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1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES pro partii: 11200001-11200700 

DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 s plnou odpovědností deklaruje, že zařízení:  

Pila na dřevo DED7754  

Funkce: Viz návod k použití  

Rok výroby: 2012 

na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC): 

2004/108/EC    o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 

(Electromagnetic compatibility), což bylo potvrzeno certifikátem shody č. AE 50172096 0001, který vydal TÜV Rheinland LGA Product 

Safety GmbH Tillystrasse 2 - 90431 Nurenberg  

2006/42/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojů (Machinery safety),, což bylo potvrzeno certifikátem č. BM 60020078, 

který vydal TUV Rheinland LGA Product Safety GmbH Tillystrasse 2 - 90431 Nurenberg 

a základní požadavky v PR: 

zák. č. 82/2007 Sb., pol. 556 Zákon ze dne 13.04.2007 o elektromagnetické kompatibilitě 

zák. č. 199/2008 Sb., pol. 1228  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21.10.2008 o základních požadavcích na stroje  

Použité zharmonizované normy 

EN 61029-1:2009, EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-11:2000 

12121212    

Pruszków 2012-01-01       

Prohlášení o shodě ES ztrácí platnost, pokud bude zařízení         Technický ředitel 

změněno, upraveno nebo je používáno v rozporu s návodem k obsluze.      Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 

Osoba oprávněná k vyhotovení prohlášení o shodě: Vedoucí technického oddělení a servisu: Grzegorz Ratyński 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

Kotoučová pila na dřevo je technologicky vyspělý výrobek, navržený pro řezání všech typů dřeva a dřevěných materiálů (překližka, dřevotříska, atd.) a umělých hmot. 

Obsahuje systém odvodu pilin. Proto je během práce značně omezen únik pilin. Zařízení umožňuje provedení základních operací řezání dřevěných prvků: podélné řezání, 

příčné řezání, šikmé řezání, které je podrobně popsáno v další části návodu. 

3. Omezení použití 

Stolní kotoučová pila DED7754 může být používána výhradně v souladu s níže uvedenými "Přípustnými pracovními podmínkami". 

Pilu lze používat výhradně s pilovými kotouči vybavenými karbidovými zuby. Podrobné informace jsou obsaženy v kapitole „Doporučované pilové kotouče“. 

Je zakázáno instalovat do pily pilové kotouče, které jsou určeny k řezání jiných materiálů (kovy, keramika, sádrokartonové desky, atd.). Je zakázáno řezat jiné materiály, které 

nejsou ze dřeva nebo umělých hmot. 

V konstrukci a stavbě pily není předpokládáno užívání zařízení pro profesionální/výdělkové účely. Pila je určena výhradně pro kutily a domácí použití. 

Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou 

ztrátu záruky. Užívání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky..



4. Technická data 

Typ zařízení __________  

Elektrický motor Pracovní napětí  

Jmenovitý výkon motoru  

Rychlost otáček kotouče  

Průměr kotouče  

Nářadí třídy 

Průměr otvoru kotouče  

Rozměry základního stolu  

Maximální výška obráběného špalku:  

řezání  

šikmé řezání 45 stupňů měřeno ve svislici  

Rozsah odchylek pracovní hlavice (od svislice)  

Průměr otvoru odvodu pilin  

Emise hluku (podle ISO 7960 Dodatek A 2/95)  

Hladina akustického tlaku LPA  

Hladina akustického výkonu LWA

DED7754 

jednofázový, komutátorový 

230 V 50Hz 

1600 W 

4500 ot./min 

254 mm 

I 

30 mm 

637 mm x 427 mm 

75 mm  

64 mm 

od 0 stupňů do 45 stupňů  

30,5 mm/21,5 mm  

Pod zatížením  

85 db(A)  

98 dB (A) 



PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY    
S6 40% 

Zařízení používejte výhradně v uzavřených místnostech s řádně fungující ventilací. 

 

5. Bezpečnost práce 

Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou 

obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. 

1. Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a pochopila jej. 

2. Během práce používejte osobní ochranné prostředky: ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranu dýchacích cest, ochranný oděv určený pro 

truhlářské práce. 

3. Veškerá nastavení, údržbu nebo obslužné činnosti (např. výměna kotouče) provádějte pouze s vytaženou zástrčkou ze zásuvky. 

4. Nepohybujte se v rovině pohybu pily. 

5. Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, má velmi ostré hrany a během práce se pohybuje vysokou rychlostí, přičemž vytváří nebezpečí zranění prstů 

a dlaní. 

6. Pilu zapojte do sítě výhradně na dobu práce. Po zapojení napájení nesmí v místě práce pobývat nepovolané osoby. Nářadí je obzvláště 

nebezpečné pro děti. Zajistěte, aby nářadí bylo absolutně mimo dosah dětí. 

7. Nepřibližujte ruce k rotujícímu nástroji, neodstraňujte rukama nebo jinými předměty z pracovního stolu drobné kousky uříznutého materiálu. Tyto 

činnosti provádějte po úplném zastavení zařízení. 

8. Je zakázáno řezat kulaté dřevo: větve, kulatinu, atd. 

9. Během práce nepřetěžujte nářadí - používejte pouze nezbytný přítlak na pilu.  

10.  Všechny kryty pily a všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je 

opravte nebo vyměňte za nové. Je zakázáno pracovat s nefunkčním horním krytem nebo poškozenými prvky bezpečnostního systému. Je zakázáno 

používat zařízení s demontovanými prvky mechanické ochrany.  

 



11.Pokaždé před zahájením práce zkontrolujte technický stav pilového kotouče. V případě zjištění prasklin nebo deformací korpusu kotouče 

nezapínejte nářadí - použijte nářadí, které je bez poškození. 

12. Nepracovat s tupým nástrojem, neboť to vede k přetížení stroje a tím k jeho poškození. 

13. Je zakázáno obrábět prvky překračující hodnoty deklarované v Technických údajích. 

14. Je zakázáno používat pilové kotouče, které neodpovídají technickým parametrům uvedeným v návodu k obsluze. 

15.Zkontrolujte, že směr otáček stroje souhlasí se směrem otáček zobrazeným na pilovém kotouči. V případě nesrovnalostí namontujte pilu tak, jak je 

popsáno v další části návodu k obsluze. 

16. Před zahájením práce pokaždé zkontrolujte, zda se pilový kotouč nestýká s prvky pracovního stolu zařízení. Takovou zkoušku proveďte mimořádně 

opatrně. Po vytažení zásuvky ze zástrčky ji nastavte do mezních pracovních poloh a pomalu, ručně otáčejte pilou. V případě potřeby proveďte 

příslušné nastavení. 

17.Pila musí být pevně upevněna na pracovišti. V žádném případě nesmí být používána v místě, kde se může během práce převrátit. 

18. V případě řezání dlouhých prvků používejte dodatečnou podpěru. 

19. Řezané prvky musí být pevně uchyceny na pracovním stole. 

20. Řezaný materiál musí být zbaven kovových prvků (zbytky, hřebíky, atd.). 

21. Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku. 

22. Nepoužívejte zařízení v blízkosti nádrží s hořlavými kapalinami nebo plyny. 

23. Nezdvihejte zařízení tažením za napájecí kabel a netahejte za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky. 

24. Neponechávejte zařízení na dešti a nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 

25. V případě poškození jakéhokoli krytu jej neprodleně vyměňte za použití příslušných dílů. 

I v případě, že je zařízení používáno v souladu s návodem k obsluze, nelze zcela vyloučit jisté riziko spojené s jeho konstrukcí a určením. 

Především se jedná o následující rizika: 

* Kontakt s nezakrytým rotujícím kotoučem (řezné rány). 

* Silné odhození celého nebo části obráběného materiálu z důvodu nesprávného nastavení, upevnění na pracovním stole. 

* Prasknutí korpusu pilového kotouče, vytržení karbidových zubů z kotouče.  

