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Technické parametry 

 
Okružní pila – (aku.)  

 
CP 190 CP 236  

Výstupní výkon  [W] 1600 2000 

Volnoběžné otáčky  [ot./min] 4500 4500 

Otáčky při zatížení, max. [ot./min] 3400 3000 

Tloušťka pilového listu, max. [mm] 2 2 

Hloubka řezu při 90°, max. [mm] 66 85 

Hloubka řezu při 45°, max. [mm] 43 58 

Ø [mm] 190 235 

Hmotnost (bez příslušenství), cca [kg] 4 7,2 

Třída ochrany  2 2 

 
Uvedené hodnoty jsou platné pro jmenovitá napětí [U] 230/240 V — 50/60 Hz - 110/120 V — 60 Hz. Při nižších 

hodnotách napětí a u modelů určených pro použití v konkrétních zemích se mohou tyto hodnoty lišit. 
 
Model (typ) je uveden na výrobním štítku zařízení. Obchodní názvy (pojmenování) jednotlivých zařízení se mohou 

lišit. 
 
 
 
 

Součásti zařízení 
 
1 Aretace spínače  
2 Spínač zapnuto/vypnuto  
3 Odlučovač prachových částic (pilin)  
4 Ochranný kryt  
5 Křídlová matice šroubu pro nastavení 

úhlu řezu   
6 Základna (pracovní plocha)  
7 Čepel odlučovače (rozpěrný nůž)  
8 Výsuvný kryt pilového listu  
9 Paralelní doraz  

10 Inbusový klíč  
11 Stupnice pro nastavení úhlu řezu   
12 Křídlová matice upínacího šroubu 

paralelního dorazu  
13 Ukazatel úhlu řezu, 45°  
14 Ukazatel úhlu řezu, 0° 
 
15 Upínací šroub s podložkou  
16 Příruba pro uchycení pilového listu  
17 Hřídel elektromotoru  
18 Sada šroubovacích svorek* 

 
 
 

 

Hluk / vibrace 
 
Naměřené hodnoty dle: 
 
EN 60745  

CP190 CP236 
  

95 97 
108 110 
2,5 2,5 

 
Naměřená střední hodnoty hladiny hluku 
generovaného zařízením dle A-filtru: 

hladina akustického tlaku: 97 dB  

hladina akustického výkonu: 110 dB 

Chraňte si sluch vhodnými pracovními 
pomůckami! 
Úroveň vibrací působících na ruce je menší než 

2,5 m/s
2
. 

 

Předpokládaný způsob použití 
 
Zařízení je určeno k provádění přímočarých 
(rovných) podélných a příčných řezů na 
pevném povrchu pod úhlem maximálně 45°. 
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     Pro vaši bezpečnost 
 

Přečtěte si a přesně dodržujte 

veškeré provozní i 

bezpečnostní pokyny tak, aby 

byla zaručena bezpečnost práce 

při používání tohoto zařízení. 

Kromě toho, musí být 

dodržovány i všeobecné  

bezpečnostní pokyny uvedené v příloze. Před 

prvním použitím požádejte o praktickou 

ukázku, jak s tímto zařízením zacházet.  
 Noste ochranné brýle a bezpečnostní pracovní 

pomůcky zabraňující poškození sluchu.   
 Dlouhé vlasy zahalte bezpečnou pokrývkou hlavy. 

Při práci noste pouze přiléhavý oděv.   
 Při práci vzniká prach, který může škodit zdraví, 

vzplanout nebo vybuchnout. Proto je potřeba 

učinit náležitá bezpečnostní opatření. Příklady: 

Některé z prachových částic jsou považovány za 

karcinogenní. Zajistěte bezpečné odsávání 

prachových částic a noste ochrannou masku 

(roušku).  
 
 Pokud při práci dojde k poškození napájecího 

kabelu nebo k jeho prořezání, nedotýkejte se ho a 

neprodleně vytáhněte zástrčku z elektrické 

zásuvky. Zařízení s poškozeným kabelem nikdy 

nepoužívejte.  
 
 Při práci držte zařízení pevně oběma rukama a 

zaujměte bezpečný postoj (rozkročmo).  
 
 Kabel musí vždy směřovat k zařízení bezpečně 

zezadu tak, aby neprotínal dráhu řezu.  
 
