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Originální návod k použití

1 Symboly

2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnost-
ní pokyny a instrukce. Chyba při dodržování
varovných upozornění a instrukcí může způ-

sobit zásah elektrickým proudem, požár a/nebo
vážné zranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uscho-
vejte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný
v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na síťové
elektrické nářadí (se síťovým kabelem) a na aku-
mulátorové nářadí (bez síťového kabelu).

2.2 Specifické bezpečnostní pokyny pro aku-
mulátor a nabíječku

– Tuto nabíječku mohou používat osoby se snížený-
mi fyzickými, smyslovými či mentálními schop-
nostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a vědomostí pouze pod dohledem, nebo pokud
byly instruovány ohledně bezpečného použití ná-
řadí a chápou hrozící nebezpečí. Děti nesmí toto
nářadí používat nebo si s ním hrát.

– Akumulátor a nabíječku neotvírejte!
– Chraňte nabíječku před kovovými částicemi

(např. kovovými šponami) nebo kapalinami!
– K provozu akumulátorového elektrického nářa-

dí nepoužívejte žádné síťové zdroje nebo cizí
akumulátory. K nabíjení akumulátoru nepouží-
vejte žádné cizí nabíječky. Používání příslušen-
ství neschváleného výrobcem může vést
k elektrickému úrazu a/nebo těžkému poranění.

– Akumulátor chraňte před horkem > 50 °C, např.
také před trvalým slunečním zářením a ohněm!

– Hořící lithium-iontové akumulátory nikdy nehas-
te vodou! Použijte písek nebo hasicí deku.

– Chraňte nářadí před vlhkostí.
– Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými

hranami.
– Abyste zabránili nebezpečí, zástrčku a kabel pra-

videlně kontrolujte a v případě poškození je ne-
chte vyměnit v autorizovaném zákaznickém
servisu.

2.3 Bezpečnostní pokyny specifické pro 
dané nářadí

– Držte nářadí jen za izolované rukojeti, pokud
nástroje mohou při práci narazit na skrytá elek-
trická vedení nebo vlastní přívodní kabel nářa-
dí. Když nástroje použité k řezání narazí na
elektrická vedení pod napětím, mohou se kovové
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Symbol Význam

Varování před všeobecným nebezpečím

Varování před úrazem elektrickým prou-
dem

Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní 
pokyny!

Noste chrániče sluchu!

Noste ochranné rukavice!

Používejte respirátor!

Noste ochranné brýle!

Nevyhazujte do domovního odpadu.

Rada, upozornění

Instruktážní návod

Vstupní napětí a síťová frekvence

Výstupní napětí

Rychlonabíjení max.

Přípustné teplotní rozmezí

Třída ochrany II

Doby nabíjení

Kapacita

Hmotnost

Symbol Význam
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části stroje ocitnout pod napětím a způsobit úraz
elektrickým proudem.

– Elektrické nářadí Festool se smí montovat pou-
ze na pracovní stoly, které jsou k tomu firmou
Festool určené. Montáž na jiný pracovní stůl
nebo pracovní stůl vlastní výroby může způsobit,
že elektrické nářadí nebude bezpečné, což může
vést k těžkým úrazům. 

– Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se
nezastaví. Nástroj se může zaháknout a způsobit
ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

– Deformované nebo naprasklé pilové kotouce, ani
pilové kotouce s tupým nebo poškozeným ostrím,
se nesmejí používat.

– Prímocarou pilu nasazujte na obrobek vždy s be-
žícím pilovým listem.

– Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky:
ochranu sluchu, ochranné brýle a prachovou
masku při činnostech, kdy dochází ke vzniku pra-
chu a pracovní rukavice při opracovávání hrubých
materiálu nebo pri výměně nástroje.

– Obrobek upevněte vždy tak, aby se při opracová-
vání nemohl pohybovat.

– Při práci může vznikat škodlivý či jedovatý
prach (např. nátěry s obsahem olova a některé
druhy dřeva). Kontakt s tímto prachem nebo
jeho vdechování může pro obsluhu nebo osoby
nacházející se v blízkosti představovat ohrožení.
Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší
zemi. 