* *Poškození sluchu v případě použití neodpovídajících chráničů sluchu. 

* Škodlivý vliv prachu na pracovišti v uzavřeném prostředí s nesprávně fungující odtahovou instalací. 

6. Příprava k práci a první zprovoznění 

Smontovat podstavu zařízení podle zobrazení na obr. 1. Všechny znázorněné prvky podstavy se nacházejí v jednom hromadném obalu. Sešroubovat 

podstavu šrouby a matkami tak, aby byla stabilní. Ke složené podstavě připevnit pilový kotouč pomocí šroubů. Zařízení musí být postaveno na plochý 

a rovný povrch, v dobře osvětleném místě. Zkontrolovat, zda nejsou poškozeny pohyblivé díly a kryt kotouče. Při otáčení pilovým kotoučem zjistěte, 

zda není poháněcí sestava zablokována (kotouč se otáčí s malým odporem) a zda není kotouč uvolněný v úchytu. V případě potřeby dotáhněte. 

Namontovat kliku náklonu kotouče a kliku svislého posunu (hloubka řezu) viz fot. 2. Činnost provést pomocí šroubováku.  

Obr. 1 



Montáž štěpícího klínu: 

1. Odšroubovat dolní kryt, následně zasunout štěpící klín nahoru do upínací svorky, nejdříve povolit 2 imbusové šrouby. 

2. Lehce dotáhnout upínací šrouby a nastavit štěpící klín tak, aby se jeho štěpící okraj nacházel ca 2 až 5 mm od zubů kotouče; 

3. Imbusovým klíčem, který je součástí zařízení, silně dotáhnout upínací šrouby. 

V další části přípravy pily nasunout na podpěrnou část štěpícího klínu horní kryt a přišroubovat jej šroubem. 

 

Připojení pily k odtahové instalaci  

Na zadní stěně zařízení je instalováno připojovací hrdlo odtahové instalace. Po odšroubování od krytu zkontrolovat, kterou stranou bude spojeno s 

odsávací hadicí a na správnou stranu namontovat hrdlo do pláště. Použití odtahu během řezání efektivně zvyšuje odvod zpracovaného materiálu, 

přičemž zabraňuje shromažďování nadměrného množství pilin v zařízení a zlepšuje pracovní komfort. 

7. Zapojení do sítě 

Před prvním zapnutím zařízení zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na jmenovitém štítku zařízení. 

Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 2,5 mm2, musí být vedena od pojistky s hodnotou 16 A a 

musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití (je zakázáno používat ochrannou instalaci). Napájecí instalace musí být provedena 

oprávněným elektrikářem. Při použití prodlužovacího kabelu je nutné, aby byl kabel přizpůsoben nominálnímu zatížení. Elektrický kabel položte tak, 

aby během práce nebyl vystaven proříznutí, propálení nebo roztavení. Neužívejte poškozené prodlužovací kabely. 

Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Netahejte za napájecí kabel. V případě i velmi krátkých výpadků napájení bezpečnostní 

systém zařízení způsobí automatické odpojení od sítě. I přesto je v případě samovolného zastavení zařízení nutné stisknout tlačítko „O“ hlavního 

vypínače a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

Po zjištění příčin zániku napájení a vyřešení problému můžete pokračovat v práci (viz také bod 8). 

8. Zapnutí zařízení 

Tlačítka ovládání zařízení se nacházejí v levém dolním rohu korpusu zařízení. Tlačítko "I" spínače slouží ke spouštění zařízení, tlačítko "O" slouží k 

zastavení. (Fot. 2.) 

Klička znázorněná na fotografii slouží k nastavení hloubky řezu. Snížení poháněcí sestavy společně s pilovým kotoučem následuje při otočení kličky po 

směru hodinových ručiček. Na ose kličky se nachází příruba blokace pracovního nastavení, vedle se nachází ukazatel úhlu sklonu pilového kotouče. 