 Zařízení musí být zapojeno do elektrické sítě přes 

proudový chránič 30 mA max. Používejte pouze 

schválené typy prodlužovacích kabelů, které jsou 

určeny pro venkovní prostory.  
 
 Elektrické zařízení držte pouze za 

odizolovanou rukojeť, neboť hrozí kontakt 

řezného nástroje se skrytou elektroinstalací 

či vlastním přívodním napájecím kabelem. 

Při kontaktu s vodičem, který je pod elektrickým 

napětím, se pod tímto nebezpečným napětím 

ocitnou i veškeré nechráněné kovové části 

zařízení a obsluha utrpí úraz elektrickým 

proudem. 
 
 K vyhledání skrytých elektrických rozvodů 

(vedení) použijte vhodná detekční zařízení 

nebo přizvěte a požádejte o pomoc místně 

příslušnou asistenční službu. 

Kontakt s elektrickým vedením může způsobit 

požár a úraz elektrickým proudem. Poškození 

plynového potrubí může vést k explozi. Při 

proražení vodovodního potrubí dochází k věcným 

škodám na majetku a také je zde nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem.  

 Zařízení smí být provozováno pouze s příslušnými 

bezpečnostními prostředky a ochrannými prvky. 

 

 Výsuvný kryt pilového listu 8 se musí volně 
pohybovat a samovolně zavírat; v odklopené 
poloze nesmí být fixován.  

 
 Vždy používejte čepel odlučovače (rozpěrný 

nůž) 7.  
 
 Při stacionárním (nepřenosném) využití smí být 

zařízení obsluhováno pouze na pracovním stole 
(upínací stolici) s ochranou proti opětovnému 
spuštění.  

 
 Zařízení přibližte k povrchu obrobku (řezaného 

materiálu) pouze tehdy, je li zapnuto 
(spuštěno).  

 
 Obrobek bezpečně uchyťte. Obrobek 

uchycený pomocí upínacích svorek nebo ve 

svěráku je mnohem lépe zabezpečen proti 
pohybu nežli při pouhém přidržování lidskou 
rukou.  

 
 Při práci směřujte vždy zařízení od těla.  
 
 Nepracujte s materiály obsahujícími azbest.  
 
 V dráze řezu nesmí ležet žádné překážky, a to 

jak nahoře, tak i dole.  
 
 Pilový list nesmí obrobek přesahovat o více než 

3 mm.  
 
 Ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od 

rotujícího pilového listu. Nedotýkejte se 

rotujícího pilového listu na spodní straně 

obrobku.  
 
 Nestrkejte prsty do ústí odlučovače 

prachových částic (pilin) 3. Neřežte do 

hřebíků, šroubů, atd.  

 Nepracujte se zařízením nad hlavou.  
 
 Pilový list a čepel odlučovače (rozpěrný nůž) 

nesmí v řezu uvíznout. Ozuby po obvodu misí 
být širší a hlavní střední část pilového listu 
musí být tenčí, než je tloušťka čepele 
odlučovače (rozpěrného nože).  

 
 Ochraňujte pilový list před nárazem, otřesy a 

pádem. Pilový list se nesmí v řezu vzpříčit a 

zaklínit.  
 
 Pokud pilový list v řezu uvízne, okamžitě 

zařízení vypněte.  
 
 Po vypnutí nezpomalujte pilový list vyvíjením 

bočního tlaku.  
 
 Před odložením zařízení vždy nejprve vypněte 

a vyčkejte, až se pilový list zastaví.  
 
 Používejte pouze ostré, bezvadné pilové listy.  

Prasklé, ohnuté nebo tupé pilové listy okamžitě 

vyměňte. 
 
 Nelze použít vysoce legované pilové listy z 

rychlořezné oceli.  
 

 Nikdy nepřipusťte, aby toto zařízení používaly 
děti.  
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Před uvedením do provozu 

 
• Před prováděním údržby a seřízením 

zařízení vždy nejprve vytáhněte 

zástrčku z elektrické zásuvky.  
 
Kontrola nastavení čepele 

odlučovače (rozpěrného nože) 
 
Z bezpečnostních důvodů musí být čepel 
odlučovače vždy na svém místě. Čepel 
odlučovače zabraňuje vzpříčení pilového listu v 
zářezu. 