K ochraně svého zdraví používejte respi-
rátor P2.

– Při prašných pracích připojte nářadí vždy
k odsávání.

– Stroboskopické světlo může u lidí s příslušnými
dispozicemi způsobit epileptický záchvat. Pokud
takové dispozice máte, nářadí nepoužívejte.

– Nedívejte se do stroboskopického světla. Pohled
do světelného zdroje může poškodit zrak.

2.4 Opracování kovu
Při opracování kovu je z bezpečnostních dů-
vodů nutné dodržovat následující opatření:

– K nářadí připojte vhodný vysavač.
– Pravidelně čistěte prach usazený v krytu motoru.
– Použijte pilový plátek na kov.
– Zavřete ochranný kryt proti odlétávajícím pili-

nám.

2.5 Hodnoty emisí
Hodnoty zjištěné dle EN 60745 jsou typicky:

Hodnota vibrací ah (součet vektorů ve třech smě-
rech) a nepřesnost K zjištěné podle EN 60745:

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost) 
– slouží k porovnání nářadí,
– jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatí-

žení vibracemi a hlukem při použití nářadí,
– vztahují se k hlavním druhům použití elektrické-

ho nářadí.
Ke zvýšení může dojít při jiném použití, s jinými ná-
stroji nebo při nedostatečné údržbě. Vezměte
v úvahu čas, kdy nářadí běží na volnoběh a kdy je vy-
pnuté!

3 Účel použití
Přímočaré pily jsou určené pro řezání dřeva
a materiálů podobných dřevu. Se speciálními pilo-
vými plátky, které nabízí Festool, lze nářadí používat
i k řezání plastů, oceli, hliníku, barevných kovů
a keramických desek.
Nabíječka TCL 3 je vhodná
– k nabíjení akumulátorů Festool: BP, BPS a BPC

(NiMH, NiCd, Li-Ion jsou detekovány automatic-

Noste ochranné brýle!

Hladina akustického tlaku LPA = 88 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA = 99 dB(A)

Nejistota K = 3 dB

POZOR

Při práci vzniká hluk
Poškození sluchu

Používejte chrániče sluchu!

PSC 420 EB PSBC 420 EB

Řezání dřeva

Rukojeť ah=6,0 m/s2 ah=10,0 m/s2

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

Hlava převo-
dovky

ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

Řezání kovu

Rukojeť ah=7,0 m/s2 ah=11,0 m/s2

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

Hlava převo-
dovky 

ah=12,0 m/s2

K = 2,0 m/s2
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ky.)

– pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
Při použití v rozporu s určeným účelem pře-
bírá odpovědnost uživatel.

4 Technické údaje

Další technické údaje k nabíječce a akumulátorům jsou uvedené na straně 7.

5 Jednotlivé součásti

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu
k použití.

6 Uvedení do provozu
6.1 Navíjení kabelu nabíječky [3-2]

Před uvedením do provozu je nutné celý ka-
bel odvinout z prohlubně.

6.2 Výměna akumulátoru [2]
S akumulátorovými přímočarými pilami lze po-
užívat všechny akumulátory Festool konstrukč-
ní řady BPC.

Nebezpečí poranění! Akumulátory kon-
strukční řady BPC se smí používat pouze
tehdy, pokud byla z akumulátoru odstraněna
spona na opasek.

6.3 Zapnutí/vypnutí
Elektrické nářadí má na obou stranách spínač [1-2]
pro zapnutí a vypnutí.
PSBC 420 EB je navíc vybavená spínačem
s plynulou regulací otáček [1-3] s blokováním za-
pnutí [1-4]. Pro trvalý provoz používejte tlačítko [1-
2].

6.4 Nabíjení akumulátoru [3A]
Akumulátor se dodává částečně nabitý. Pro za-
jištění plného výkonu akumulátoru akumulátor
před prvním použití úplně nabijte.

LED [3-1] nabíječky indikuje příslušný provozní
stav nabíječky.

