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PØÍMOÈARÁ PILA

Blahopøejeme Vám!



Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky
zkueností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace
vytvoøily ze spoleènosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivìjích partnerù pro uivatele
profesionálního elektrického náøadí.



Pojistky

Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedolo
k pokození náøadí, jeho èástí nebo
pøísluenství.
Pøed zahájením pracovních operací vìnujte
dostatek èasu peèlivému proètení a
porozumìní tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Technické údaje
Napájecí napìtí
V
Pøíkon
W
Výkon
W
Otáèky naprázdno
min-1
Zdvih
mm
Hloubka øezu:
døevo
mm
hliník
mm
ocel
mm
nerezová ocelová
slitina
mm
Nastavení úhlu pokosu (l/r)
Hmotnost
kg

DW331K/DW333K

DW331K
230
701
425
0-3,100
26

DW333K
230
701
425
500-3,100
26

135
30
12

135
30
12

4.5
0 - 45°
2.6

4.5
0 - 45°
2.6

Vae pila DW331K/DW333K je urèena
k profesionálnímu øezání døeva, oceli, hliníku,
plastù a keramických materiálù.
1 Hlavní vypínaè Zap/vyp
2 Zajiovací tlaèítko
3 Knoflík regulace otáèek
4 Øízení odfuku pilin
5 Blokovací páèka pilového listu
6 Ochrana prstù
7 Drák pilového listu
8 Vodící válec pilového listu
9 Patka pily
10 Voliè kyvadlového pohybu
11 Páèka patky pily

Elektrická bezpeènost

230 V 10 A v napájecí síti

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napìtí. Vdy zkontrolujte, zda síové napìtí
odpovídá napìtí uvedenému na typovém títku
náøadí.

V tomto návodu jsou pouity následující
symboly:
Upozoròuje na riziko poranìní, zkrácení
ivotnosti nebo pokození náøadí
v pøípadì nedodrení pokynù
uvedených v tomto návodu.

Vae náøadí D EWALT je chránìno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; z tohoto dùvodu není nutná
ochrana zemìním.

Upozoròuje na riziko úrazu
zpùsobeného elektrickým proudem.

115 V pøístroje musí být napájeny bezpeènými
izolovanými transformátory s uzemnìnou
clonou mezi primárním a sekundárním vinutím.

Nebezpeèí vzniku poáru.

Pouití prodluovacího kabelu

Obsah balení

Je-li pouití prodluovacího kabelu nutné,
pouijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro pøíkon tohoto náøadí (viz technické
údaje). Minimální prùøez vodièe je 1,5 mm2.
V pøípadì pouití navinovacího kabelu, odviòte
vdy celou délku kabelu.

Balení obsahuje:
1 Pøímoèará pila
1 Sada pilových listù
1 Vloka patky zabraòující tìpení
1 Kryt patky zabraòující pokrábání
1 Clona odsávání neèistot
1 Adapter odsávání neèistot
1 Kuføík na náøadí
1 Návod k pouití
1 Výkresovou dokumentaci

Montá a seøízení
Døíve ne zahájíte montá nebo
seøizování, vdy odpojte náøadí od sítì.
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Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. B)

PolohaDøevo
3
Rychlé øezání
2
Silný obrobek

Systém výmìny bez pouití náøadí zajiuje
rychlou a jednoduchou výmìnu pilového listu.
 Povolte drák pilového listu (7) takovým
zpùsobem, e zcela vytáhnete západku
pilového listu (5).
 Do dráku (7) vlote pilový list tak, aby
zadní hrana pilového listu zapadla do
dráky vodícího válce (8).
 Západku pilového listu (5) vrate do
pùvodní polohy.
 Pilový list vyjmete tak, e zcela vytáhnete
západku pilového listu a pilový list vysunete
z dráku ven.

1
0

Pøeklika
Døevotøíska

Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
-

Hliník
Neelezné
kovy
Tenký obrobek Tabulka
plechu
Èisté øezy

Nastavení odfuku pilin (obr. A)
Odfukování pilin provádí regulovatelný
vzduchový proud od pilového listu tak, aby se
bìhem chodu na obrobku piliny nezachytávaly.
 Odfukování pilin nastavte pomocí páèky
(4).
- Nízký
Pøi práci s kovy, pøi pouití chladících a
mazacích prostøedkù a pøi pouití
odsávaèe neèistot.
- Støední
Pøi práci se døevem a podobným
materiálem pøi nízkých otáèkách.
- Vysoká
Pøi práci se døevem a podobným
materiálem pøi vysokých otáèkách.

Pilové kotouèe
Typ pilového listu
Øezací èepel
s jemným ozubením
Øezací èepel
s hrubým ozubením
Pilový list
pro øezání kovu
Zarovnávací èepel*

Kov
-

Pouití
pro hladké pøímé øezy

pro rychlé pøímé øezy
k øezání eleza
a neelezných kovù
pro doèiování
boèních hran nebo
okrajù øezù.
* Není k dispozici ve vech zemích.

Montá plastového ochranného krytu
patky (obr. D)

iroká kála pilových listù daného urèení je
k dispozici jako zvlátní výbava.

Ochranný kryt patky (12) sniuje pokození
povrchu (citlivých) obrobkù.
 Nacvaknìte kryt na patku tak, jak je
znázornìno na obrázku.

Pilový list volte vdy peèlivì.
Nastavení úhlu pokosu (obr. C)
Stavitelná patka pily (9) umoòuje provedení
pravostranných i levostranných zkosení a do
45°. Mìøítko zkosení má pøedvolené polohy 0°,
15°, 30° a 45°.
 Povolte páèku patky pily (11).
 Patku (9) pøesuòte smìrem k pilovému listu.
 Naklopte patku a pomocí mìøítka nastavte
poadovaný úhel pokosu.
 Páèku patky pily dotáhnìte.

Montá a sejmutí ochranné vloky patky
(obr. E1 & E2)
Vloka (13) tìsnì pøiléhající k pilovému listu
sniuje tìpení obrobku.
Vloku je moné nasadit jak na patku, tak i na
kryt patky.
 Uchopte vloku (13) ve smìru
znázornìném na obrázku.
 Montá vloky na patku (9):
- Okraje (14) zasuòte do dráek (15).
- Zadní èást vloky zasuòte tak, aby
smìøovala proti patce.
 Montá vloky na kryt patky (12):
- Okraje (14) zasuòte za výstupky (16).
- Pøední konec vloky zatlaète smìrem
ke krytu. Vloka zapadne na své místo.
 Vloku odstraníte opaèným postupem.

