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Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace 

výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 
Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k obsluze. Návod k obsluze si ponechte pro 

pozdější použití. 
Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na prodloužení životnosti 

Vašeho nářadí.

DEDRA
 Aktuální pro exempláře 

zakoupené po: 1. ledna 2009 

Kryt pily 

Dodatečný stůl 

Souběžná vodící lišta 

Excentrická svorka blokace 
polohy vodící lišty  

OBR. 1.

 

 

Hlavní vypínač 
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1. Prohlášení o shodě ES (EC) 
DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, s plnou odpovědností deklaruje, že zařízení:  
Kotoučová pila, třífázová: DED7727 

Rok výroby: 2009 
na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC): 
2006/95/EC   o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení 

určených pro používání v určitých mezích napětí (Low voltage) 
2004/108/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Electromagnetic 

compatibility), což je potvrzeno certifikátem č. E8 06 08 41469 276, který vydal TÜV SÜD Product Service GmbH 
98/37/ES  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (Machinery safety), 

což je potvrzeno certifikátem č. BM 60011209 0001, který vydal TÜV Reinland Product Safety GmbH  
 
a základní požadavky v PR: 
zák. č. 155/2008 Sb., pol. 1089  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21.8.2007 o základních požadavcích na stroje 
zák. č. 265/2007 Sb., pol. 2227 Nařízení Ministerstva dopravy a stavebnictví ze dne 27.12.2005 o provádění hodnocení shody  

aparatury se základními požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a způsobu jejího značení 
zák. č. 259/2008 Sb., pol. 2170  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 20.12.2005 o základních požadavcích na stroje  

a bezpečnostní prvky  
 
Použité zharmonizované normy: 
EN 61029-1:2000+A11:2003+A12:2003; EN 61029-2-1:2002; EN 60204-1:2006; EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 
61000-3-11:2000; EN 1870-1:2007 

07 
Pruszków 2009 - 01 - 01 
Prohlášení o shodě ES (EC) zaniká, pokud bude zařízení změněno nebo upraveno, 
nebo pokud je používáno v rozporu s návodem k obsluze. 

 

2. Určení zařízení 
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 obráběného 
materiálu. 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 DED7727 s průměrem kotouče 315 mm 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. 

UPOZORNĚNÍ: Hluk emitovaný zařízením během práce přesahuje 85 dB(A),proto jeden uživatel nesmí pracovat déle, než 4 hodiny 

denně.  
Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy a obslužné činnosti nepopsané v návodu k použití 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  

  

 
Technický ředitel 
Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 

Elektromotor indikční třífázový 
Pracovní napětí 380 V 50 Hz 
Jmenovitý výkon motoru 3000 W 
Hmotnost 50,0 kg 
Rychlost otáček pilového kotouče 2850 ot./min 
Průměr pilového kotouče 315 mm 
Průměr otvoru pilového kotouče 30,0 mm 
Rozměry základního stolu 800 mm x 550 mm 
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Rozměry dodatečného stolu 800 mm x 400 mm 

  Maximální výška dřevěného materiálu pro: 
řezání  

šikmé řezání 450 měřeno ve svislici 

82 mm  
58 mm 

   Rozsah odchylek pracovní hlavice (od svislice) od 0 stupňů do 45 stupňů 
vlevo 

Průměr otvoru hrdla odtahu pilin 53,5 mm/21,5 mm 
Emise hluku (podle ISO 7960 Dodatek A 2/95) pod zatížením: 

Hladina akustického výkonu LWA 
94 dB(A) 
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PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
S6 pravidelná dlouhodobá práce s přerušovaným zatížením - S6 40 % 

Při použití v uzavřených místnostech je nutná správně fungující ventilace. Je zakázáno pracovat nebo vystavovat zařízení do 
vlhkého prostředí nebo déšť. 