Akumulátorové přímočaré pily PSC 420 EB PSBC 420 EB

Napětí motoru 10,8 - 18 V

Počet zdvihů 1500 - 3800 min-1 1000 - 3800 min-1

Délka zdvihu 26 mm

Kyvný pohyb 4 stupně

Max. nastavení naklonění (jen s úhlovým sto-
lem WT-PS 400 - příslušenství)

45° na obě strany

Max. hloubka řezu (v závislosti na pilovém plátku)

dřevo 120 mm

hliník 20 mm

ocel 10 mm

Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg

Třída bezpečnosti /II

[1-1] Ochranný kryt proti odlétávajícím pilinám

[1-2] Spínač zap/vyp

[1-3] Spínač s plynulou regulací otáček (jen
PSBC 420 EB)

[1-4] Blokování zapnutí (jen PSBC 420 EB)

[1-5] Ovládací kolečko pro regulaci počtu zdvihů

[1-6] Tlačítko pro uvolnění akumulátoru

[1-7] Odsávací hrdlo

[1-8] Páčka pro zajištění stolu pily

[1-9] Tlačítko pro uvolnění pilového plátku

[1-10] Výměnný stůl pily

[1-11] Spínač kyvného pohybu

[1-12] Pracovní deska

[3-1] Kontrolka LED

[3-2] Naviják kabelu

[3B] Upevnění nabíječky na zeď

LED žlutá - svítí trvale

Nabíječka je připravena 
k provozu.

LED zelená - rychle bliká

Akumulátor se nabíjí maximálním 
proudem.
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7 Nastavení

7.1 Výměna nástroje

Volba pilového plátku
Používejte pouze pilové plátky
s jednovačkovou stopkou (stopkou T). Pilový
plátek by neměl být delší než je nutné pro

plánovaný řez. Pro bezpečné vedení by se měl pilový
plátek během řezání v každém bodě vynořit dole
z obrobku.

Při použití úhlového a adaptérového stolu použí-
vejte pouze pilové plátky s rozšířenými zuby. Do-
poručujeme pilový plátek Festool S 105/4 FSG.

Nasazení pilového plátku
Před výměnou nástroje vždy z nářadí vyjmě-
te akumulátor!

Příp. posuňte ochranný kryt proti odletujícím
třískám [4-1] nahoru.

Pilový plátek [4-4] zasuňte do otvoru [4-2] až na
doraz tak, aby zuby směřovaly do řezu.
Pilový plátek [4-4] pootočte cca o 30° ve směru
hodinových ručiček, až zaskočí

Zkontrolujte, zda je pilový plátek bezpečně
upnutý. Volný pilový plátek může vypadnout
a poranit vás. 

U velmi krátkých pilových plátků je před nasa-
zováním pilového plátku vhodné sejmout stůl
pily (viz kapitola 7.4).

Po každé výměně pilového plátku nastavte jeho
vodítko:
Vodítko pilového plátku slouží pro jeho lepší vedení.

Sejměte stůl pily (viz kapitola 7.4).
Utáhněte šrouby [4-6] šestihranným inbusovým
klíčem [4-5], aby čelisti skoro dosedly na pilový
plátek.

Vyjmutí pilového plátku
Při vyjímání pilového plátku držte nářadí tak,
aby pilový plátek, který vyskočí, nemohl zranit
žádné osoby ani žádná zvířata.
Posuňte tlačítko pro uvolnění pilového plátku
[4-3] až nadoraz dopředu.
Výměna nástroje je možná jen v horní poloze
sklíčidla!

Když výměna pilového plátku není možná: nechte
přímočarou pilu 3 - 10 s běžet na vyšší otáčky. Zno-
vu aktivujte vyhození pilového plátku [4-3].

7.2 Použití ochranného krytu proti odlétáva-
jícím pilinám

Ochranný kryt proti odlétávajícím pilinám [4-1] za-
braňuje odskakování pilin a zlepšuje účinnost odsá-
vání pilin.

Ochranný kryt proti odlétávajícím pilinám [4-1]
posuňte mírným tlakem dolů.