Nastavení kyvadlového pohybu (obr. A)
Nastavitelný kyvadlový pohyb zaruèuje
perfektní provedení øezu pro rùzné materiály.
 Voliè kyvadloého pohybu (10) pøesuòte
podle níe uvedené tabulky do poadované
polohy. Bìhem práce je moné volièem
manipulovat.
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Odsávání prachu (obr. F)

mùe být pilový list velmi horký.
Nedotýkejte se.

Nástavec odsávání neèistot (17) ve spojení
s ochrannou clonou (18), pokud pøipojíme
vhodný vysavaè, napomáhá k odsávání prachu
z povrchu obrobku.
 Ochrannou clonu (18) upevnìte na
ochranu prstù (6) a po zacvaknutí.
 K náøadí pøipevnìte nástavec odsávání
neèistot (17) ttak, jak je znázornìno na
obrázku.
 K nástavci pøipojte hadici vhodného
vysavaèe.

Zapnutí a vypnutí (obr. A)
DW331K
 Chcete-li náøadí spustit, stisknìte spínaè
(1).
 Nepøetritý chod spustíte stisknutím a
podrením vypínaèe (1), stlaèením
zajiovacího tlaèítka (2) a uvolnìním stisku
vypínaèe.
 Chcete-li náøadí vypnout, spínaè uvolnìte.
 Chcete-li vypnout náøadí z reimu
nepøetritého chodu, spínaè krátce
stisknìte a uvolnìte jej. Po ukonèení práce
a pøed odpojením napájecího kabelu náøadí
vdy vypnìte.

Pokud je to vhodné, pøipojte takový
systém odsávání neèistot, který je
zkonstruován v souladu s platnými
naøízeními týkajících se emisí neèistot.
Pokud øeete kov, nepouívejte systém
odsávání neèistot bez vhodné ochrany
pøed odletujícími jiskrami.

DW333K
 Zapnutí: pøesuòte hlavní vypínaè (1)
dopøedu.
 Vypnutí: pøesuòte hlavní vypínaè vzad. Po
ukonèení práce a pøed odpojením
napájecího kabelu náøadí vdy vypnìte.

Pokyny pro obsluhu












Vdy dodrujte bezpeènostní
pøedpisy a pøísluná naøízení.
Ujistìte se, zda je obrobek øádnì
upevnìn. Odstraòte høebíky,
roubky a jiné spojovací materiály,
které by mohly ostøí pilového listu
pokodit.
Zkontrolujte, zda je pod obrobkem
dostateèný prostor pro pronikající
pilový list. Neøezejte materiály
pøesahující tloukou maximální
hloubku øezu pilového listu.
Pouívejte pouze ostré pilové listy.
Pokozené nebo zohýbané pilové
listy musí být okamitì vymìnìny.
Náøadí nepouívejte k øezání
potrubí nebo trubek.
Nikdy náøadí nespoutìjte bez
instalovaného pilového listu.
Optimálních výsledkù dosáhnete,
pokud øez povedete hladce
konstantní rychlostí. Na pilový list
netlaète do strany. Patku pily
udrujte pøitisknutou na obrobku a
napájecí kabel drte mimo linii øezu.
Pokud øeete oblouky. kruhy nebo
jiné zakulacené tvary, tlaète pilu
lehce dopøedu.
Pøed vytaením pilového listu
z obrobku poèkejte, a se pila
zcela zastaví. Po skonèení práce

Nastavení elektronického øízení rychlosti
øezání (obr. G1 & G2)
DW331K (obr. G1)
Rychlost øezu závisí na tom, jak silnì stiskneme
hlavní spínaè zap/vyp (1).
 Rychlost øezání lze pøedvolit tak, e otoèíte
knoflíkem regulace otáèek (3) na
poadovanou úroveò. Vyí hodnota na
stupnici znaèí vyí rychlost øezání.
Poadované nastavení závisí na síle
obrobku a na tom, z jakého je materiálu.
 Vysokou rychlost pouívejte k øezání
mìkkých materiálù jako je døevo. Pro øezání
kovu pouívejte nízkou rychlost.
DW333K (obr. G2)
Knoflík regulace otáèek (3) je moné pouít
k nastavení poadovaného rozsahu rychlosti.
 Nastavte elektronický regulátor otáèek na
poadované otáèky. Poadované
nastavení závisí na síle obrobku a na tom,
z jakého je materiálu.
 Vysokou rychlost pouívejte k øezání
mìkkých materiálù jako je døevo. Pro øezání
kovu pouívejte nízkou rychlost.
Po delí dobì chodu náøadí v nízkých
otáèkách jej ponechejte bìet pøiblinì
3 minuty na maximální rychlost pøi
volnobìhu.

8

www.naradi-dewalt.cz

tel. 476 112 143

Øezání døeva





-

Øezací pilový list s jemným
ozubením
- DT2075
Øezací pilový list s hrubým
ozubením
- DT2160
Pilový list pro øezání kovu
- DT2074
Zarovnávací pilový list*
* Není k dispozici ve vech zemích.

Pokud je nutné, vyznaète si øez.
Zapnìte náøadí.
Pilou tlaète proti obrobku a sledujte èáru
øezu.
Pøi provádìní øezu rovnobìného s hranou
obrobku namontujte paralelní vodítko a pilou
táhnìte tak, jak je znázornìné na obrázku
H.

Údrba
Vae elektrické náøadí D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údrbu. Pøedpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné èitìní a pravidelná péèe.

Øezání do døeva pøi pouití zavádìcího
otvoru






Pokud je nutné, vyznaète si øez.
Vyvrtejte otvor (∅ min. 12 mm) a vlote do
nìj pilový list.
Zapnìte náøadí.
Øiïte se vyznaèenou linií øezu.
Pokud chcete øezat pøesný kruhový tvar,
namontujte tyèové kruidlo a nastavte jej
na poadovaný polomìr (obr. I).