Dodatečné vysvětlivky: v zájmu bezpečnosti a dobrého technického stavu zařízení informujeme: relativní doba zatížení, to je vztah doby 
práce motoru pily k době trvání celého pracovního cyklu (práce + přestávka), vyjádřený v procentech. Např., pokud pila pracuje bez 
přestávky max. 5 minut, musí přestávka za účelem zchladnutí činit ca 7 minut. Prakticky pila pracuje s výkonem nižším, než je nominální 
výkon, proto se doba přestávek zkracuje. V souladu s požadavky norem je motor vybaven čidlem, které přeruší přívod proudu, pokud 
dojde k přehřátí. Po přehřátí musí být přestávka delší, aby motor vychladl na normální teplotu. Doba přestávky ve značné míře závisí na 
teplotě prostředí. 

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 10 dB, 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. 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. Nepracuje s tupým nástrojem. 
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 kotouč 

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 nakloňte poháněcí systém 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 zařízení. 
22. Nepoužívejte zařízení v blízkosti nádrží s hořlavými kapalinami nebo plyny. 
23.  Nezdvihejte pilu tažením za napájecí kabel a netahejte za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky. 
24. Neponechávejte zařízení na dešti a nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 

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.
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6. Příprava k práci a první 
zprovoznění 

Montáž pily je popsána samostatně na dalších 
stránkách návodu k obsluze. Zařízení musí být postaveno na 
plochý a rovný povrch, v dobře osvětleném místě. 

Zkontrolujte, 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. Horní kryt 
musí být nastaven tak, aby se v nejvyšší poloze poháněcí sestavy 
pohyblivé boční kryty stýkaly s rovinou hlavního pracovního stolu. 
Dolní okraj krytu pily musí být souběžný s povrchem hlavního 
pracovního stolu. 

Montáž a nastavení štěpícího klínu (obr. 3):  

1. Odšroubovat 6 šroubů přidržujících vložku stolu, vyjmout ji; 2. 

Zasunout do upínací zásuvky štěpící klín, nejdříve povolit upínací 
matku; 3. Lehce dotáhnout upínací matku a nastavit štěpící klín tak, 
aby se jeho štěpící okraj nacházel ca 2 až 5 mm od zubů kotouče 
(obr. 2.); 4. Přiloženým klíčem silně dotáhnout upínací matku. Pozor: 
obrázek nezobrazuje kryt pily za účelem lepšího znázornění této 
velmi důležité činnosti (z hlediska bezpečnosti) přípravy zařízení. 

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

Připojení pily k odtahové instalaci Na dolní stěně pevného krytu 
pod stolem je vestavěno připojovací hrdlo odtahové instalace. Větší 
výpustku připojit k sací hadici odtahové instalace, menší výpustku 
připojit k hadici s hrdlem (ve výbavě pily), která se nachází na krytu 
pily. 
 

7. Zapojení do sítě 
Pila musí být připojena k ochranné instalaci. Před prvním zapnutím 
zařízení zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na 
jmenovitém štítku zařízení.

 

 

 

 

OBR. 3 

OBR. 2 
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Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm2, musí být vedena od pojistky 
ochrany osob s hodnotou 16 A. 
POZOR: Motor pily je vybaven ochranou proti tepelnému přetížení. Systém ochrany vypne motor na dobu nezbytnou pro zchlazení 
vinutí. Jeho opětovné zapnutí je možné teprve po vychladnutí motoru (doba závisí na teplotě prostředí). 

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. Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven proříznutí, 
propálení nebo roztavení. Neužívejte poškozené prodlužovací kabely. Nevytahujte zástrčku tažením za napájecí kabel. 

 

8. Zapnutí zařízení 
Tlačítka ovládání zařízení se nacházejí na levé noze pily. Tlačítko „I“ spínače slouží ke spouštění zařízení, tlačítko „O“ slouží k 

