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Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím
pečlivě tento návod k obsluze.

A.V. 1
Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.
Technické změny vyhrazeny.
© Güde GmbH & Co. KG - 2006
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1 Přístroj

Profesionální pásová pila k řezání dřeva a plastů. Změnou nastavení klínového řemene lze nastavit 2
rychlosti.

Vybavení:
Masivní litinový stůl se stupnicí (lze otočit o 45°), profesionální podélná a pokosová zarážka, odsávací
hrdlo, podstavec, podpěťová spoušť s nouzovým vypnutím, tříkladkové vrchní vodítko a kolíkové spodní
vodítko.

1.1 Objem dodávky

  
Obr. 1

1. Krátká soklová vzpěra
2. Dlouhá soklová vzpěra
3. Stůl
4. Zarážka
5. Úhlová zarážka pro řezaný

materiál
6. Seřizovací šrouby stolu pily
7. Aretace rovnoběžné zarážky
8. Dlouhá vzpěra
9. Krátká vzpěra
10. Příslušenství
11. Šroubení, šrouby, matice, podložky
12. Rukojeť pro kliku
13. Imbusový klíč
14. Rozvidlený klíč
15. Šroubovák
16. Matice pro rukojeť a...
17. pro upevnění stolu
18. Podložky pro upevnění stolu
19. Sokl stolu
20. Šrouby pro upevnění stolu
21. Pila
22. Nohy
23. Šrouby, podložky a matice pro

podstavec
24. Šrouby, podložky a matice pro

upevnění pily
25. Šrouby, podložky a matice pro

podstavec
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Obr. 2 

1. Knoflík pro nastavení napětí
pilového listu

2. Aretace vrchních dvířek pilového
listu

3. Nastavení výšky řezu
4. Šroub vrchního vodítka pilového

listu
5. Aretace vrchních dvířek pilového

listu
6. Vrchní vodítko pilového listu
7. Pilový pás
8. Úhlová zarážka pro řezaný

materiál
9. Deska vložky stolu
10. Aretace spodních dvířek pilového

listu
11. Klika/napětí řemene
12. Podstavec
13. Aretace rovnoběžné zarážky
14. Nouzový vypínač
15. Rovnoběžná zarážka
16. Knoflík pro nastavení stopy

pilového listu
17. Připojovací kabel
18. Stupnice
19. Křídlatá matice se závitovými čepy
20. Motor
21. Hrdlo pro odsávání prachu
22. Držák úhlové zarážky / stolu pily
23. Seřizovací šroub stolu pily
24. Křídlatá matice na knoflíku pro

nastavení stopy

1.2 Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a
obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ
POKYNY:

 Pozor: Provozujte jen v síti s FI (ochranný vypínač proti chybovému proudu)!

POZOR!

• Své pracoviště udržujte v pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu.
• Berte ohled na vlivy prostředí. Elektrické nářadí nevystavujte dešti.
• Elektrické nářadí nepoužívejte ve vlhkém ani mokrém prostředí. 
• Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
• Chraňte se před úderem elektrickým proudem. Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými prvky, např.

trubkami, topnými tělesy, sporáky a chladničkami.
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• Děti udržujte v bezpečné vzdálenosti od stroje. Jiné osoby, zejména děti, nenechávejte, aby se
dotýkaly stroje nebo kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště.

• Nářadí ukládejte na bezpečné místo. Nářadí, které nepoužíváte, byste měli ukládat v suché,
uzamčené místnosti tak, aby k němu neměly přístup děti.

• Své nářadí nepřetěžujte. Na těžké práce nepoužívejte příliš slabé přístroje nebo přídavné nářadí.
Nástroje nepoužívejte pro účely a práce, k nimž nejsou určeny.

• Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste široký oděv ani šperky. Mohly by se zachytit do pohyblivých
částí stroje. Při pracích venku doporučujeme rukavice a protiskluzovou obuv. Máte-li dlouhé vlasy,
noste síťku.

• Používejte ochranné brýle. Při prašných prací používejte respirátor.
• Kabel nepoužívejte k jiným účelům. Nářadí nepřenášejte za kabel a kabel nepoužívejte ani

k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte jej před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
• Řezaný materiál zajistěte. K přidržení řezaného materiálu použijte upínací zařízení nebo svěrák.