Nastavení je zablokováno, pokud je příruba silně dotažena (po směru hodinových ručiček). Povolení svorky provést pouze na dobu změny nastavení. 

Obrat druhou kličkou (znázorněno na fot. 1) způsobí náklon kotouče a změnu úhlového nastavení (šikmé řezání). Neměnit nastavení, pokud je 

prstenec upnutý. 

Pila je vybavena tepelnou ochranou proti přetížení (vit fot. 2). V případě příliš dlouhého provozu pily (v rozporu s přípustnými pracovními 

podmínkami), nebo řezání se značným posunem materiálu, nebo řezání s tupým kotoučem (nebo s úbytky zubů) zafunguje ochrana proti přetížení. 

Černé tlačítko vedle hlavního vypínače se vysune a rozpojí obvod. Pilu nelze spustit. Je nutné vyčkat nejméně 1 minutu a stisknout do odporu černé 

tlačítko, poté znovu zapnout pilu zeleným tlačítkem vypínače s označením "I".  

Svorka blokace 
nastavení 

Ukazatel náklonu 
kotouče 

Tlačítko 
vypínače 
ochrany 

Klička svislého pohonu 
přemisťování kotouče 

Fot. 2 



 

9. Použití zařízení 

Činnosti popsané v této kapitole provádějte se zástrčkou vysunutou ze zásuvky. Teprve po jejich dokončení můžete zapojit zařízení do sítě. 

Podélné řezání 

Nastavit kotouč do svislé polohy (na úhlové stupnici hodnota 0), jak je znázorněno na (fot. 2), nejdříve povolit a po nastavení dotáhnout 

blokace nastavení. Nastavení kotouče provádět otáčením kličkou úhlového nastavení. Upevnit na pracovní stůl souběžnou vodící lištu. Vodící lišta 

je vybavena upínací páčkou s nastavením síly upnutí. 

Velikost síly upnutí stoupá při otáčení páčky podél osy obratu. Vodicí lišta by měla být upevněna tak, aby nebylo možné ji rukou posunout na 

pracovním stole. 

Vodící lištu lze upevnit na obou stranách hlavního stolu. Nastavení vodící lišty na rozměr usnadňuje milimetrové měřítko, které se nachází na 

začátku hlavního stolu. Zapnout pilu, provést řez. 

  



K odstraňování materiálu používat výhradně posunovač (viz výkres pol. 141), jež je součástí 

vybavení pily. Zamezit přibližování rukou k rotujícímu kotouči pily. 

Šikmé řezání 

Na (fot. 6) je znázorněno zařízení připravené k šikmému řezání. 

Uvolnit svorku blokace nastavení (fot. 2), točit kličkou nastavení tak dlouho, dokud ukazatel úhlového 

nastavení kotouče neukáže požadovanou hodnotu. Opětovně utáhnout kličku blokace nastavení. 

Před zapnutím pily přisunout obráběný prvek z levé strany kotouče a náležitě nastavit polohu ochranného krytu (horního). 

Zapnout pilu, provést řez. 

Příčné řezání 

Pila DED7754 je vybavena úhlovým posuvným měřítkem (fot. 6), které je nutné použít při příčném a šikmém řezání (fot. 7).  

Za tímto účelem je nutné zasunout lištu polohovače do jednoho ze dvou vodících kanálů v hlavním stole (na pravé/levé straně). 

Správné nastavení zařízení pro provádění takové operace je znázorněno na (fot. 6). V případě sériového řezání na stejný rozměr je nutné upevnit 

náležitě nastavenou souběžnou vodící lištu. 

Nastavení pro podélné nebo příčné řezání je možné vzájemně slučovat. 

Nastavení požadovaného úhlu řezu na úhlovém posuvném měřítku probíhá pomocí voliče nastavení odpovídající hodnoty úhlu, který se zobrazuje na 

stupnici umístěné na posuvném měřítku. Následně je nutné dotáhnout volič. Po těchto úkonech lze opřít řezaný materiál o měřítko. 