zastavení (obr. 3). Pro zvýšení bezpečnosti uživatele je vypínač pily vybaven systémem rychlého zastavení. Stisknutí tlačítka způsobí 
zastavení stroje, současně se vypínač zablokuje v poloze vypnuto. Pro odblokování vypínače je nutné červené tlačítko posunout nahoru. 
Způsob postupu znázorňuje obr. 4. Po zvednutí krytu vypínače je umožněn přístup k tlačítkům ovládání. Klička znázorněná na obr. 3 slouží k 
nastavení hloubky řezu. Snížení poháněcí sestavy společně s pilovým kotoučem následuje při otočení kličky po směru hodinových ručiček. 
Vedle kličky je znázorněna stupnice hloubky, umožňující přesné nastavení hloubky řezu. Na bocích krytu pily, pod stolem, jsou symetricky 
rozmístěny svorky blokace náklonu poháněcí sestavy. Pro naklonění pily je nutné uvolnit svorky a úhlovou hodnotu sklonu nastavit podle 
úhlové stupnice. Posledním úkonem je dotažení upínacích šroubů. POZOR: v případě práce s nakloněnou pilou je nutné náležitě nastavit 
souběžnou vodící lištu. Způsob postupu je podrobně popsán v další části návodu. Veškeré regulační a obslužné činnosti provádějte 
výhradně při vytažené zástrčce ze zásuvky. 

 
Pila je vybavena ochranou proti přehřátí motoru. Pokud dojde 

během práce k samovolnému zastavení poháněcí sestavy, je nutné 
vyčkat několik minut a opětovně zařízení zapnout. 

V nohách pily jsou zhotoveny otvory pro připevnění k podlaze. 
Práce s nepřipevněnou pilou je přísně zakázána. 

V případě podélného řezání je nutné sestavu souběžné vodící 
lišty odsunout do štěrbiny na kratším okraji hlavního stolu tak, jak je 
znázorněno na obr. 5. Vodící část souběžné lišty, znázorněná na obr. 5, 
je nastavena na řezání prvků o tloušťce nad 15 mm. 
POZOR: V případě nastavení znázorněného na obr. 5 je zakázáno 
naklánět poháněcí sestavu kotoučové pily. 

Sestava posuvného mechanismu je vybavena úhlovou stupnicí. 
V případě podélného řezání je nutné vodící lištu nastavit tak, aby plocha 
přiléhání řezaného materiálu tvořila nevelký úhel s rovinou rotace 
kotoučové pily. Neměla by se tedy nastavovat úhlová hodnota nula 
stupňů, aby nedocházelo ke vzpříčení materiálu. 

V případě řezání s náklonem poháněcí sestavy (šikmé řezání) a 
v případě řezání tenkých prvků (do 15 mm) je nutné nastavit vodící část 
do nízké polohy. Za tímto účelem povolit dvě křídlové matky a vysunout 
vodící část. Vodící část zasunout v nízké poloze. Podrobnosti znázorňuje 
obr. 6. 

Díky stupnici lze snadno nastavit souběžnou vodící lištu na 
požadovaný rozměr. K zablokování polohy vodící lišty slouží dvě 
symetricky umístěné svorky. 
Při příčném řezání je nutné demontovat vodící část a vyšroubovat 2 
šrouby s křídlovými matkami.  

 

ODBLOKOVÁNÍ 

OBR. 4 
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Je 
nutné odstranit sestavu posuvného měřítka z vodícího kanálu na kratší 
straně a zasunout ji do kanálu, který se nachází na delší straně pily. 

Pila je vybavena dodatečným stolem, který lze namontovat podle 
potřeby. 
V případě podélného řezání je nutné stůl přišroubovat na vydávací 
straně stolu. K podepření prodlouženého stolu použít dvě delší podpěry, 
které se nacházejí v sadě, a příslušnou sadu šroubů pro upevnění stolu. 
 

Pokud má být prováděno p ř í č n é  řezání, prodlužovací stůl musí být 
namontován na pravé straně stolu (z pohledu podavače). K podepření 
prodlouženého stolu použít dvě kratší podpěry, které se nacházejí v 
sadě, a příslušnou sadu šroubů. 

 

OBR. 6. 

           Vodící část                                   Upínací šrouby vodící části 

 

V případě nastavení pilového kotouče v úhlu existuje riziko jeho kontaktu s 
vodícím prvkem souběžné vodící lišty. Proto musí být vodící lišta nastavena do 
nízké polohy, bez ohledu na tloušťku řezaného materiálu. 