Mazání vodícího válce (obr. B)


Øezání a po vyènívající okraj (obr. J)



DT2048

Pouijte bìný pilový list, øete a po
vyènívající okraj.
Øez zakonèete zarovnávacím pilovým
listem.

Aby bylo zabránìno zakousnutí, kápnìte
v pravidelných intervalech na vodící válec
(8) kapku oleje.

Èitìní
Udrujte èisté ventilaèní dráky a plastový kryt
pravidelnì èistìte mìkkou tkaninou.

Odsávání prachu (obr. F)


Pokud je náøadí pouíváno ve vnitøních
prostorách delí dobu, pouívejte vhodný
systém odsávání neèistot, který je
zkonstruován v souladu s platnými
naøízeními týkajících se emisí neèistot.

Nepotøebné náøadí a ivotní
prostøedí
Nepotøebné náøadí pøineste do znaèkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak,
aby nedolo k ohroení ivotního prostøedí.

Øezání kovu



Nasaïte pøísluný pilový list.
Pokraèujte výe uvedeným postupem.
Pouívejte chladící mazivo (olej pro
øezání), aby se pilový list nebo obrobek
nepøehøál.

Doplòkové pøísluenství
Dalí podrobnosti týkající se pøísluenství
získáte u svého znaèkového prodejce.
Tyto obsahují:
- DE3241
Paralelní vodítko
- DE3242
Tyèové kruidlo
K dispozici jsou následující výmìnné pilové
listy:
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Veobecné bezpeènostní pokyny
Varování! Pøeètìte si vekeré pokyny.
Nedodrení níe uvedených pokynù
mùe mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik poáru anebo váné
poranìní. Oznaèení výkonné náøadí ve
vech níe uvedených upozornìních
odkazuje na vae náøadí napájené ze sítì
(obsahuje napájecí pøívodní òùru) nebo
náøadí
napájené
bateriemi
(bez
napájecího kabelu). NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a

b

c

2
a

b

c

d

e

3
a

Pracovní oblast
Pracovní prostor udrujte èistý a
dobøe osvìtlený. Pøeplnìný a
neosvìtlený pracovní prostor mùe
zpùsobit úraz.
S výkonným náøadím nepracujte ve
výbuných prostorách, jako jsou
napøíklad prostory obsahující hoølavé
kapaliny, plyny nebo prané prostory.
Náøadí je zdrojem jiskøení, které mùe
zapálit prach nebo výpary.
Pøi práci s výkonným náøadím drte
dìti a okolní osoby z jeho dosahu.
Odvrácení pozornosti mùe zapøíèinit
ztrátu kontroly.

b

c

Elektrická bezpeènost
Zástrèka napájecího kabelu náøadí
musí odpovídat zásuvce. Nikdy
jakýmkoliv zpùsobem zástrèku
neupravujte. U náøadí chránìného
zemnìním nepouívejte jakékoliv
redukce zástrèek. Neupravované
zástrèky a odpovídající zásuvky sniují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemnìnými
plochami jako je potrubí, radiátory,
sporáky a lednièky. Pøi uzemnìní
vaeho tìla vzrùstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Náøadí nevystavujte deti ani
vlhkému prostøedí.Pokud do náøadí
vnikne voda, zvýí se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrnì. Nikdy nepouívejte napájecí
kabel k pøenáení náøadí, jeho
posouvání nebo za nìj netahejte pøi
odpojování náøadí od elektrické sítì.
Napájecí kabel drte z dosahu
tepelných zdrojù, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých èástí. Pokozené

d

e

f

g
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nebo spletené kabely zvyují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s náøadím pracujete ve
venkovním prostøedí, pouívejte
prodluovací òùru urèenou do
venkovního
prostøedí.
Pouití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostøedí sniuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpeènost obsluhy
Zùstaòte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a pøi práci s náøadím
pouívejte
rozum.
S
náøadím
nepracujte pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo lékù. Chvilková
nepozornost pøi práci s náøadím mùe
pøivodit váné zranìní.
Pouívejte bezpeènostní výbavu.
Vdy
pouívejte
prostøedky
k ochranì sluchu. Bezpeènostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpeènostní
obuv, pevná pøilba nebo ochranné
sluchátka pouitá v odpovídajících
podmínkách sniuje riziko úrazu.
Zabraòte náhodnému sputìní.
Pøedtím, ne náøadí pøipojíte do
elektrické zásuvky zabezpeète, aby
byl hlavní vypínaè ve vypnuté poloze.
Pøenáení náøadí s prstem na hlavním
vypínaèi nebo pøipojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu pokud je hlavní
vypínaè náøadí v poloze zapnuto mùe
zpùsobit úraz.
Pøed sputìním náøadí se vdy
ujistìte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíèe nebo seøizovací pøípravky. Klíèe
nebo seøizovací pøípravky zapomenuté na
rotaèních èástech náøadí mohou zpùsobit
úraz.
Nepøekáejte sami sobì. Pøi práci
vdy udrujte vhodný a pevný postoj.
To umoní lepí ovladatelnost náøadí
v neoèekávaných situacích.
Vhodnì se oblékejte. Nenoste volné
atstvo nebo perky. Vae vlasy, odìv
a rukavice drte z dosahu pohyblivých
èástí. Volné aty, perky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud
je
zaøízení
vybaveno
adapterem pro pøipojení zaøízení k
zachytávání prachu, zajistìte jeho
správné pøipojení a øádnou funkci.
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Prohláení o shodì

