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Společnost Janser GmbH
Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
NĚMECKO

prohlašuje, že zařízeníí í

Typ:

Objednací číslo:íí

Elektrická pila na dveře

DOOR TRIMMER

228 855 000/228 855 600/228 855 800

v námi na trh dodávaném provedení splí ňuje požadavky níže uvedených norem a ostat-
ních normativníí ích dokumentíí ů Evropského společenství.

Stroj splňuje požadavky následujícíí ích smíí ěrnic:

Směrnici ES 89/392/EHS o strojích, pozmíí ěněnou směrnicí ES 91/368/EHS a 93/44/EHSí
Směrnici ES 73/23/EHS pro nízkonapíí ěťovťť á zařízeníí í, směrnici 98/37/EHS
Směrnici EHS 89/336/EHS, směrnici pro stroje 2006/42/ES, směrnici o elektromagne-
tické toleranci EMV 2004/108 ES

při použití ní ásledujícíí ích harmonizujíí ícíí ích norem:íí

EN 292-1 Bezpečnost strojů přístrojíí ů a zařízeníí í

EN 292-2 Bezpečnost strojů přístrojíí ů a zařízeníí í

EN 60204-1 Bezpečnost strojů: elektrická výzbroj strojů

Technická dokumentace je dostupná v plném rozsahu (odpovědný pracovník: Stephanie
Ossmann).

Návod k obsluze je k dispozici.