 

 
OBR. 5 

Svorka úhlové blokace 

Excentrická svorka 
blokace vodící lišty 

Vodící část vodící lišty Nastavení vysoké 
tloušťka řezaného 
materiálu: nad 15 
mm 

pilový 
kotouč 

Stůl pily 

pilový 
kotouč 

Vodící část vodící lišty Nastavení nízké 
tloušťka řezaného 
materiálu: do 15 mm 

Stůl pily 

Pilový kotouč 
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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), povolit a po nastavení následně utáhnout svorku blokace 

úhlového nastavení. Polohu pilového kotouče nastavit otáčením kličky polohy poháněcí sestavy. Upevnit na pracovní stůl souběžnou 
vodící lištu v příslušné verzi buď pro nízké řezání, nebo pro vysoké. Souběžnou vodící lištu upevnit na zadaný rozměr. Vodící lišta by měla 
být upevněna tak, aby nebylo možné ji rukou posunout. Vodící lištu lze upevnit na pravou stranu stolu pily. Nastavení vodící lišty na rozměr 
usnadňuje milimetrové měřítko, které se nachází na stole. Zapnout pilu, provést řez. 

K posunu materiálu je nutné používat posunovač, který je součástí zařízení. Zamezit přibližování rukou k rotujícímu 
kotouči pily. 

Příčné řezání 
Obr. 7 znázorňuje zařízení připravené k příčnému řezání. Vysunout posuvné měřítko vodící lišty z vodícího kanálu a zasunout do 

vodícího kanálu na delší straně stolu. Nastavit ukazatel úhlové stupnice na posuvném měřítku úhlového nastavení na hodnotu 0O. Povolit 
křídlové matky a nastavit vodící část vodící lišty tak, aby štěrbina mezi pohyblivým krytem na levé straně krytu pily a vodící částí činila ca 
10 mm. Utáhnout křídlové matky. Zapnout pilu, provést řez. 
Šikmé řezání 

Pila je přizpůsobena k provádění šikmých řezů (u podélného řezání). Za tímto účelem je nutné povolit svorky (11), naklonit 
poháněcí sestavu v rozsahu 0O - 45O. Hodnotu nastavit na úhlové 
stupnici. Silně utáhnout šrouby. Nastavit vodící lištu tak, jak je 
popsáno v bodě 7. 

V konečné fázi řezání přitlačovat materiál pomocí 
posunovače tak, aby se ruka uživatele nedostala do nebezpečné 
oblasti. 

Šikmé řezání v případě příčného řezání 

Lze dosáhnout dvěma způsoby:  

1. Pomocí naklonění poháněcí sestavy - jako u podélného řezu 

2. Pomocí úhlového nastavení na stupnici posuvného měřítka 
nastaveného tak, jako pro příčný řez. 
Pokud je nutné provádět šikmý řez ve dvou rovinách, je nutné 
nastavení přenést na poháněcí sestavu a na posuvné měřítko 
nastavené na příčný řez. 
POZOR: Obrábění kulatých prefabrikátů není možné. 

V konečné fázi řezání přitlačovat materiál pomocí 
posunovače tak, aby se ruka uživatele nedostala do nebezpečné 
oblasti. 

 

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. 
3. / Pravidelně čistěte komoru kotoučové pily, důkladně čistěte kanál odvodu pilin. 
4. / Při každé příležitosti vyčistěte přívody vzduchu pro chlazení elektromotoru. 
5. / Pravidelně odstraňujte piliny z celého zařízení. Nejlépe pomocí stlačeného vzduchu. 
6. / Pravidelně mažte strojním olejem (např. WD-40) všechny pohyblivé díly.  

 

Min. 10 mm 

OBR. 7 
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11. Upevnění, výměna pilových kotoučů 
Vytáhněte zástrčku zařízení ze zásuvky. Demontujte kryt pily. Odšroubujte 6 vrutů upevnění vložky stolu (obr. 3). Vyjměte vložku. 

Pomocí plochého klíče zablokujte vnější přítlak kotouče (č. 24 na výkresu), a druhým klíčem odšroubujte přítlačný šroub (levý závit) svorky 
pilového kotouče (22). 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. 