Pouití tìchto zaøízení mùe sníit
nebezpeèí týkající se prachu.
4
a

b

c

d

e

f

g

5
a

Pouití výkonného náøadí a jeho údrba
Náøadí nepøetìujte. Pouívejte správný
typ náøadí pro vai práci. Správný typ
náøadí bude pracovat lépe a bezpeènìji,
jestlie bude pouíváno ve výkonnostním
rozsahu, pro který bylo urèeno.
Pokud nelze hlavní vypínaè náøadí
zapnout a vypnout, s náøadím
nepracujte. Jakékoliv náøadí s nefunkèním
hlavním vypínaèem je nebezpeèné a musí
být opraveno.
Pøed výmìnou jakýchkoliv èástí,
pøísluenství èi jiných pøipojených
souèástí, pøed provádìním servisu
nebo pokud náøadí nepouíváte,
odpojte je od elektrické sítì. Tato
preventivní bezpeènostní opatøení sniují
riziko náhodného sputìní náøadí.
Pokud náøadí nepouíváte, ulote je
mimo dosah dìtí a zabraòte osobám
neobeznámených s obsluhou náøadí
nebo s tímto návodem, aby s náøadím
pracovali. Výkonné náøadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpeèné.
Údrba. Zkontrolujte, zda náøadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
èásti, zlomené díly nebo jakoukoliv
jinou závadu, která mùe mít vliv na
správný chod náøadí. Pokud je náøadí
pokozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho poruch vzniká nedostateènou
údrbou náøadí.
Øezné nástroje udrujte ostré a èisté.
Øádnì udrované øezné nástroje s ostrými
øeznými bøity jsou ménì náchylné
k zanáení neèistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Náøadí, pøísluenství a násady
pouívejte podle tìchto pokynù a
zpùsobem urèeným daným typem
náøadí, berte v úvahu provozní
podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Pouití náøadí k jiným úèelùm, ne
ke kterým je urèeno mùe být nebezpeèné.

DW331K/DW333K
Spoleènost D E WALT prohlauje, e tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
983789/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 610003-2 a EN 61000-3-3.
V pøípadì zájmu o podrobnìjí informace,
kontaktujte prosím spoleènost DEWALT na níe
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
DW331K DW333K
LpA (akustický tlak)
dB(A)
86.4
86.5
LWA (akustický výkon)
dB(A)
97.4
97.5
Vibrace RMS pøenáené na obsluhu
m/s2
5.5
5.3
KpA (nepøesnost akustického tlaku) dB(A) 2.8
KWA (nepøesnost akustického výkonu) dB(A) 2.8
Technický
a vývojový øeditel
John Howson
DEWALT,
Green Lane,
Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG England

Opravy
Vae náøadí nechejte opravovat pouze
osobou s pøíslunou kvalifikací pøi
pouití
výhradnì
originálních
náhradních dílù. Tím bude zajitìna
bezpeènost chodu náøadí.
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Politika naich slueb
zákazníkùm

Navíc poskytuje servis DEWALT na vechny
provádìné opravy a vymìnìné náhradní díly
dalí servisní záruèní dobu v trvání 6 mìsícù.

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je ná nejvyí cíl. Kdykoliv budete potøebovat
radu èi pomoc, obrate se s dùvìrou na ná
nejblií servis DEWALT, kde Vám vykolený
personál poskytne nae sluby na nejvyí
úrovni.

Záruka se nevztahuje na spotøební pøísluenství
(vrtáky, roubovací nástavce, hoblovací noe,
brusné kotouèe, pilové listy, pilové kotouèe,
brusný papír, apod.) ani na pøísluenství
pøístroje pokozené opotøebováním.
Záruèní list je dokladem práv spotøebitele 
zákazníka ve smyslu § 620 Obèanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patøí
k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního èísla jako jeho
pøísluenství. Pøí kadé reklamaci je tøeba tento
záruèní list pøedloit prodávajícímu, pøípadnì
servisnímu støedisku DEWALT povìøenému
vykonáváním záruèních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu peèlivì uschovejte.

Záruka DEWALT
Blahopøejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Ná závazek ke
kvalitì v sobì samozøejmì zahrnuje také nae
sluby zákazníkùm. Proto poskytujeme záruèní
dobu daleko pøesahující minimální poadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pøístroje nám umoòuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výmìny. Pokud
se objeví v prùbìhu 30 dní od zakoupení náøadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vaeho obchodního náøadí vymìnìno
za nové. Díky 1 roèní záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení pøístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
støedisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruèní doby
(24 mìsícù pøi nákupu pro pøímou osobní
spotøebu, 12 mìsícù pøi nákupu pro
podnikatelskou èinnost) bezplatné odstranìní
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
 Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruèním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z povìøených
servisních støedisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádìní záruèních oprav.
 Pøístroj byl pouíván pouze s originálním
pøísluenstvím nebo pøídavnými zaøízeními
a pøísluenstvím BBW èi Piranha, které je
vyslovenì doporuèené jako vhodné
k pouití spolu s pøístrojem DEWALT.
 Pøístroj byl pouíván a udrován v souladu
s návodem k obsluze.
 Motor pøístroje nebyl pøetìován a nejsou
viditelné ádné známky pokození vlivem
vnìjích vlivù.
 Do pøístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoøí
personál servisních støedisek DEWALT,
které jsou autorizované k provádìní
záruèních oprav.

DEWALT nabízí rozsáhlou sí autorizovaných
servisních opraven a sbìrných støedisek. Jejich
seznam najdete na záruèním listì. Dalí
informace týkající se servisu mùete získat na
níe uvedených telefonních èíslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker
Kláterského 2
143 00 Praha 4
tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno.

06/2004
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PRIAMOÈIARA PÍLA

Blahoeláme Vám!



Zvolili ste si náradie spoloènosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoloènosti D E WALT jedného
z najspo¾ahlivejích partnerov pre uívate¾ov
profesionálneho elektrického náradia.



Skontrolujte, èi poèas prepravy nedolo
k pokodeniu náradia, jeho èastí alebo
prísluenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok èasu starostlivému
preèítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Technické údaje
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Výkon
W
Otáèky naprázdno
min-1
Zdvih
mm
Håbka rezu:
drevo
mm
hliník
mm
oce¾
mm
nerezová oce¾ová
zliatina
mm
Nastavenie uhla
pokosu (¾/p)
Hmotnos
kg

DW331K/DW333K

DW331K
230
701
425
0-3,100
26

DW333K
230
701
425
500-3,100
26

135
30
12

135
30
12

4.5

4.5

0 - 45°
2.6

0 - 45°
2.6

Vaa píla DW331K/DW333K je urèená na
profesionálne rezanie dreva, ocele, hliníka,
plastov a keramických materiálov.
1 Hlavný vypínaè Zap/vyp
2 Zaisovacie tlaèidlo
3 Gombík regulácie otáèok
4 Riadenie odfukovania pilín
5 Blokovacia páèka pílového listu
6 Ochrana prstov
7 Driak pílového listu
8 Vodiaci valec pílového listu
9 Pätka píly
10 Voliè kyvadlového pohybu
11 Páèka pätky píly

Elektrická bezpeènos

V tomto návode sú pouité nasledovné
symboly:

Elektromotor bol skontruovaný iba pre jedno
napätie. Vdy skontrolujte, èi sieové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
títku náradia.

Upozoròuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia ivotnosti náradia alebo jeho
pokodenia v prípade nedodrania
pokynov uvedených v tomto návode.

Vae náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana zemnením.

Upozoròuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.

115 V prístroje musia by napájané bezpeènými
izolovanými transformátormi s uzemnenou
clonou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Poistky:

náradie 230 V 10 A v napájacej sieti

Nebezpeèenstvo vzniku poiaru.

Pouitie predlovacieho kábla

Obsah balenia

Ak je pouitie predlovacieho kábla nutné,
pouite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viï technické údaje).
Minimálny prierez vodièa je 1,5 mm2.
V prípade pouitia navinovacieho kábla,
odviòte vdy celú dåku kábla.

Balenie obsahuje:
1 Priamoèiaru pílu
1 Sadu pílových listov
1 Vloku pätky zabraòujúcu tiepeniu
1 Kryt pätky zabraòujúci pokriabaniu
1 Clonu odsávania neèistôt
1 Adaptér odsávania neèistôt
1 Kufrík na náradie
1 Návod na pouitie
1 Výkresovú dokumentáciu

Montá a nastavenie
Skôr ne zahájite montá alebo
nastavovanie, vdy odpojte náradie od
siete.
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Nasadenie a vybratie pílového listu
(obr. B)

PolohaDrevo
Kov
3
Rýchle rezanie 2
Hrubý obrobok -

Systém výmeny bez pouitia náradia zaisuje
rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu.
 Povo¾te driak pílového listu (7) takým
spôsobom, e úplne vytiahnete západku
pílového listu (5).
 Do driaka (7) vlote pílový list tak, aby
zadná hrana pílového listu zapadla do
dráky vodiaceho valca (8).
 Západku pílového listu (5) vráte do
pôvodnej polohy.
 Pílový list vyberte tak, e celkom vytiahnete
západku pílového listu a pílový list
vysuniete z driaka von.

1
0

Preglejka
Drevotrieska

Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
-

hliník
Neelezné
kovy
Tenký obrobok Plech
Èisté rezy

Nastavenie odfukovania pilín (obr. A)
Odfukovanie pilín vykonáva regulovate¾ný
vzduchový prúd od pílového listu tak, aby sa
poèas chodu na obrobku piliny nezachytávali.
 Odfukovanie pilín nastavte pomocou páèky
(4).
- Nízko
Pri práci s kovmi, pri pouití chladiacich
a mazacích prostriedkov a pri pouití
odsávaèa neèistôt.
- Stredne
Pri práci s drevom a podobným
materiálom pri nízkych otáèkach.
- Vysoko
Pri práci s drevom a podobným
materiálom pri vysokých otáèkach.

Pílové listy
Typ pílového listu
Pouitie
Rezná èepe¾
s jemným ozubením
pre hladké priame rezy
Rezná èepe¾
s hrubým ozubením
pre rýchle priame rezy
Pílový list
na rezanie eleza
na rezanie kovu
a neelezných kovov
Zarovnávacia èepe¾* na doèisovanie
boèných hrán alebo
okrajov rezov.

Montá plastového ochranného krytu
pätky (obr. D)

* Nie je k dispozícii vo vetkých krajinách.
iroká kála pílových listov daného urèenia je
k dispozícii ako peciálna výbava.

Ochranný kryt pätky (12) zniuje pokodenie
povrchu (citlivých) obrobkov.
 Nasaïte kryt na pätku tak, ako je
znázornené na obrázku.

Pílový list vo¾te vdy starostlivo.
Nastavenie uhla sklonu (obr. C)

Montá a vybratie ochrannej vloky
pätky (obr. E1 & E2)

Nastavite¾ná pätka píly (9) umoòuje
prevedenie pravostranných i ¾avostranných
zaikmení a do 45°. Mierka sklonu má
predvolené polohy 0°, 15°, 30° a 45°.
 Povo¾te páèku pätky píly (11).
 Pätku (9) presuòte smerom k pílovému listu.
 Nakloòte pätku a pomocou mierky nastavte
poadovaný uhol sklonu.
 Páèku pätky píly dotiahnite.

Vloka (13) tesne priliehajúca k pílovému listu
zniuje tiepenie obrobku.
Vloku je moné nasadi ako na pätku, tak i na
kryt pätky.
 Uchopte vloku (13) v smere znázornenom
na obrázku.
 Montá vloky na pätku (9):
- Okraje (14) zasuòte do dráok (15).
- Zadnú èas vloky zasuòte tak, aby
smerovala proti pätke.
 Montá vloky na kryt pätky (12):
- Okraje (14) zasuòte za výstupky (16).
- Predný koniec vloky zatlaète smerom
ku krytu. Vloka zapadne na svoje
miesto.
 Vloku odstránite opaèným postupom.

Nastavenie kyvadlového pohybu (obr. A)
Nastavite¾ný kyvadlový pohyb zaruèuje
perfektné prevedenie rezu v rôznych
materiáloch.
 Voliè kyvadlového pohybu (10) presuòte
pod¾a niie uvedenej tabu¾ky do
poadovanej polohy. Voliè sa dá ovláda
aj poèas práce s pílou.
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celkom zastaví. Po skonèení práce
môe by pílový list ve¾mi teplý.
Nedotýkajte sa ho.