Materiál tak bude přidržován bezpečněji než Vaší rukou a mimo to budete moci obsluhovat stroj
oběma rukama.

• Zajistěte si dobrou stabilitu. Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a
neustále udržujte rovnováhu.

• O své nářadí pečujte. Udržujte nářadí ostré a čisté, abyste s ním mohli kdykoliv pracovat.
Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů. Pravidelně kontrolujte zástrčku a
kabel. Při poškození je nechte vyměnit u autorizovaného odborníka. Pravidelně kontrolujte
prodlužovací kabel a je-li poškozený, vyměňte jej. Rukojeti udržujte suché a beze stop oleje a tuku.

• Vytahujte zástrčku ze zásuvky. Pokud stroj nepoužíváte, při údržbě a výměně nástrojů vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.

• Ve stroji nenechávejte zasunuté klíče. Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda jste odstranili klíče a
seřizovací nářadí.

• Zabraňte neúmyslnému spuštění stroje. Stroje zapojené do sítě nepřenášejte s prstem na spínači.
Při zapojování do sítě se ujistěte, že je spínač v poloze „vypnuto“.

• Prodlužovací kabely pro venkovní použití. Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou
určeny pro venkovní použití a jsou příslušným způsobem označeny. 

• Buďte neustále pozorní. Sledujte svou práci. Postupujte rozumně. Stroj nepoužívejte, nejste-li
soustředění.

• Kontrolujte poškození stroje. Před dalším použitím stroje pečlivě zkontrolujte bezvadnou funkci
ochranných zařízení nebo lehce poškozených částí. Zkontrolujte, zda je v pořádku funkce
pohyblivých součástí stroje, zda tyto součásti nejsou zaseknuté nebo poškozené. Veškeré součásti
musí být správně namontovány a musí splňovat všechny podmínky pro zaručení bezvadného
provozu 

.

2.1 Chování v případě nouze

Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou
lékařskou pomoc.
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.
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2.2 Označení na přístroji

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující symboly:

Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá
příslušným normám EU

Zákazy:

Všeobecný zákaz
(ve spojení s jiným

piktogramem)
Zákaz tahání za kabel Nesahejte do rotujících

součástí
Přístroj nepoužívejte za

deště

Výstraha:

Výstraha/ pozor
Výstraha před
nebezpečným

elektrickým napětím

Výstraha před
poraněními

rukou/skřípnutím

Výstraha před řeznými
poraněními

Výstraha před
poletujícími objekty 

Dodržujte
bezpečnostní odstup

Příkazy:

Používejte ochranné
brýle

Používejte ochrannou
obuv

Používejte ochranné
rukavice

Používejte ochranný
oděv

Před otevřením
vytáhněte zástrčku

Před použitím si
přečtěte návod k

obsluze

Ochrana životního prostředí:

Odpad zlikvidujte
odborně tak, abyste
neškodili životnímu

prostředí.

Obalový materiál
z lepenky lze odevzdat
za účelem recyklace do

sběrny.

Vadné a/nebo
likvidované elektrické či

elektronické přístroje
musí být odevzdány do

příslušných sběren.

Zelený bod–Duales
System Deutschland

AG

Obal:

Chraňte před vlhkem Obal musí směřovat
nahoru Pozor - křehké
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2.3 Použití v souladu s určením

Pásová pila se smí používat jen k řezání dřeva resp. měkkých plastů. Používat se smí jen výrobcem
doporučované pilové pásy. Řezání palivového dříví je zakázáno.

Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů, jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce
odpovědným za škody.

2.4 Zbytková nebezpečí a ochranná opatření

2.4.1 Mechanická zbytková nebezpečí

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Říznutí, uříznutí Nebezpečí poranění rotujícími

díly

Kontakt s rotujícím pilovým
pásem může způsobit vážná
poranění.

Nikdy se nedotýkejte pilového
pásu, dokud se pohybuje.

Opotřebené či poškozené
pomůcky musí být ihned
vyměněny.

Zachycení, navinutí Široký oděv, šperky či dlouhé
vlasy mohou být zachyceny
pohyblivými díly.