 
Nastavení úhlu řezu 
 
• Před prováděním údržby a seřízením 

zařízení vždy nejprve vytáhněte 

zástrčku z elektrické zásuvky.   
Povolte křídlovou matici (e) šroubu 5.  
Pootočením zařízením na stranu nastavte na 
stupnici 11 požadovaný úhel řezu.  
Křídlovou matici (e) šroubu 5 opět dotáhněte.  
Poznámka: Při šikmém řezu je hloubka zářezu 
menší než hodnota zobrazená na stupnici. 

 

 

Ukazatele řezu 
 

Ukazatel 0° (14) označuje polohu pilového listu 
pro pravoúhlé řezy.  
Ukazatel 45° (13) označuje polohu pilového 
listu pro řezy pod úhlem 45°. 

 
 
 

Poznámka: Doporučujeme provést zkušební 
řez. 

 

Nastavení hloubky zářezu Uvedení do provozu 
 
 
• Před prováděním údržby a seřízením 

zařízení vždy nejprve vytáhněte 

zástrčku z elektrické zásuvky.   
Aby byl řez optimální, pilový list nesmí 
přesahovat obrobek v jeho nejširším místě 
o víc než 3 mm.  

Pro nastavení hloubky zářezu povolte křídlovou 
matici šroubu/upínací páku a nadzvedněte nebo 
snižte   pilu   na   úroveň      základny (pracovní 
plochy) b:  
nadzdvižení – menší hloubka řezu 

snížení – větší hloubka řezu 
 
Nastavte na stupnici požadovanou hloubku řezu.  
Křídlovou matici šroubu/upínací páku opět 
dotáhněte. 

 
Dbejte na správné síťové napětí: Hodnota 
napájecího napětí musí odpovídat hodnotě 
uvedené na výrobním štítku zařízení. Zařízení 
určené pro 230 V lze připojit i na 220 V. 
 
Zapnutí a vypnutí 
 
Pro zapnutí zařízení zatlačte nejprve 

bezpečnostní spínač směrem k aretaci 1 a pak 

stiskněte a držte spínač zapnuto/vypnuto 2.  
Pro vypnutí zařízení spínač zapnuto/vypnuto 2 
opět uvolněte.  

Z bezpečnostních důvodů nelze 
spínač zapnuto/vypnuto 
uzamknout ve stlačené poloze; 

proto je zapotřebí ho držet během celé 
řezné operace. 
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Výměna pracovního nástroje Odvod prachu/pilin 

 
 
 Před prováděním údržby a seřízením 

zařízení vždy nejprve vytáhněte 

zástrčku z elektrické zásuvky.   
 Nasaďte si ochranné rukavice.   
 Technické parametry pilového listu 

musí odpovídat hodnotám uvedeným v 

tomto návodu k obsluze.   
Používejte pouze pilové listy 

konstruované pro otáčky vyšší, než 

jsou volnoběžné otáčky zařízení.  
 
 
Stiskněte a držte západku (9) tak, že 
nelze hřídelí otáčet. 
Pro dotažení a povolení upínacího šroubu 
15 pevně uchopte klíčem přírubu 16 nebo 
položte pilový list na dřevěnou podložku. 
 

Demontáž  
Sklopte dozadu výsuvný kryt pilového 
listu 8 a pevně ho zajistěte.  
Pomocí inbusového klíče odšroubujte 

upínací šroub 15.  

Sejměte přírubu 16 (20). 

Sejměte pilový list. 
 
Montáž 
 
Před kompletací pilový list a všechny 
upínací součásti nejprve očistěte.  
Sklopte dozadu výsuvný kryt pilového 
listu 8 a pevně ho zajistěte. 
 
Nasaďte pilový list na montážní přírubu.  
Nasaďte upínací šroub 15 s podložkou a 

přírubu 16.  
Upínací šroub 15 dotáhněte pomocí 
inbusového klíče. Utahovací moment:    
6-9 Nm, což odpovídá pevnému dotažení 
rukou + 1/4 otáčky. 
 

Dbejte na správnou polohu 
montážní příruby a příruby 16 pro 
uchycení.  