Odsávanie prachu (obr. F)
Nástavec na odsávanie neèistôt (17) spolu s
ochrannou clonou (18) a pripojením vhodného
vysávaèa napomáha k odsávaniu prachu z
povrchu obrobku.
 Ochrannú clonu (18) upevnite na ochranu
prstov (6) a pokým nezacvakne.
 K náradiu pripevnite nástavec odsávania
neèistôt (17) tak, ako je znázornené na
obrázku.
 K nástavcu pripojte hadicu vhodného
vysávaèa.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)
DW331K
 Ak chcete náradie spusti, stlaète spínaè
(1).
 Nepretritý chod spustíte stisnutím a
podraním vypínaèa (1), stlaèením
zaisovacieho tlaèidla (2) a uvo¾nením
stlaèenia vypínaèa.
 Ak chcete náradie vypnú, spínaè uvo¾nite.
 Ak chcete vypnú náradie z reimu
nepretritého chodu, spínaè krátko stisnite
a uvo¾nite ho.  Po ukonèení práce a pred
odpojením napájacieho kábla náradie vdy
vypnite.

Pokia¾ je to vhodné, pripojte taký
systém odsávania prachu, ktorý je
skontruovaný v súlade s platnými
nariadeniami týkajúcimi sa emisií
neèistôt.
Pokia¾ reete kov, nepouívajte systém
odsávania neèistôt bez vhodnej
ochrany pred odletujúcimi iskrami.

DW333K
 Zapnutie: presuòte hlavný vypínaè (1)
dopredu.
 Vypnutie: presuòte hlavný vypínaè
dozadu.
 Po ukonèení práce a pred odpojením
napájacieho kábla náradie vdy vypnite.

Pokyny na obsluhu












Vdy dodrujte bezpeènostné
predpisy a prísluné nariadenia.
Uistite sa, èi je obrobok riadne
upevnený. Odstráòte klince,
skrutky a iné spojovacie materiály,
ktoré by mohli ostrie pílového listu
pokodi.
Skontrolujte, èi je pod obrobkom
dostatoèný priestor pre prenikanie
pílového listu. Nerete materiály
presahujúce hrúbkou maximálnu
hrúbku rezu pílového listu.
Pouívajte iba ostré pílové listy.
Pokodené alebo zohýbané pílové
listy musia by okamite vymenené.
Náradie nepouívajte na rezanie
potrubí alebo rúrok.
Nikdy náradie nezapínajte bez
naintalovaného pílového listu.
Optimálne výsledky dosiahnete,
pokia¾ rez povediete hladko
kontantnou rýchlosou. Na pílový
list netlaète z boku. Pätku píly
udrujte pritlaèenú na obrobok a
napájací kábel drte mimo línie
rezu. Pokia¾ reete oblúky, kruhy
alebo iné zaoblené tvary, tlaète pílu
z¾ahka dopredu.
Pred vytiahnutím pílového listu
z obrobku poèkajte, a sa píla

Nastavenie elektronického riadenia
rýchlosti rezania (obr. G1 & G2)
DW331K (obr. G1)
Rýchlos rezu závisí na tom, ako silno stisnete
hlavný vypínaè zap/vyp (1).
 Rýchlos rezania je moné predvoli tak,
e otoèíte gombíkom regulácie otáèok (3)
na poadovanú úroveò. Vyia hodnota
na stupnici znamená vyiu rýchlos
rezania. Poadované nastavenie závisí od
hrúbky obrobku a od toho, z akého je
materiálu.
 Vysokú rýchlos pouívajte na rezanie
mäkkých materiálov ako je drevo. Pre
rezanie kovu pouívajte nízku rýchlos.
DW333K (obr. G2)
Gombík na reguláciu otáèok (3) je moné poui
na nastavenie poadovaného rozsahu
rýchlosti.
 Nastavte elektronický regulátor otáèok na
poadované otáèky. Poadované
nastavenie závisí od hrúbky obrobku a od
toho, z akého je materiálu.
 Vysokú rýchlos pouívajte na rezanie
mäkkých materiálov ako je drevo. Pre
rezanie kovu pouívajte nízku rýchlos.
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Po dlhej dobe chodu náradia v nízkych
otáèkach ho ponechajte bea pribline
3 minúty na maximálnu rýchlos pri
vo¾nobehu.

Môe obsahova:
- DE3241
Paralelný doraz
- DE3242
Tyèové kruidlo
K dispozícii sú nasledovné výmenite¾né pílové
listy:
- DT2048
Rezný pílový list s jemným
ozubením
- DT2075
Rezný pílový list s hrubým
ozubením
- DT2160
Pílový list na rezanie kovu
- DT2074
Zarovnávací pílový list*
* Nie je k dispozícii vo vetkých krajinách.

Rezanie dreva





Pokia¾ je to nutné, vyznaète si rez.
Zapnite náradie.
Pílou tlaète proti obrobku a sledujte èiaru
rezu.
Pri prevádzaní rezu rovnobeného
s hranou obrobku namontujte paralelný
doraz a pílu ahajte tak, ako je znázornené
na obrázku H.

Údrba
Vae elektrické náradie D E WALT bolo
skontruované tak, aby pracovalo èo najdlhie
s minimálnymi nárokmi na údrbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné èistenie a starostlivos.

Rezanie do dreva pomocou predvàtaného
otvoru






Pokia¾ je to nutné, vyznaète si rez.
Vyvàtajte otvor (∅ min. 12 mm) a vlote
doòho pílový list.
Zapnite náradie.
Riaïte sa vyznaèenou líniou rezu.
Pokia¾ chcete reza presný kruhový tvar,
namontujte tyèové kruidlo a nastavte ho
na poadovaný polomer (obr. I).

Mazanie vodiaceho valca (obr. B)


Rezanie a po vystupujúci okraj (obr. J)



Pouite bený pílový list, rete a po
vyènievajúci okraj.
Rez zakonèite zarovnávacím pílovým
listom.

Aby bolo zabránené zaseknutiu píl. listu
v materiáli, kvapkajte v pravidelných
intervaloch na vodiaci valec (8) kvapku oleja.

Èistenie
Udrujte èisté ventilaèné dráky a plastový kryt
pravidelne èistite mäkkou tkaninou.

Odsávanie prachu (obr. F)


Pokia¾ je náradie pouívané vo vnútorných
priestoroch dlhiu dobu, pouívajte vhodný
systém odsávania neèistôt, ktorý je
skontruovaný v súlade s platnými
nariadeniami týkajúcimi sa emisií neèistôt.