7.3 Nasazení chrániče proti otřepům
Chránič proti otřepům umožňuje řezy bez otřepů
i na spodní straně obrobku.

když je nářadí vypnuté, nasuňte chránič proti
otřepům [5-1] na vodítko [5-2] až k pilovému
plátku
zapněte přímočarou pilu,

LED zelená - pomalu bliká

Akumulátor se nabíjí omezeným 
proudem, lithium-iontový akumu-
látor je nabitý na 80 %.

LED zelená - svítí trvale

Nabíjení skončilo, nebo se už 
znovu nespustí, protože aktuální 
stav nabití je vyšší než 80 %.

LED červená - bliká

Indikace obecné chyby, např. 
nedokonalý kontakt, zkrat, vadný 
akumulátor atd.

LED červená - svítí trvale

Teplota akumulátoru překročila 
přípustné mezní hodnoty.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění
Před prováděním veškerých prací na nářadí vždy
z nářadí vyjměte akumulátor! 

POZOR

Horký a ostrý nástroj
Nebezpečí poranění

Nepoužívejte tupé a poškozené nástroje!
Noste ochranné rukavice.

Upozornění:

Poškození nářadí, pilového plátku
šrouby [4-6] neutahujte příliš pevně! Pilovým
plátkem musí být ještě možné trochu pohybovat.
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když nářadí běží, posuňte na rovné ploše chránič
proti otřepům (ne rukou!) tak daleko dovnitř,
aby lícoval s přední hranou stolu pily (stupeň
otáček 5). Chránič proti otřepům se přitom na-
řízne.
Po opotřebení lze chránič proti otřepům posu-
nout ještě cca o 3 mm dozadu a používat dál.
Aby chránič proti otřepům fungoval spolehlivě,
musí na obou stranách doléhat těsně
k pilovému plátku. Proto by se měl, kvůli zajiš-
tění řezů bez otřepů, při každé výměně pilového
plátku nasadit také nový chránič proti otřepům.

7.4 Výměna stolu pily
Povolte páčku pro zajištění stolu pily [1-8].
Směrem dolů sejměte stůl pily.
Montáž se provádí opačným postupem. Dbejte
na to, aby byl stůl pily pevně usazený ve vedení.

Místo stolu pily lze namontovat úhlový stůl WT-
PS 400 nebo adaptační stůl ADT-PS 400.

Nikdy neřezejte bez stolu pily nebo stolu,
který je součástí nabídky sortimentu příslu-
šenství Festool.

7.5 Odsávání

Pomocí odsávacího adaptéru [6-3] lze přímočaré
pily připojit k vysavači (průměr hadice 27 mm).

Odsávací adaptér nasaďte do zadního otvoru ve
stole pily tak, aby háček [6-2] zaskočil do otvoru
[6-1].
Pro vyjmutí odsávacího adaptéru stiskněte há-
ček [6-2].
Díky malému příkonu nářadí (nízká spotřeba
energie) se vysavače se spínací automatikou ně-
kdy zapínají až při vlastním řezu. 
Při speciálním použití (např. malý počet zdvihů,
měkké dřevo) nastavte vysavač na trvalý provoz.

7.6 Nastavení kyvného pohybu
Přímočaré pily mají nastavitelný kyvný pohyb, aby
bylo možné řezat různé materiály s optimální po-
suvem. Požadovaná poloha se nastavuje pomocí
spínače kyvného pohybu [1-11]:

Poloha 0 = kyvný pohyb vypnutý
Poloha 3 = maximální kyvný pohyb

7.7 Regulace počtu zdvihů
Počet zdvihů lze pomocí ovládacího kolečka [1-5]
plynule nastavit od 1500 do 3800 min-1 (PSBC 420
EB: 1000 - 3800 min-1). Můžete tak rychlost řezání
optimálně přizpůsobit příslušnému materiálu.
V poloze A se aktivuje automatické rozpoznávání
zatížení: Při volnoběhu se počet zdvihů sníží a při
proniknutí do obrobku se nastaví na maximální
hodnotu.

