 Nasaďte inú klznú pätku a posuňte ju dozadu,

aby sa zaistila.

10.3 Rezanie s uhlovým stolíkom
Uhlový stolík WT-PS 400 sa používa na rezanie vnú-
torných a vonkajších uhlov do 45 ° a rúr. 

Pri rezaní pomocou uhlového stolíka nie je
možné odsávanie!

Montáž uhlového stolíka
 Odoberte rezací stolík [1-11], (pozri kapitolu

7.4).
 Nasaďte uhlový stolík na úchyt rezacieho stolí-

ka.
 Utiahnite upínaciu páku [1-9].
Dbajte na to, aby uhlový stolík pevne sedel vo vede-
ní.

Nastavenie uhla
 Otáčaním regulačného prvku [7-1] nastavte po-

žadovaný uhol.
Pomocou stupnice [7-2]môžete nastaviť hodnoty -
45 °, 0 ° a +45 °.

Režim Indikácia počas 
nastavovania

Správanie sa 
počas prevádzky

1 Osvetlenie bliká So stroboskopic-
kým svetlom 
(štandard)

2 Osvetlenie zapnuté Trvalé svetlo bez 
stroboskopického 
svetla

3 Osvetlenie vypnuté Osvetlenie je vyp-
nuté

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým
prúdom
 Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vždy vy-

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

otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba auto-
rizovaný zákaznícky servis.

EKAT

1

2
3 5

4
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 Pri rezoch 0 ° odporúčame nastaviť uhlový stolík
na mierne negatívnu hodnotu, aby sa zabezpečil
stabilný chod.

10.4 Rezanie s adaptačným stolíkom
Adaptačný stolík ADT-PS 400 sa používa na upevne-
nie vašej priamočiarej píly na vodiacu lištu Festool,
na vyrezávač kruhov KS-PS 400 a na modulový sys-
tém CMS.

S vodiacou koľajnicou a kruhovým rezačom:
dodržiavajte max. hrúbku materiálu 20 mm
a použite zošikmené pílové listy (FSG).

Montáž adaptačného stolíka
 Odoberte rezací stolík [1-11], (pozrite kapitolu

7.4).
 Nasaďte adaptačný stolík [8-1] na úchyt reza-

cieho stolíka.
 Utiahnite upínaciu páku [1-9].
Dbajte na to, aby adaptačný stolík pevne sedel vo
vedení.
 Odsávacie hrdlo [1-8] používajte aj

s adaptačným stolíkom.

Prispôsobenie na vodiacu koľajnicu FS 2
Použitie vodiaceho systému Festool FS 2 (obrázok
[9]) vám uľahčí vytváranie rovných a presných re-
zov.
 Priložte priamočiaru pílu s namontovaným

adaptačným stolom [8-1] na vodiacu koľajnicu.

Prispôsobenie na vyrezávač kruhov 
S vyrezávačom kruhov sa dajú vytvárať kruhové
rezy s priemerom medzi 120 a 3000. Vyrezávač kru-
hov sa dá namontovať na adaptačnom stole
z obidvoch strán.
 Priložte priamočiaru pílu s adaptačným stolom

na adaptér [10-1] na vyrezávači kruhov.
 Zasuňte vystreďovací tŕň[10-2] do otvoru [10-4]

vyrezávača kruhov, ktorý leží v rovine s pílovým
listom do priamočiarej píly.

 Upnite meracie pásmo na vyrezávači kruhov
otočným gombíkom [10-5].

Odporúčané nastavenia pri pílení s vyrezávačom
kruhov:
 Režte proti smeru hodinových ručičiek.

 Režte s pomalým posúvaním.
 Nastavte kyvadlový zdvih na hodnotu [1-12] 0 -

1.
 Nastavte počet zdvihov [1-5] na hodnotu 1 - 5.
 Vystreďovací tŕň odkladajte v úložnom priesto-

re[10-3].

Polostacionárne rezanie so systémom Festool 
CMS
Integráciou priamočiarej píly do systému Festool
CMS získate polostacionárnu stolovú pílu na tvaro-
vé rezy. Informácie o tom nájdete v prospekte CMS.
 Vašu priamočiaru pílu s adaptačným stolíkom

nasaďte do CMS podľa návodu na obsluhu CMS-
PS.

11 Životné prostredie
Elektrické náradie neodhadzujte do domového od-
padu! Náradie, príslušenstvo a obaly recyklujte.
Rešpektujte pritom predpisy platné v danej krajine.
Len v štátoch EU: Podľa európskej smernice 2002/
96/ES sa musí opotrebované elektrické náradie
zberať oddelene a musí sa opätovne zhodnotiť po-
stupom, ktorý je v súlade s pravidlami na ochranu
životného prostredia.
Informácie o nariadení REACh:www.festool.com/
reach

12 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt je
v súlade s nasledujúcimi normami a smernicami:
2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 60745-1,
EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
31.01.2013

VAROVANIE

Hlboké rezy
Nebezpečenstvo poranenia
 Dĺžku pílového listu a hĺbku rezu zvoľte tak, aby

pílový list v každom prípade zostal zanorený
v obrobku.

Priamociara píla Sériové číslo

PSB 420 EBQ 10003822, 10004924,
10003822

PS 420 EBQ 10003702, 10004876,
10003702

Označenie CE z roku:2012