Nepotrebné náradie a ivotné
prostredie
Nepotrebné náradie prineste do znaèkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak,
aby nedolo k ohrozeniu ivotného prostredia.

Rezanie kovu



Nasaïte prísluný pílový list.
Pokraèujte vyie uvedeným postupom.
Pouívajte chladiace mazivo (olej na
rezanie), aby sa pílový list alebo
obrobok neprehrial.

Doplnkové prísluenstvo
Ïalie podrobnosti týkajúce sa prísluenstva
získate u svojho znaèkového predajcu.
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Veobecné bezpeènostné pokyny
Varovanie! Preèítajte si vetky pokyny.
Nedodranie niie uvedených pokynov
môe ma za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik poiaru alebo váne
poranenie. Oznaèenie výkonné náradie
vo
vetkých
niie
uvedených
upozorneniach odkazuje na vae náradie
napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez napájacieho kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1
a

b

c

2
a

b

c

d

e

3
a

Pracovný priestor
Pracovný priestor udrujte èistý a
dobre osvetlený. Preplnený a
neosvetlený pracovný priestor môe
spôsobi úraz.
S výkonným náradím nepracujte vo
výbuných priestoroch, ako sú
napríklad priestory obsahujúce
hor¾avé kvapaliny, plyny alebo prané
priestory. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môe zapáli prach alebo výpary.
Pri práci s výkonným náradím drte
deti a okolité osoby z jeho dosahu.
Odvrátenie pozornosti môe zapríèini
stratu kontroly.

b

c

Elektrická bezpeènos
Zástrèka napájacieho kábla náradia
musí zodpoveda zásuvke. Nikdy
akýmko¾vek spôsobom zástrèku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené zemnením nepouívajte
akéko¾vek
redukcie
zástrèiek.
Neupravované zástrèky a zodpovedajúce
zásuvky zniujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladnièky. Pri uzemnení
váho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Náradie nevystavujte daïu ani
vlhkému prostrediu. Pokia¾ do náradia
vnikne voda, zvýi sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepouívajte napájací
kábel na prenáanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej
siete. Napájací kábel drte z dosahu

d

e

f
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tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých èastí. Pokodené
alebo spletené káble zvyujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokia¾ s náradím pracujete vo
vonkajom prostredí, pouívajte
predlovací kábel urèený na pouitie
vonku. Pouitie napájacieho kábla
vhodného pre vonkajie prostredie zniuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpeènos obsluhy
Zostaòte stále pozorní, sledujte, èo
robíte a pri práci s náradím pouívajte
rozum. S náradím nepracujte pokia¾
ste unavení alebo pokia¾ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chví¾ková nepozornos pri
práci s náradím môe privodi váne
zranenie.
Pouívajte prostriedky na ochranu
bezpeènosti.
Vdy
pouívajte
prostriedky na ochranu sluchu.
Bezpeènostná výbava ako je respirátor,
nekåzavá bezpeènostná obuv, pevná prilba
alebo ochranné slúchadlá pouitá
v zodpovedajúcich podmienkach zniuje
riziko úrazu.
Zabráòte náhodnému spusteniu.
Predtým ako náradie pripojíte do
elektrickej zásuvky zabezpeète, aby
bol hlavný vypínaè vo vypnutej polohe.
Prenáanie náradia s prstom na hlavnom
vypínaèi alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokia¾ je hlavný
vypínaè náradia v polohe zapnuté môe
spôsobi úraz.
Pred spustením náradia sa vdy
uistite, èi nie sú v jeho blízkosti k¾úèe
alebo nastavovacie prípravky. K¾úèe
alebo nastavovacie prípravky zabudnuté
na rotaèných èastiach náradia môu
spôsobi úraz.
Neprekáajte sami sebe. Pri práci
vdy udrujte vhodný a pevný postoj.
To umoní lepiu ovládate¾nos náradia
v neoèakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste vo¾né
atstvo alebo perky. Vae vlasy,
odev a rukavice drte mimo dosahu
pohyblivých èastí. Vo¾né aty, perky
alebo dlhé vlasy môu by pohyblivými
dielmi zachytené.

www.naradi-dewalt.cz
g
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b
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d

e

f
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vykona. Pouitie náradia za iným úèelom,
ne ku ktorému je urèené môe by
nebezpeèné.

Pokia¾ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadenia
na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne
pripojenie
a
riadne
fungovanie. Pouitie týchto zariadení
môe zníi nebezpeèenstvo týkajúce sa
prachu.

5
a

Pouitie výkonného náradia a jeho
údrba
Náradie nepreaujte. Pouívajte
správny typ náradia pre vau prácu.
Správny typ náradia bude pracova lepie
a bezpeènejie, ak sa bude pouíva vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
urèené.
Pokia¾ nejde hlavný vypínaè náradia
zapnú a vypnú, s náradím
nepracujte.
Akéko¾vek
náradie
s nefunkèným hlavným vypínaèom je
nebezpeèné a musí by opravené.
Pred výmenou akýchko¾vek èastí,
prísluenstva
alebo
iných
pripojených
súèastí,
pred
prevádzaním servisu alebo pokia¾
náradie nepouívate, odpojte ho od
elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpeènostné opatrenia zniujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokia¾ náradie nepouívate, ulote ho
mimo dosahu detí a zabráòte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Výkonné náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpeèné.
Údrba. Skontrolujte, èi náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
èasti, zlomené diely alebo akúko¾vek
inú závadu, ktorá môe ma vplyv na
správny chod náradia. Pokia¾ je
náradie pokodené, nechajte ho
opravi. Mnoho porúch vzniká
nedostatoènou údrbou náradia.
Rezné nástroje udrujte ostré a èisté.
Riadne udrované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné
k zanáaniu neèistotami a lepie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, prísluenstvo a násady
pouívajte pod¾a týchto pokynov a
spôsobom urèeným daným typom
náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné

Opravy
Vae náradie nechajte opravova iba
osobou s príslunou kvalifikáciou pri
pouití
výhradne
originálnych
náhradnych dielov. Tým bude zaistená
bezpeènos chodu náradia.