8 Práce s nářadím

Při řezání malých nebo tenkých obrobků používejte
vždy stabilní podložku, resp. modul CMS (příslu-
šenství).
Při práci držte nářadí za rukojeť a veďte ho podél
požadované linie řezu. Pro přesné řezy a klidný
chod veďte elektrické nářadí oběma rukama.

Volné vedení podle rysky
Trojúhelníková špička chrániče proti otřepům [5-1]
ukazuje čáru řezu pilového plátku. Usnadňuje tak
řezání podle rysky.

VAROVÁNÍ

Ohrožení zdraví působením prachu
Prach může být zdraví škodlivý. Nikdy proto ne-
pracujte bez odsávání.
Při odsávání zdraví škodlivého prachu vždy dodr-
žujte národní předpisy.

Doporučené nastavení kyvného pohybu

Měkké dřevo, dřevotříska, dřevovláknité 
desky

1 - 3

Laťovky, překližka, plast 1 - 2

Keramika 0

Hliník, neželezné kovy 0 - 2

Ocel, tvrdé dřevo 0 - 1

Doporučený počet zdvihů (poloha ovládacího 
kolečka)

Tvrdé dřevo, měkké dřevo, laťovky, pře-
kližka, dřevotříska

A

Desky s dřevěnými vlákny 4 - A

Plast 3 - A

Keramika, hliník, neželezné kovy 3 - 5

Ocel 2 - 4

POZOR

Silně prašné materiály (např. sádrokarton)
Poškození nářadí pronikajícím prachem, nebez-
pečí poranění

Nepracujte nad hlavou!
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8.1 Osvětlení

Pro osvětlení linie řezu je integrované trvalé světlo,
resp. stroboskopické světlo:
do cca 2 100 min-1: trvalé světlo
od cca 2 100 min-1: stroboskopické světlo

Při poloze nad hlavou (+/- 45°) je osvětlení kom-
pletně vypnuté.

V případě potřeby můžete osvětlení přizpůsobit:
Zapojte elektrické nářadí.
Držte obě tlačítka [1-2] současně stisknutá cca
10 s, dokud nezazní pípnutí.
Uvolněte obě tlačítka [1-2].
Pro volbu uvedeného počtu zdvihů, volbu poža-
dovaného režimu, stiskněte levé tlačítko (na
straně kyvného zdvihu):

Pro uložení nastavení stiskněte pravé tlačítko.

8.2 Akustické výstražné signály
Při následujících provozních stavech zní akustické
výstražné signály a nářadí se vypne:

9 Údržba a ošetřování

Servis a opravy smí provádět pouze
výrobce nebo servisní dílny: nejbližší
adresu najdete na: 
www.festool.com/service

Používejte jen originální náhradní díly
Festool! Obj. č. na: 
www.festool.com/service

Poškozené ochranné prvky a díly musejí být odbor-
ně opraveny nebo vyměněny kvalifikovaným servi-
sem, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak.

Dodržujte následující pokyny:
– Chladicí otvory elektrického nářadí a nabíječky

udržujte čisté, aby bylo zajištěno chlazení.
– Připojovací kontakty elektrického nářadí, nabí-

ječky a akumulátoru udržujte čisté.
– Pravidelně kontrolujte vodicí rolnu, zda není opo-

třebovaná.
– Pravidelně čistěte usazený prach na ochranném

krytu proti odlétávajícím pilinám.
– Pravidelně čistěte pracovní desku, abyste zabrá-

nili vzniku škrábanců a rýh na povrchu.

Pokyny pro akumulátory
– Skladujte na suchém, chladném místě při teplotě

od 5 °C do 25 °C.
– Akumulátory chraňte před vlhkem, vodou

a horkem.
– Vybité akumulátory nenechávejte v nabíječce

déle než cca měsíc, pokud je nabíječka odpojená
od sítě. Nebezpečí hlubokého vybití!

– Pokud se lithium-iontové akumulátory skladují
delší dobu bez používání, měly by být nabité na 40
% kapacity (doba nabíjení cca 15 min).

– Aby nedošlo ke zkratu, měli byste akumulátor
skladovat v obalu, který je součástí dodávky.