Obchodní ředitelřř
Prokurista: V. Müller

Technickýkk ředitelřř
Splnomocněn pro jednání: H. Serediuk

5  PROHLÁŠENÍ O KONFORMITÍ Ě
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4  NÁHRADNÍ DÍ ÍLY

4.2 Seznam náhradních díí ílů

006 804 030DIN 7985M4x30Šroub s čočkovou hlavou2B044 

007 204 010DIN 7991M4x10Šroub se zapuštěnou hlavou4B034 

050 202 004607-ZZ7x19x6Kuličkové ložisko4B024 

004 405 017DIN 923M5x6Šroub s plochou hlavou4B022 

007 204 016DIN 7991M4x16Šroub se zapuštěnou hlavou10 B013 

080 000 102Imbusový klíč1A050

228 855 030Držák imbusového klíče1A049

464 081 004Plsť1A048

228 855 029Rozeta4A047

228 855 027Pouzdro2A046

016 400 004DIN 9021A4,3Podložka2A045

004 608 020DIN 933M8x20Šroub se šestihrannou hlavou2A043 

016 800 081DIN 137A8Pružná podložka2A042 

111 112 001Distanční podložka2A041 

111 112 022Distanční deska1A040 

004 610 020DIN 933M10x20Šroub se šestihrannou hlavou2A039 

237 101 020Pěnové pouzdro1A038 

111 112 024Trubka rukojeti1A037 

228 855 051Rukojeť1A036 

228 855 100

228 855 810

SM1106T
SM1106T

Úhlová bruska 230 V~
Úhlová bruska 110 V~

1A035 

004 004 040DIN 912M4x40Šroub s válcovitou hlavou4A033 

017 000 471DIN 47247x1,75Pojistný kroužek1A032 

050 202 0436005-ZZ25x47x12Kuličkové ložisko1A031 

228 855 028M4x16Šroub s plastovou hlavou2A030 

228 855 009Svěrací lišta2A029 

007 205 010DIN 7991M5x10Šroub se zapuštěnou hlavou2A028 

228 855 004Plech hloubkového dorazu1A027 

228 855 005Čep hloubkového dorazu2A026 

004 005 010DIN 912M5x10Šroub s válcovitou hlavou2A021 

228 855 015Základní deska1A020 

228 855 008Pružina2A019 

004 404 017DIN 923M4x6Šroub s plochou hlavou2A018 

228 855 019Stupnice6A017 

050 202 033695-ZZ5x13x4Kuličkové ložisko4A016 

020 005 010DIN 75h8x10Válcový kolík4A015 

005 503 005DIN 965M3x5Šroub se zapuštěnou hlavou6A014 

228 855 013Posouvač vpravo1A012 

228 855 011Posouvač vlevo1A011 

012 300 004DIN 985M4Samosvěrná matice14 A010 

004 404 017DIN 923M4x6Šroub s plochou hlavou2A009 

228 855 024Chránič2A008 

228 855 021Bočnice1A007 

007 208 016DIN 7991M8x16Šroub se zapuštěnou hlavou1A006 

020 006 0106h8x10Válcový kolík2A005 

228 855 006Hřídel1A004 

228 850 002

228 855 500

Ø 165 mm, Z= 48
Ø 165 mm, Z=112

Pilový kotouč z tvrdokovu nebo
pilový kotouč z chrom-vanadu

1A003 

228 855 002Plech dna1A002 

228 855 003Výškový doraz1A001

Objednací čísloNormaRozměryOznačeníPoz.
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1  ZÁKLADNÍ BEZPEÍ ČNOSTNÍ POKYNYÍ 4 NÁHRADNÍ DÍ ÍLY

4.1 Explozivní ní ákres

Náhrada za
A034

1.1 Dodržujte pokyny návodu k obsluze

� Základním předpokladem bezpečného zacházení a bezporuchového provozu nářadí je znalost základních bezpečnostních pokynů a 
bezpečnostních předpisů.

� Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny o bezpečném používání nářadí.
� Zde uvedené bezpečnostní pokyny musí dodržovat všechny osoby, které s nářadím pracují.
� Navíc se musí dodržovat všechny regionální pravidla a předpisy pro prevenci úrazů a ochranu zdraví při práci.

1.2 Povinnosti provozovatele (vlastníka)

Provozovatel (vlastník) nářadí se zavazuje, že s nářadím dovolí pracovat pouze osobám, které
� jsou obeznámeny se základními předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů a ochraně zdraví při práci a poučeny o používání nářadí
� dodržují bezpečnostní a varovní pokyny návodu na obsluhu.

Bezpečná práce s nářadím se musí kontrolovat v pravidelných intervalech.

1.3 Povinnosti personálu

Všechny osoby, pracující s nářadím se před započetím práce zavazují
� že budou dodržovat základní předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů a ochraně zdraví při práci.
� že budou dodržovat bezpečnostní a varovní pokyny v tomto návodu na obsluhu.

1.4 Rizika při zacházení s nářadím

Elektrická okružní pila Door Trimmer je konstruována podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostnětechnických zásad. 
Přesto se při jejím používání můžou vyskytnout rizika ohrožení života a zdraví uživatele nebo třetích osob, nebo rizika poškození nářadí 
nebo jiných věcných škod. Nářadí se smí používat
� pouze na určený účel
� v bezpečnostnětechnicky bezchybném stavu

Poruchy nářadí, které můžou ovlivnit bezpečnost nářadí, se musí nechat neodkladně odstranit. Pro bezchybnou funkcie nářadí, dlouhou 
žovotnost a na prevenci úrazů používejte pouze originální náhradní díly!

1.5 Používání v souladu s určeným účelem

� Nářadí je určené výlučně na řezání dřevěných dveří a dřevěných zárubní.
� Jiné nebo odlišné používání nářadí se považuje za používání v rozporu s určeným účelem.
� Za škody, vzniklé používáním nářadí v rozporu s určeným účelem společnost Janser nepřebírá jakoukoliv záruku.
� K používání v souladu s určeným účelem patří i dodržování všech pokynů návodu k obsluze a dodržování pravidelných prohlídek a 

údržby.

1.6 Záruka a ručení

V zásadě platí naše „Obecné zásady prodeje a dodávky“. Tyto jsou uživateli k dispozici nejpozději od okamihu uzavření kupné smlouvy 
(zakoupení výrobku).