Prehlásenie o zhode
DW331K/DW333K
Spoloènos D EWALT prehlasuje, e tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
983789/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 610003-2 a EN 61000-3-3.
Ak chcete získa podrobnejie informácie,
kontaktujte prosím spoloènos DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej
na konci tohto návodu.
DW331K DW333K
LpA (akustický tlak)
dB(A)
86.4
86.5
LWA (akustický výkon)
dB(A)
97.4
97.5
Vibrácie RMS prenáané na obsluhu
m/s2
5.5
5.3
KpA (nepresnos akustického tlaku) dB(A) 2.8
KWA (nepresnos akustického výkonu) dB(A) 2.8
Technický
a vývojový riadite¾
John Howson
DEWALT,
Green Lane,
Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG England
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Politika naich sluieb
zákazníkom

tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záruèných opráv.

Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom
je ná najvyí cie¾. Kedyko¾vek budete
potrebova radu èi pomoc, obráte sa s dôverou
na ná najblií servis DEWALT, kde Vám
vykolený personál poskytne nae sluby na
najvyej úrovni.

Naviac poskytuje servis DEWALT na vetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné diely
ïaliu servisnú záruènú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Záruka sa nevzahuje na spotrebné
prísluenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce,
hob¾ovacie noe, brúsne kotúèe, pílové listy,
pílové kotúèe, brúsny papier a pod.) ani na
prísluenstvo
prístroja
pokodené
opotrebovaním.

Záruka DEWALT
Blahoeláme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku DEWALT. Ná záväzok ku
kvalite zahàòa v sebe samozrejme tie nae
sluby zákazníkom. Preto ponúkame záruènú
dobu ïaleko presahujúcu minimálne
poiadavky vyplývajúce zo zákona.

Záruèný list je dokladom práv spotrebite¾a 
zákazníka v zmysle § 620 Obèianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí
k predávanému
výrobku
zodpovedajúceho katalógového a výrobného
èísla ako jeho prísluenstvo. Pri kadej
reklamácii je potrebné tento záruèný list
predloi predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku DEWALT poverenému vykonávaním
záruèných opráv. Vo vlastnom záujme si ho
preto spolu s originálom dokladu o nákupe
starostlivo uschovajte.

Kvalita tohto prístroja nám umoòuje ponúknu
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýko¾vek nedostatok podliehajúci záruke,
bude Vám u Váho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vïaka 1 roènej záruke
istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia
prístroja
na
bezplatné
prehliadky
v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou
kvality firma DEWALT garantuje poèas trvania
záruènej doby (24 mesiacov pri nákupe pre
priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri
nákupe pre osobnú a podnikate¾skú èinnos)
bezplatné odstránenie akejko¾vek materiálovej
alebo výrobnej chyby za nasledovných
podmienok:
 Prístroj bude dopravený (spolu
s originálnym záruèným listom DEWALT a
s dokladom o nákupe), do jedného
z poverených servisných stredísk DEWALT,
ktoré sú autorizované na vykonávanie
záruèných opráv.
 Prístroj bol pouívaný iba s originálnym
prísluenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a prísluenstvom BBW èi
Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako
vhodné na pouitie spolu s prístrojom
DEWALT.
 Prístroj bol pouívaný a udriavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
 Motor prístroja nebol preaovaný a nie sú
badate¾né iadne známky pokodenia
vonkajími vplyvmi.
 Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané

DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruènom liste. Ïalie
informácie týkajúce sa servisu môete získa
na dole uvedených telefónnych èíslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
tel: 02 492 41 934
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2004
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CZ
BAND SERVIS, Praha-Modøany, Kláterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìínská 120,

tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390

SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

tel:
fax:
tel:

BAND SERVIS, Koice, Zvonárska 8,

20

033/55 11 063
033/55 12 624
055/6233155
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CZ

ZÁRUÈNÍ LIST

LV

GARANTIJAS TALONS

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

PL

KARTA GWARANCYJNA

LT

GARANTINIS TALONAS

SK

ZÁRUÈNÝ LIST

ZÁRUÈNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUÈNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mìsícù pøi prodeji zboí fyzické osobì  spotøebiteli pro soukromou pøímou spotøebu (§ 620 Obèanského zákoníku)
G 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe  spotrebite¾ovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obèianskeho zákonníka)
12 mìsícù pøi prodeji zboí podnikateli, který ho pouívá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
G 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikate¾ovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:

.

Kupující prohlauje, e úèel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, e úèel nákupu je pre:
G Pøímou osobní spotøebu/Priamu osobnú spotrebu

G

Obchodní a podnikatelskou èinnost/obchodnú a podnikate¾skú èinnos

IÈO:

Èíslo pokladního dokladu - faktury/Èíslo pokladnièného dokladu - faktúry:

........................... ..
.

TYP VÝROBKU:
CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

H

Gyári szám

A vásárlás napia

LT

Serijos numeris

Pardavimo data

LV

Sçrijas numurs

Pârdoanas datums

PL

Numer seryjny

°
Data sprzedazy

SK

Èíslo série

Dátum predaja

Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Paraas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
2Aèiatka predajne
Podpis

CZ

www.naradi-dewalt.cz
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Adresy servisu
Band Servis
Kláterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
LT

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
írmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

tel. 476 112 143

H

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

Dokumentace záruèní opravy

LV

Garantijas remonta dokumentâcija

H

A garanciális javitás dokumentálása

PL

Przebieg napraw gwarancyjnych

LT

Garantiniø remontø dukumentacija

SK

Záznamy o záruèných opravách

CZ

CZ

Èíslo

Datum pøíjmu

Datum zakázky

Èíslo zakázky Závada

H

~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont

Javitási

Jótállás új határideje

munkalapszám

Razítko
Podpis

Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás

LT

Nr.

Registracijos data

Remonto data

Remonto Nr.

LV

N.p.k.

Pieòemanas
datums

Remonta datums

Remonta doku- Defekti
menta numurs

Zîmogs
Paraksts

PL

Nr.

Data zg³oszenia

Data naprawy

Nr. zlecenia

Przebieg
naprawy

Stempel
Podpis

SK

Èíslo
dodávky

Dátum nahlásenia

Dátum opravy

Èíslo
objednávky

Popis
poruchy

Peèiatka
Podpis

07/04

Defektas

Antspaudas
Paraas