– Výrazně kratší doba chodu na jedno nabití aku-
mulátoru signalizuje, že je akumulátor opotřebo-
vaný a je nutné ho vyměnit za nový.

VAROVÁNÍ

Vlivem stroboskopického světla se může poloha
pilového plátku jevit klamně
Nebezpečí poranění

Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.

Režim Indikace při 
nastavování

Stav při provozu

1 osvětlení bliká se stroboskopem 
(standardně)

2 osvětlení zapnuté nepřerušované 
světlo bez strobo-
skopu

3 osvětlení vypnuté osvětlení vypnuté

Vybitý akumulátor nebo přetížené 
nářadí.
– Vyměňte akumulátor.
– Zmírněte zatížení nářadí.

Nářadí je přehřáté.
– Po vychladnutí můžete nářadí

znovu uvést do provozu.

Lithium-iontový akumulátor je 
přehřátý nebo vadný.
– Pomocí nabíječky zkontrolujte

funkčnost vychladlého akumulá-
toru.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění, nebezpečí úrazu elektric-
kým proudem

Před prováděním veškerých prací údržby
a opravách vždy z nářadí vyjměte akumulátor!
Všechny práce údržby a opravy, které vyžadují
otevření krytu motoru, smí provádět pouze auto-
rizovaný zákaznický servis.

EKAT

1

2
3 5

4
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10 Příslušenství
Objednací čísla příslušenství a nářadí vyhledejte,
prosím, ve svém katalogu Festool nebo na internetu
na „www.festool.com“.

10.1 PIlové plátky, ostatní příslušenství
Abyste mohli rychle a čistě řezat různé materiály,
nabízí vám Festool pro všechny druhy použití pilové
plátky přizpůsobené speciálně pro vaši přímočarou
pilu.

10.2 Řezání se speciálními pracovními des-
kami

Se speciálními pracovními deskami budete chránit
vysoce kvalitní povrchy před vznikem škrábanců
a rýh.

Zatlačte na pracovní desku v poloze [7-1].
Zároveň posuňte pracovní desku dopředu.
Nasaďte jinou pracovní desku a posuňte ji doza-
du tak, až zaskočí.

10.3 Řezání s úhlovým stolem
Úhlový stůl WT-PS 400 slouží pro řezání trubek
a vnitřních a vnějších úhlů do 45°. 

Při řezání s úhlovým stolem není možné od-
sávání!

Montáž úhlového stolu
Sejměte stůl pily [1-10], (viz kapitola 7.4).
Do upínání nasaďte úhlový stůl.
Zajistěte páčku pro výměnu stolu pily [1-8]

Dbejte na to, aby byl úhlový stůl pevně usazený ve
vedení.

Nastavení úhlu
Otáčejte nastavovacím kolečkem [8-1]
a nastavte potřebný úhel.

Pomocí stupnice [8-2] můžete nastavit hodnoty -
45°, 0° a +45°.

U řezů s úhlem 0° doporučujeme nastavit úhlo-
vý stůl na mírně negativní počet stupňů, aby byl
zaručen stabilní chod.

10.4 Řezání s adaptačním stolem
Adaptační stůl ADT-PS 400 slouží k připevnění pří-
močaré pily na vodicí lištu Festool a řezač kruhů
KS-PS 400.

S vodicí lištou a kružítkem: respektujte max.
tloušťku materiálu 20 mm a používejte jen pi-
lové plátky s rozvedenými zuby (FSG).

Montáž adaptačního stolu
Sejměte stůl pily [1-10], (viz kapitola 7.4).
Na upínání nasaďte adaptační stůl [9-1].
Zatáhněte páčku pro zajištění stolu pily [1-8].

Dbejte na to, aby byl adaptační stůl pevně usazený
ve vedení.

Odsávací hrdlo [1-7] používejte také
s adaptačním stolem.

Adaptace na vodicí lištu FS 2
Používání vodicího systému Festool FS 2 (obr. [10])
vám usnadní provádění rovných a přesných řezů.

Nasaďte přímočarou pilu s namontovaným
adaptačním stolem [9-1] na vodicí lištu.