Nároky, vyplývající ze záruky při uplatňování požadavků při osobních a věcných škodách jsou vyloučené, pokud byly zaviněny jedním 
nebo několika z následujících příčin.
� Používání nářadí v rozporu s určeným účelem.
� Neodborná montáž, uvedení do provozu, používání a údržba nářadí.
� Používání nářadí s vadnými bezpečnostními zařízeními nebo nesprávně namontovanými nebo nefunkčními bezpečnostními a ochrannými 

zařízeními.
� Nedodržení pokynů návodu k obsluze ohledně transportu, skladování, montáže, uvedení do provozu, používání, údržby a výzbroje ná-

řadí.
� Svévolně provedené konstrukční změny na nářadí.
� Svévolné změny technických údajů nářadí.
� Nedostatečná kontrola částí nářadí, podléhajících opotřebení.
� Neodborně provedené opravy.
� Případy katastrof, živelných pohrom a účinek vyšší moci.

Tento návod k obsluze slouží pouze pro informaci, jeho obsah není předmětem smlouvy. Všechny uvedené údaje jsou pouze jmenovité 
hodnoty. Popsaná výbava a volitelné možnosti se můžou podle jednotlivých zemí dovozu lišit. Výrobce si vyhrazuje právo technických 
změn.
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3  OBSLUHA 2 INFORMACE O VÝVV ROBKU

2.1 Technickýkk popis3.8  Údržba a ošetřovřř ání

Okružní pila DOOR TRIMMER umoí žňuje při pokládce podlahových
krytin rychlé a bezproblémové řešení problí émů při případném zkra-
cování dveí ří a zí árubní.
� Při kladení parket jako pila na stí ínové drážky pro odstup od zdi.
� Řezání dí řevěných dveří a zí árubní bez nutnosti vyví ěšení dveí ří.
� Snadný posun díky čtyřem vodicím ložiskám.
� Výškový a hloubkový doraz se stupnicí na pí řesné nastavení s pí řes-

ností jednoho milimetru.í
� Motor s bezpečnostním vypínačem pro prevenci úrazů.
� Pevné a bezpečné držení pily dí íky rukojeti s obložením z pěnového 

plastu.
� Integrovaný nátrubek pro připojení vysavaí če na odsávání pilin.í
� Praktický kovový kufr na přenášení a na ochranu ní ářadí.

2.2 Technické údaje

Příkon: 710 W
Napájecí napí ětí: 120 V nebo 230 V~ / 50 Hz
Pilový kotouč: Ø 165 × 3 mm
Otáčky: 6500 min-1

Rozsah nastavení: výška 5 - 40 mm
hloubka  - 50 mm

Hmotnost: 7 kg
11 kg s kufrem

Hladina hlučnosti: 80 dB(A)

2.3 Rozsah dodávky

Kovový kufr na přenášení, pilový kotouč, imbusový klíč, návod k ob-
sluze.

2.4 Zvláštní pí řísluíí šenství

Vysavač DUSTCONTROL na odsávání pilin (informace na poí žádání).íí

Nářadí na zajií štění bezchybní ého chodu pravidelně čistěte od prachu 
a pilin.

Pilový kotouč při zhoršení kvalityí řezu nebo poklesu výkonu vy-
měňte.

Zástrčku síťovťť é šňůry před ošetřováním nebo nastavováním vždy
vytáhněte ze zásuvky! Opravy nářadí smí í proví ádět pouze kvali-
fikovaný odborný ík!

3.9  Odstavení z provozuí

Zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za síťovou ťť šňůru!

Nářadí odklí ádejte na suchém místíí ě mimo dosahu dětí!
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3  OBSLUHA 3 OBSLUHA

3.7  VýVV měna pilového kotouče3.1  Vyjmutí z transportní ího kufru

Dodržujte prosím správné pořadí:

1 Těleso motoru zatlačte dolů;
2 pak zvedněte vodicí rukojeí ť.

Uložení do kufru:í

1 Výškový doraz nastavte na minimální
výšku.

2 Hloubkový doraz nastavte na maximální
hloubku.

3.2  Před zahřř ájená ím práce

1. Nářadí, síťovou šňůru, zástrčku a zásuvku zkontrolujte na po-
škození.

Nářadí s poí škozenou síťovouťť šňůrou nebo zástrčkou se nesmí po-í
užívat, ale musíí í se nechat opravit v autorizovaní ém servisním stře-řř
disku. Používejte pouze originíí ální ní áhradní dí íly.