Noste vždy přiléhavý oděv a
žádné šperky. Chraňte své
vlasy síťkou na vlasy.

2.4.2 Elektrická zbytková nebezpečí

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Přímý elektrický kontakt
Nepřímý elektrický kontakt

Vadný kabel či zástrčka mohou
způsobit úder elektrickým
proudem.

Poranění vodivými díly u
otevřených elektrických nebo
vadných konstrukčních dílů

Nechte vadné kabely či
zástrčky vyměnit odborníkem.
Přístroj používejte jen na
přípojce s ochranným
vypínačem proti chybovému
proudu (FI)

Při údržbě vždy vytáhněte
zástrčku.
Provozujte jen se spínačem FI

2.4.3 Ohrožení materiály a jinými látkami

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Kontakt, vdechnutí Při velké prašnosti mohou být

poškozeny plíce.
Emise zdraví škodlivého
dřevěného prachu při provozu
bez odsávání.

Při práci s přístrojem musíte
vždy nosit respirátor.
Připojte a používejte odsávací
zařízení.

2.4.4 Zanedbání ergonomických zásad

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Nedbalé používání osobních
ochranných pomůcek

Obsluha přístroje bez
odpovídajících ochranných
pomůcek může vést k vážným
vnějším i vnitřním poraněním.

Noste vždy předepsaný
ochranný oděv a pracujte
obezřetně.

Nedostatečné lokální osvětlení Nedostatečné osvětlení
představuje vysoké
bezpečnostní riziko.

Při práci s přístrojem zajistěte
vždy dostatečné osvětlení.
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2.4.5 Ostatní ohrožení

Ohrožení Popis Ochranné(á) opatření Zbytkové nebezpečí
Přetržení při provozu Pilový pás se může při provozu

přetrhnout.
Při práci s přístrojem noste
vždy ochranné brýle.

Odhozené předměty či stříkající
kapaliny

Při řezání může pilový pás či
mechanické částice poranit
Vaše oči

Při práci s přístrojem noste
vždy ochranné brýle.

2.4.6 Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů
najdete v kapitole „Označení na přístroji“.

2.5 Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

2.5.1 Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

2.5.2 Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem
dosažení dovednosti pod dohledem školitele.

2.5.3 Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální
školení není nutné.

3 Technické údaje

GBS 315 UG
Přípojka 230 V/50 Hz
Výkon motoru 800 W
Otáčky motoru 1400 ot./min.
Ø kladek pilového pásu 315 mm
Rychlosti 370+800 m/min.
Velikost stolu 400 x 480 mm
Max. průchodná výška 155 mm
Max. šíře záběru 305 mm
Možnost nastavení stolu 0-45°
Rozměry pilového pásu 2240 x 12,7 x 0,50

mm
Počet zubů pilového pásu 4 zuby na palec
Ø odsávání 100 mm
Výška podstavce 530 mm
Celková výška 1600 mm
Hladina akustického výkonu
naměřená
garantovaná

68 dB (A)
70 dB (A)

Hmotnost cca 73 kg
Obj. č. 55064
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4 Přeprava a skladování

5 Montáž a první uvedení do provozu

Konstrukční skupina 1 Dodané díly a přísl.

  
Obr. 3

Obr. 1 – Poz. 8/2x
Obr. 1 – Poz. 9/2x
Obr. 1 – Poz. 22/4x
Obr. 1 – Poz. 8/16 x

Konstrukční skupina 2 Potřebné konstr. skupiny Dodané díly a přísl.
Konstrukční skupina 1 Obr. 1 – Poz. 1/2x

Obr. 1 – Poz. 2/2x
Obr. 1 – Poz. 25/8x
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Obr. 4
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Konstrukční skupina 3 Potřebné konstr. skupiny Dodané díly a přísl.

Obr. 5

Konstrukční skupina 2 Obr. 1 – Poz. 21
Obr. 1 – Poz. 24/4 x

Konstrukční skupina 4 Potřebné konstr. skupiny Dodané díly a přísl.

Obr. 6

Konstrukční skupina 3 Obr. 1 – Poz. 3
Obr. 1 – Poz. 16/ 4 x
Obr. 1 – Poz. 17/ 4 x
Obr. 1 – Poz. 20/4 x

Konstrukční skupina 5 Potřebné konstr. skupiny Dodané díly a přísl.