Adaptace na řezač kruhů 
S řezačem kruhů lze vytvářet kruhové řezy
o průměru od 120 do 3000 mm. Řezač kruhů lze na-
montovat na adaptační stůl z obou stran.

Nasaďte přímočarou pilu s adaptačním stolem
na adaptér [11-1] u řezače kruhů.
Nasaďte středicí trn [11-2] do otvoru [11-4] ře-
zače kruhů, který se nachází v rovině s pilovým
plátkem.
Otočným knoflíkem [11-5] zaaretujte měřicí
pásmo na řezači kruhů.

Doporučená nastavení při řezání s řezačem kruhů:
Řezejte proti směru hodinových ručiček.
Řezejte s pomalým posuvem.
Kyvný pohyb [1-11] nastavte na 0 - 1.
Počet zdvihů [1-5] nastavte na 1 - 5.
Středicí trn ukládejte do držáku [11-3].

11 Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům právních předpisů pro nebezpečné
náklady. Množství ekvivalentu lithia obsaženého
v lithium-iontovém akumulátoru je pod příslušnou
mezní hodnotou a je zkontrolováno podle doku-
mentu OSN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 část III, odstavec
38.3. Proto lithium-iontový akumulátor nepodléhá
ani jako samostatný díl ani nasazený v nářadí ná-
rodním a mezinárodním předpisům pro přepravu
nebezpečných látek. Předpisy pro přepravu nebez-
pečných látek mohou být ovšem relevantní při pře-
pravě většího množství akumulátorů. V tomto pří-
padě může být nutné dodržovat zvláštní podmínky.
Při přepravě třetími osobami (např. letecké přepra-

VAROVÁNÍ

Řezání různých hloubek
Nebezpečí poranění

Délku pilového plátku a hloubku řezu zvolte tak,
aby byl pilový plátek stále zanořen do obrobku.
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vě nebo spedici) je zejména nutné dodržovat poža-
davky na balení a označení. Při přípravě zásilky je
nutné přizvat odborníka na nebezpečné náklady.
Dodržujte prosím případné další národní předpisy.
Akumulátor zasílejte poštou pouze tehdy, je-li jeho
plášť nepoškozený. Volně přístupné kontakty pře-
lepte a akumulátor uložte tak, aby se uvnitř balení
nemohl pohybovat.

12 Životní prostředí
Přístroj nevyhazujte do domovního
odpadu! Přístroj, příslušenství a obaly
odevzdejte k ekologické recyklaci. Do-
držujte platné národní předpisy.

Pouze EU: Podle Evropské směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a aplikace
v národním právu se musí vyřazené elektrické ná-
řadí shromažďovat odděleně a musí se ekologicky
recyklovat. 
Staré nebo vadné akumulátory odevzdejte pro-
střednictvím specializované prodejny, zákaznické-
ho servisu Festool nebo veřejné sběrny (dodržujte
platné předpisy). Akumulátory se musí odevzdávat
vybité. Akumulátory se takto předávají k řádné re-
cyklaci. 
Pouze pro EU: Podle evropské směrnice o bateriích
a akumulátorech a její implementace v národní
právní úpravě se musejí vadné nebo staré akumu-
látory a baterie vytřídit od ostatního odpadu
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Informace k REACh:  www.festool.com/reach

13 ES prohlášení o shodě

Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento
výrobek je ve shodě se všemi příslušnými požadav-
ky následujících směrnic, norem nebo normativ-
ních dokumentů:
2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2.

Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento
výrobek je ve shodě se všemi příslušnými požadav-
ky následujících směrnic, norem nebo normativ-
ních dokumentů:
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, ES 60335-1,
ES 60335-2-29, ES 61000-3-2, ES 61000-3-3, ES
55014-1, ES 55014-2.

Festool GmbH 
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu, vývoje, technické dokumentace 
2014-11-20

Akumulátorové pří-
močaré pily

Sériové č.

PSBC 420 EB 10003824

PSC 420 EB 10003823, 10005015

Rok označení CE:2012

Nabíječka Sériové č.

TCL 3 10002345, 10004911

Rok označení CE:2013