2. Nastavení ví ýšky řezu (3.3) a hloubky řezu (3.4).

3. Používejte ochrannou masku díí ýchacích cest a ochranníí é brýle.

Piliny a prach, vznikajícíí í pí řu řezřř ání mí ůže ohrozit vaše zdraví.

4. Nářadí pí řipojte k síti.íí

Napětí sí ítíí ě musí odpoví ídat íí údajům, uvedeným na typovém štítkuíí
nářadí.

Zástrčku síťovťť é šňůry před výměnou pilového kotouče vytáhněte 
ze zásuvky! Plech dna odstraňujte pouze při výměně pilového ko-
touče nebo při čistění. Nářadí nepouí žívejte bez plechu dna!íí

Výškový doraz (F) a plech dna (G) odstraňte. Šroub (H) uvolněte a pi-
lový kotouč (J) vyměňte. Šroub opět zašroubujte.

Směr otáčení piloví ého kotouče: doprava (viz šipku na krytu mo-
toru). Průměr pilového kotouče: 165 mm, tloušťka: 3 mm.ťť
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3  OBSLUHA 3 OBSLUHA

3.3  Nastavení ví ýšky řezuřř3.6  Způsob práce

2. Zapnutí

S rukou na bloku motoru palcem posuňte vypínač směrem dopředu.
Zástrčku síťovťť é šňůry před nastavovřř áním vytáhněte ze zásuvky!

Výškový doraz (F) a plech dna (G) odstraňte. Šroub (H) uvolněte a pi-
lový kotouč (J) vyměňte. Šroub opět zašroubujte.

Směr otáčení piloví ého kotouče: doprava (viz šipku na krytu mo-
toru). Průměr pilového kotouče: 165 mm, tloušťka: 3 mm.ťť

Nářadí bí ěží pouze kdyí ž je vypínač posunutý dopředu.řř

3. Řezání

Pilu DOOR TRIMMER veďte podďď él řezané hrany.

Při řezání hran dveí ří dodrí žujte předpisy o ochraně zdraví a preí -
venci úrazů. Dveře musí drí žet druhá osoba, aby se vibrace dveří
nepřenřř ášely na nářadí.
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3  OBSLUHA 3 OBSLUHA

3.5  Uvedení do provozuí3.4  Nastavení hloubkyí řezuřř

Při používíí ání ní ářadí dodrí žujte následujícíí í pokyny:í

Nářadí chraí ňte před vlhkem, nevystavujte jej deřř šti.

Zástrčku síťovťť é šňůry během pracovních píí řerstávek vytáhněte ze
zásuvky.

Síťovou ťť šňůru veďte vďď ždy směrem dozadu od nářadí.

Nářadí nenechí ávejte bez dohledu v zapnutém stavu.

Nářadí nepouí žívejte v blíí ízkosti hoíí řlavých kapalin nebo plynů - ne-
bezpečí exploze.í

Nářadí pí ři zablokování ihned vypní ěte, zástrčku vytáhněte ze zá-
suvky a odstraňte příčinu zablokování.

1. Oba horní šrouby (D) povolte.

2. Hloubkový doraz podle stupnice (E) nastavte na požadovanou 
hloubku řezu.

3. Šrouby (D) opět utáhněte.

Nářadí lze pouí žívat i bez hloubkovíí ého dorazu. Maximální hloubkaí
řezu je pak 52 mm.řř

Zástrčku síťovťť é šňůry před nastavovřř áním vytáhněte ze zásuvky!

3.6 Způsob práce

1. Držení

Pilu DOOR TRIMMER jednou rukou držte za rukojeť a druhou za tť ě-
leso motoru.

Nářadí pí ři práci vždy držte oběma rukama a nezvedejte z podkla-
du. Nářadí nesnaklí ánějte a netlačte k podkladu.