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

 

12. Doporučované pilové kotouče 
Z výroby je pila vybavena kotoučem o průměru 315 mm s otvorem 30 mm a počtem zubů 40. Popsaný kotouč má katalogové číslo 

H31540. Pila může být vybavena kotouči s větším počtem zubů (80) - katalogové číslo H25080. Pilové kotouče, kterými vybavujeme 
kotoučové pily, mají značku bezpečnosti použití, certifikát č. B/11/473/2000, který vydal Ústav obrábění řezáním v Krakově. 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 3,4 mm. 

Použití pilových kotoučů, které se značně liší od uvedených hodnot, je přísně zakázáno. Pilové kotouče s větším počtem zubů 
vyžadují použití proporcionálně menšího pracovního posunu. 

13. Samostatné odstranění závad 

 

14. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 
1. Poháněcí sestava s deskou stolu 2. Nohy - 4 ks; 3. Dlouhá podpěra - 2 ks; 4. Krátká podpěra - 2 ks; 5. Podpěra dodatečné desky krátká 
- 2 ks 6. Podpěra dodatečné desky dlouhá - 2 ks 7. Dlouhá vodící lišta 8. Krátká vodící lišta 9. Posunovač 10. Přítlak 11. Horní kryt kotouče 
12. Pojezd 13. Excentrická svorka vodící lišty 14. Vodící lišta - 2 ks; 15. Přepravní úchyt - 2 ks 16. Pružná hadice odtahu 17. Připojovací 
hrdlo odtahu 18. Úchyt hadice odtahu 19. Patky - 4 ks. 20. Sada šroubů, podložek a matek 21. Klíč pro demontáž kotouče 

Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na jeho krytu. Popište poškozenou část, uveďte 
orientační termín nákupu pily a číslo dílu podle výkresu. 

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. Bez tohoto dokumentu nebude oprava 
provažována za záruční. 

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

PROBLÉM 
Pila nefunguje 

PŘÍČINA 
Napájecí kabel je špatně připojen nebo je 
poškozen 

V zásuvce není síťové napětí  

Poškozený vypínač 

ŘEŠENÍ 
Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky, 
zkontrolujte napájecí kabel  
 
Zkontrolujte napětí v zásuvce, zkontrolujte, zda 
nezafungovala pojistka. 
Vyměňte vypínač za nový 

Motor se přehřívá  
Zařízení se spouští obtížně 

Ucpané ventilační otvory  
Komora kotouče je naplněná pilinami v 
důsledku neprůchodnosti systému odvodu 
pilin  
Zadřená ložiska motoru 

Vyčistěte ventilační otvory  

Vyčistěte kanál odvodu pilin 

Odevzdejte zařízení do servisu 
Zařízení po delší době provozu ztrácí 
výkon, během řezání je cítit zápach 
spáleného dřeva  
Pila se během práce zastaví a nejde 
zapnout 

Tupý pilový kotouč 

Zafungovala tepelná ochrana, motor je 
odpojený od zdroje 

Vyměňte kotouč za nový 

Vyčkejte několik minut a znovu spusťte pilu 
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DOVOZCE: 
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  

05-800 PRUSZKÓW  

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779  

E-mail info@dedra.com.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.  

 