Při montáži: Dbejte na správný směr 

otáčení - sklon řezných zubů (směr 

šipky na pilovém listu se musí 

shodovat se směrem šipky na jeho 

krytu). 

 
 
Prach, který vzniká při práci, může být 
zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný. 
Je potřeba dodržovat patřičná 
bezpečnostní opatření.  
Příklady: Některé prachové částice jsou 

považovány za karcinogenní 

(rakovinotvorné). Použijte vhodné 

technické prostředky pro odvod 

(odlučování) i sběr prachu/pilin a 

nasaďte si na obličej respirátor. 
 

Externí odsávání 
 
Zařízení lze zapojit přímo do zásuvky 

univerzálního vysavače značky STAYER se 

spouštěním na dálku. Vysavač se automaticky 

spustí, jakmile okružní pilu zapnete. 
 
Vysavač musí být vhodný pro použití společně 
s daným druhem opracovávaného materiálu.  
Pro odsávání suchých prachových částic, které 

jsou mimořádně zdraví škodlivé nebo 

karcinogenní (rakovinotvorné), použijte 

speciální vysavač. 
 
Při externím odsávání pomocí vysavače může 

být zapotřebí použít přechodový nátrubek (viz 

příslušenství). Redukční (přechodový) 

nátrubek zasuňte pevně do ústí vysavače. 

 
 
 
 
 
 
 

Provozní pokyny 
 

Nadměrný přítlak k obrobku (snaha 

urychlit řezání) výrazně omezuje výkon 

zařízení a snižuje životnost pilového listu. 
 
Rychlost řezání (řezný výkon) a kvalita řezu 
závisí zejména na technickém stavu a tvaru 
zubů pilového listu. Proto používejte pouze 
pilové listy s ostrými zuby, které jsou k řezání 
daných druhů materiálů vhodné.  
Dřevo 
 
Výběr vhodného pilového listu závisí na druhu 

i kvalitě dřeva, a také na tom, zda hodláte 

provádět podélné či příčné řezy. 
 

Při řezání smrkového dřeva napodél 
vznikají dlouhé špony. 

 
Prachové částice uvolněné z bukového a 
dubového dřeva jsou obzvláště zdraví 
škodlivé. Proto pracujte pouze tehdy, je li 
zaručeno bezpečné odsávání prachu. 
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Užitečné rady 
 
Paralelní doraz  
Paralelní doraz 9 umožňuje docílit přesného 
řezu podél hrany obrobku a lze ho také využít k 
řezání stejnoměrných odřezků. 
 
 

Údržba a čištění 
 
 Před údržbou, seřizováním a čištěním 

zařízení vždy nejprve vytáhněte 

zástrčku z elektrické zásuvky.  

 V zájmu bezpečné a řádné obsluhy vždy 

udržujte zařízení i jeho větrací otvory v 

čistotě. 

Výsuvný kryt pilového listu se musí vždy volně 
pohybovat a samovolně zavírat. Proto okolí 
pilového listu udržujte vždy v čistotě. Prach a 
odřezky vyfoukejte stlačeným vzduchem nebo 
vymeťte štětcem. 
 
Pilové listy, které nejsou pokryty ochranným 

lakem, mohou být chráněny proti korozi tenkou 

vrstvou oleje. Před použitím musí být vrstva oleje 

odstraněna, jinak dojde ke znečištění povrchu 

dřeva. 
 
Pozůstatky pryskyřice a klihu usazené na pilovém 
listu bývají příčinou nedokonalého provedení řezu. 
Proto pilový list po použití ihned očistěte. 

 

CE Prohlášení o shodě 
 
Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že 

tento výrobek je v souladu s následujícími normami 

nebo standardy: EN 60745 podle ustanovení 

směrnic 2006/42 CE. 
 

Ramiro de la Fuente:  
     Director Manager 

 

 

Ochrana životního prostředí 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
Recyklace surovin namísto vyhození do 

odpadu 
 
Zařízení, příslušenství i balení je zapotřebí roztřídit za 

účelem ekologicky šetrné recyklace. 

Tento návod je vytištěn na recyklovaném papíru bez 

použití chlóru.  
Jednotlivé plastové díly jsou pro účely třídění a 

recyklace označeny. 
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