10. Běžné obslužné činnosti 

Běžné obslužné činnosti provádějte výhradně při odpojeném napájení (vyjmutá zástrčka ze zásuvky). 

Pravidelně kontrolujte technický stav pilového kotouče. 

1) Kontrolujte, zda na povrchu nejsou rýhy svědčící o praskání kotouče. 

2) Kontrolujte, zda nejsou úbytky na karbidových destičkách. 

 

Pravidelně čistěte komoru kotoučové pily, důkladně čistěte kanál odvodu pilin. Pila je vybavena systémem odtahu pilin během řezání, ke kterému lze 

připojit odtah pilin zlepšující pracovní komfort. Připojovací hrdlo se nachází v zadní části pily.



 

Při každé příležitosti vyčistěte vzduchové otvory na chlazení elektrického motoru. 

Pravidelně odstraňujte piliny z celého zařízení. Nejlépe pomocí stlačeného vzduchu. 

Pravidelně mažte všechny pohyblivé díly strojním olejem (např. WD-40). V případě řezání s velkým přítlakem se bude pila 

zastavovat s ohledem na instalovanou ochranu (postup je popsán v bodě 8). 

11. Upevnění, výměna pilového kotouče 

Vytáhněte zástrčku zařízení ze zásuvky. Demontujte ochranný kryt. Odšroubujte plastový kryt kotouče (odšroubovat 3 

šrouby). 

Pomocí dvou klíčů, jež jsou součástí pily, odšroubujte přítlačnou matku svorky kotouče. Klíče umístěte pouze v místech 

znázorněných na (fot. 8) šipkami. Sesuňte vnější přítlak. Sejměte kotouč z vřetene. Nasaďte nový kotouč a upevněte jej v opačném 

pořadí. 

Výměnu pilových kotoučů je nutné provádět velmi opatrně. Nový kotouč je velmi ostrý a hrozí zranění rukou. Pád kotouče na tvrdý 

povrch vždy způsobí ulomení destičky zubu. 

Při demontáži pilového kotouče v žádném případě nechytat klíči za vřeteno na straně vnitřního prstence. Tato část zařízení je 

odpovědná za přesné nastavení pilového kotouče. Použití samosvorného klíče (s velkou upínací silou) způsobí deformaci povrchů 

určujících polohu kotouče. I minimální deformace způsobí zhoršení, a dokonce ztrátu, užitkových vlastností. Záruční nároky 

vyplývající z takového poškození nebudou uznány. 

Výměnu pilového kotouče pokaždé využijte k důkladnému vyčištění komory kotouče a namazání pohyblivých dílů, které se 

tam nacházejí. V případě opotřebené středové části pracovního stolu (v důsledku zničení během řezání) je nutné pilu odevzdat do 

servisu za účelem její výměny. Samostatná výměna zhoršuje bezpečnost uživatele. 

 

12. Doporučované pilové kotouče 

Z výroby je pila vybavena kotoučem o průměru 254 mm s otvorem 30 mm a počtem zubů 40. 

Popsaný kotouč má katalogové číslo H25040. Pila může být vybavena kotouči s větším počtem zubů 60 - katalogové číslo H25060, 

nebo 80 zubů katalogové číslo H25080. Konstrukčně je pila přizpůsobena k práci s kotouči DEDRA. Je možné použít kotouče jiných 

výrobců pod podmínkou, že tloušťka korpusu kotouče činí ca 2,1 mm a šířka zubu 2,8 mm. 