15. Elektrické schéma
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15. Přehled dílů kotoučové pily 
1 Deska hlavního stolu 1 56 Sestava připojení a vypínače 1 
2 Noha pily 3 57 Úchyt kličky 1 
3 Dlouhá podpěra 2 58 Volič sestavy náklonu 2 
4 Krátká podpěra 2 59 Pant 2 
5 Dodatečný stůl 1 60 Závitový čep M6x12 mm 1 
6 Podpěra dodatečného stolu dlouhá 2 61 Upínací kolečko 2 
7 Pilový kotouč 1 62 Polohovač úhlové stupnice 1 
8 Stabilizační destička 1 63 Hadice odtahu z krytu 1 
9 Distanční podložka fi 5 mm 2 64 Excentr 1 
10 Vodící lišta štěpícího klínu 1 65 Imbusový šroub M6x20 mm 6 
11 Přítlačná deska klínu 1 66 Matka M6 46 
12 Štěpící klín 1 67 Spec. podložka 6/18 mm 11 
13 Kryt pily pravý 1 68 Pružná podložka 6 mm 10 
14 Kryt pily levý 1 69 Šestiúhlý šroub M 6x16 mm 45 
15 Rameno kličky 1 70 Šroub 13 mm 4 
16 Deska páky 1 71 Imbusový šroub M6x25 mm 2 
17 Klikový mechanismus 1 72 Imbusový šroub M12x35 mm 1 
18 Deska upevněné poh. sestavy 1 73 Křížový šroub M6x25 mm 1 
19 Vodící víko pevného krytu stolu 1 74 Speciální šroub M6x20 mm 2 
20 Deska upevnění poh. sestavy přední 1 75 Mosazná objímka 1 
21 Deska upevnění poh. sestavy zadní 1 76 Závitový čep M8x44 mm 2 
22 Přítlačný šroub M10x25 mm 1 77 Šroub M5x20 mm 2 
23 Odporová příruba 1 78 Šroub M8x16 mm 1 
24 Přítlačná příruba 1 79 Šestiúhlý šroub M8x16 mm 1 
25 Víko pevného krytu pod stolem 1 80 Speciální podložka 4 
26 Víko pevného krytu pod stolem 1 81 Samosvorný šroub M6x12 mm 4 
27 Ukazatel polohy 1 82 Šestiúhlý šroub M8x12 mm 8 
28 Úhloměr 1 83 Pohyblivý kryt 2 
29 Podélná vodící lišta 1 84 Matka M5 2 
30 Tvarovka vodící lišty 2 85 Upínací páka excentru 1 
31 Vrut M4x40 mm 2 86 Matka M12 1 
32 Usazovací prstenec pr. 5 mm 1 87 Patka nohy 4 
33 Pružina 1 88 Matka M8 2 
34 Rovná podložka fi 4 mm 4 89 Matka M4 4 
35 Přítlačná tvarovka excentru 1 90 Samosvorná matka M6 1 
36 Upínací kolečko úhloměru 1 91 Šroub M6x30 mm 2 
37 Čep excentru 1 92 Vrut M4x16 mm 2 
38 Vložka ve stolu 1 93 Vrut M4x10 mm 4 
39 Přípojka k odtahu 1 94 Vrut M5x4 mm 1 
40 Stupnice hlavního stolu 1 95 Šroub M4x10 mm 4 
41 Stupnice náklonu poháněcí sestavy 1 96 Deska podstavy vodící lišty 1 
42 Rovná podložka fi 6 mm 58 97 Vrut M5x16 mm 4 
43 Kolečko 2 98 Šroub 16 mm 5 
44 Podpěra kolečka levá 1 99 Pružná podložka 4 mm 7 
45 Podpěra kolečka pravá 1 100 Pružná podložka 5 mm 1 
46 Osa koleček 1 101 Samosvorná matka M8 12 
47 Posunovač 1 102 Usazovací prstenec pr. 12 mm 4 
48 Omezovač rukojeti 2 103 Vrut M4x12 mm 4 
49 Úchyt rukojeti 2 104 Samosvorná matka M4 4 
50 Rukojeť 2 105 Samosvorná matka M10 1 
51 Úchyt hadice odtahu 1 106 Pružný prstenec B-14 1 
52 Speciální klíč 1 107 Usazovací prstenec pr. 10 mm 1 
53 Stupnice hloubky řezu 1 108 Vrut M4x63 mm 2 
54 Nástrojový háček 1 109 Přední noha s vypínačem 1 
55 Elektrický motor sada 1   
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15. Schémata: 
výkres 
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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.  
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Doporučované pořadí montáže 
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V o l b a  p o č t u  z u b ů  p i l o v é h o  k o t o u č e  
p o d l e  ř e z a n é h o  m a t e r i á l u  

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.



 

DEDRA
 

Záruční list 
Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis: ………………………………………………. 

Katalogové číslo: DED7727 
 
Název: Kotoučová pila na dřevo 315 mm 
 
 
 
 
 
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. 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, chybnou technologií provedení. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami. 
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa na vlastní náklady kupujícího. 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 poruchu motoru nebo prvků mechanického převodu, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav nepopsaných v návodu k obsluze, 
- 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: tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové 
řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (např. pilové kotouče, 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 
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Datum provedení 
opravy 

Datum 
nahlášení 
opravy 

Č. Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 