 

13. Samostatné odstranění závad 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Pila nefunguje Napájecí kabel je špatně připojen 

nebo je poškozen 

V zásuvce není napětí 

Poškozený vypínač 

Zafungovala ochrana proti 

přetížení 

Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky a 

zkontrolujte napájecí kabel 

Zkontrolujte napětí v zásuvce, nebo zda 

nevypadla pojistka 

Vyměňte vypínač za nový 

Vyčkejte několik minut, stiskněte tlačítko 

ochrany, zapněte pilu 

Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory Vyčistěte ventilační otvory 

Motor se rozbíhá s obtížemi Komora kotouče je naplněna 

pilinami v důsledku neprůchodnosti 

odtahového systému 

Zadřená ložiska motoru 

Vyčistěte z kanálu piliny  

Odevzdejte pilu do servisu 

Pila po delší době provozu ztrácí výkon, 

během řezání je cítit zápach spáleného 

dřeva 

Tupý pilový kotouč Vyměňte kotouč za nový 
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14. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 

1. Kotoučová pila na dřevo; 

2. Polohovač pro příčné a úhlové řezání; 

3. Posunovač 

4. Klíče pro demontáž kotouče 

5. Nástrčný a imbusový klíč 

6. Gumové podložky pod nohy pily  

7. Horní kryt (ochranný) 

8. Odtahová hadice 

9. Sada šroubů a matek  

10. Kryt motoru 

11. 3 dodatečné desky 

12. Podpěry pro upevnění desek 

13. Podstava pily (12 dílů)



 

Závěrečné poznámky 

Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na jeho krytu. Popište poškozenou část, 

uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení. V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. 

Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte 

Centrálnímu servisu DEDRA EXIM. Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte Záruční list 

vystavený dovozcem a doklad o nákupu. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. Uveďte krátký popis 

závady. 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel). 

15. Schémata: elektrické 

 

Vyrobeno pro: 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  

05-800 PRUSZKÓW ul. 3-go Maja 8  

Tel. (22) 738-37-77; fax (22) 738-37-79  

e-mail info@dedra.pl. 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v částech nebo 

vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.
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15. Schémata: Přehled dílů výkresu 

Č. na  Č. na  

výkres

u 

NÁZEV DÍLU výkres

u 

NÁZEV DÍLU 

1 Opláštění 43 Tyč 

2 Úchyt 44 Malé ozubené kolo 

3 Matka M5 45 Vodící šroub 

4 Pružná podložka ϕ 5 46 Upínací šroub 

5 Úchyt 47 Ruční kolečko 

6 Vrut M5x12 48 Matka M6 

7 Šroub ST4.2x12 49 Podložka ϕ 5 

8 Kryt 50 Matka M5 

9 Gumová patka 51 Držadlo ručního kolečka 

10 Podložka ϕ 6 52 Záslepka držadla 

11 Šroub M6x16 53 Šrouby M5x6 

12 Podstava 54 Ukazatel 

13 Svorka kabelu 55 Matka M6 

14 Stupnice 56 Podpěra ukazatele 

15 Spojka 57 Matka M6 

16 Šroub ST3x14 58 Kulička 

17 Stupnice 59 Podložka ϕ 6 

18 Vrut M5x8 60 Upínací šrouby statoru PA6 

19 Vypínač 61 Podpěra 

20 Opláštění vypínače 62 Šroub M6x16 

21 Pojistka 63 Šroub M5x12 

22 Kondenzátor 64 Matka M6 

23 Krabice 65 Podložka 

24 Napájecí kabel 66 Podpěra 

25 Kryt kabelu 67 Oboustranný šroub 

26 Gumový prstenec 68 Šroub ST5x10 

27 Šroub M4x12 69 Kryt odtahu pilin levý 

28 Podložka ϕ 4 70 Šroub M5x16 

29 Podložka ϕ 4 71 Kryt odtahu pilin pravý 

30 Vložka ϕ 4 72 Odvod pilin 

31 Matka M4 73 Hadice 

32 Podložka 74 Šroub M8x16 

33 Šrouby PA6-GF30 75 Pojistný kroužek 

34 Bezpečnostní matka M6 76 Kotouč 

35 Dvoustranný šroub 77 Vnitřní deska 

36 Bezpečnostní matka M5 78 Pružný prstenec 

37 Spojka 79 Podložka 

38 Šrouby 80 Podložka 

39 Rámeček 81 Hřídel 

40 Připojovací blok 82 Klíč 

41 Klíč 83 Šrouby M5x12 

42 Podložka ϕ 8 84 Přední kryt 



 

 

16. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že spotřebovaná elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat 

společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného 

odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru spotřebovaného zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s 

odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 

Uživatelé v zemích Evropské unie 

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. 

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii 

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

85 Ložisko 6003 118 Šroub ST5x70 

86 Pružný prstenec ϕ 17 119 Kryt 

87 Ozubené kolo 120 Stojan 

88 Pružný prstenec ϕ 15 121 Držák 

89 Ložisko 609 122 Šroub M5x20 

90 Převod 123 Držák kartáčů 

91 Blokační podložka 124 Kartáč 

92 Ložisko 6201 125 Kryt kartáče 

93 Vrut M6x30 126 Úhloměr 

94 Šrouby M6x35 127 Kolík 

95 Oboustranný šroub 128 Stupnice 

97 Vrut M5x16 129 Ukazatel 

98 Kloub 130 Šroub 

99 Hřídel 131 Kulička 

100 Šrouby M6x12 132 Šrouby M6x30 

101 Kloub 133 Šrouby M6x25 

102 Šrouby M6x35 134 Šroub M6x10 

103 Kolík ϕ 4x12 135 Podpěra 

104 Deska 136 Ochranný film 

105 Stupnice 137 Připojovací deska 

106 Nýt 138 Záslepka 

107 Upevnění podlahy 139 Vodící lišta 

108 Základní deska 2 140 Ukazatel 

109 Základní deska 1 141 Posunovač 

110 Směrovací lišta 142 Nástrčný klíč 

111 Připojovací deska 143 Klíč 

112 Šrouby M8x16 144 Kryt pravý 

113 Připojovací deska 145 Kryt levý 

114 Štěpící klín 146 Vodící šroub 

116 Rotor 147 Šroub ST3.9x12 

117 Ložisko 629 148 Hadice 

 



 

Volba počtu zubů pilového kotouče podle řezaného materiálu 

Silné dřevo (tvrdé nebo měkké) dřevotřísková deska Podélné řezání (podél vláken dřeva)  

 

  

 

Tenké dřevo, dřevotřísková deska s laminátovým povrchem nebo bez, dřevěné povrchy. Přesné, rychlé řezání podél nebo napříč vláken dřeva. 

 

  

Na povrchy a dokončení desky, desky z obyčejného nebo ušlechtilého dřeva (1nebo 2stranné), tenké desky, plast, plexisklo. Velmi přesné řezání, povrch 

řezu bez otřepů. 

 

 

 

 Tvrdé dřevo, desky z umělých hmot. Velmi přesné řezání.  
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DEDRA EXIM Sp z o.o. DEDRA EXIM Sp z o.o. DEDRA EXIM Sp z o.o. DEDRA EXIM Sp z o.o.     

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 
tel: (+48/22) 73-83-777  

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl  

e-mail:serwis@dedra.pl 

ZÁRUČNÍZÁRUČNÍZÁRUČNÍZÁRUČNÍ    LISTLISTLISTLIST    

Razítko prodejce:¨ 

 

 

Datum a podpis:………………………………………………. 

Katalogové číslo: DED7754 

 

Název: Kotoučová pila na dřevo 

………………………………………………………. 

Sériové číslo: …………………………………….. 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží se smlouvou. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY    

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců od data nákupu 

obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 

2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 

3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením. 

4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami. 

5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je předložení: 

- řádně vyplněného Záručního listu, 

- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 

- užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 

- užívání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 

- provádění oprav neoprávněnými osobami, 

- provádění úprav konstrukce, 

- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 

- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků. 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: 

pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 

Prohlášení kupujícího 

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

  

datum a místo           podpis kupujícího 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.  

05-8 00 Pruszków ul .  3  Maja 8  

te l :  (+48/22) 73-8 3-777  

fax: (+48 / 2 2) 73-83-779  

ht tp:  / /www.dedra.pl 

      ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH 

 

Č. Datum nahlášení opravy Datum provedení opravy Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

     

 