 
Obr. 7

Konstrukční skupina 4 Obr. 1 – Poz. 12
Obr. 1 – Poz. 18/2 x
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Konstrukční skupina 6 Potřebné konstr. skupiny Dodané díly a přísl.

 

 

 
Obr. 8

Konstrukční skupina 5 Obr. 1 – Poz. 6/4 x
Obr. 1 – Poz. 4
Obr. 1 – Poz. 7
Obr. 1 – Poz. 5

5.1 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

• Kabel udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí pásové pily.
• Pásovou pilu vypněte, jakmile se chcete vzdálit ze svého pracoviště. Pokud by se pásová pila

zdála být zablokovaná nebo vydávala netypické zvuky, ihned ji vypněte a odpojte od zdroje napětí.
• Zabraňte úrazu nošením osobních ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle,

ochranná sluchátka, bezpečnostní rukavice a bezpečnostní obuv.
• Používejte pouze příslušenství a přídavné přístroje, které jsou uvedeny v návodu k obsluze stroje.

Používání jiného příslušenství, než je doporučeno v návodu k obsluze, může pro Vás znamenat
nebezpečí poranění.

• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
• Před řezáním dřeva je třeba zajistit, aby v linii řezu nebyly žádné kovové prvky (hřebíky, šrouby

atd.). Kovové prvky je nutno před řezáním odstranit.
• Neřežte materiál, jehož tloušťka přesahuje maximální výšku řezu (150 mm).
• Prsty a ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od pilového pásu.
• Nastavení a seřizování provádějte pouze, není-li stroj pod proudem. Vytáhněte zástrčku ze

zásuvky!!!
• Ze stroje neodstraňujte ochranné kryty, neprovozujte jej při otevřených dvířkách stroje.
• Všechny stavěcí prvky je nutno zajistit proti neúmyslné změně nastavení.
• Řezaný materiál bezpečně přidržujte a pracujte s rovnoměrným přítlakem!
• Používejte pouze originální pilové pásy. Nepoužívejte poškozené ani zdeformované pilové pásy.

POZOR!
Při poruchách kabelu, zástrčky nebo bezpečnostních zařízení, při poruchách spínače nebo
v případě kouře či zápachu z hořícího izolačního materiálu stroj ihned odpojte od zdroje
elektrického napětí. Slyšíte-li nezvyklé zvuky, stroj rovněž vypněte.
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5.2 Postup

Dbejte údajů o síťovém napětí: Napětí elektrického zdroje musí souhlasit s údaji na typovém štítku.
Přístroje na  230 V lze provozovat v síti 220 V. Stroj je dovoleno zapojit pouze do řádně uzemněné zásuvky
(zapojení s ochranným vodičem). Ujistěte se, že je síťový vypínač stroje v okamžiku zapojování stroje do
sítě vypnutý. Po prvním zapnutí nechte stroj nejprve několik sekund běžet na volnoběh. Zapínání a
vypínání se provádí pomocí levého tlačítka vpředu (symbol „I“ a „0“ viz obr. 18).
POZOR!
Dodržujte uvedená bezpečnostní ustanovení, zejména pokyny týkající se ochranného pracovního
oděvu!

6 Obsluha

6.1 Nastavení zarážky

 A    B
Obr. 9

A Povolte aretaci rovnoběžné zarážky
a posuňte ji do požadované polohy,
kterou můžete přečíst na stupnici na
zarážce pomocí tkalcovské lupy, pak
tuto opět zajistěte.

B Povolte šroub na úhlové zarážce a
posuňte jej do požadované polohy,
pak tento opět zajistěte.

6.2 Vystředění stolu stroje vůči pilovému listu

        Obr. 10

• Za účelem vystředění stolu vůči
pilovému listu povolte matice pod
stolem.

• Stolem pohybujte do strany tak
dlouho, až pilový list bude
vystředěný v mezeře ve stolu
stroje.

• Matice pak opět dotáhněte.

6.3 Náklon stolu pily

 D    E   F
Obr. 11

D Povolte křídlatou matici (obr. 2/ poz.
19) pod stolem a stůl nakloňte - viz F. 

E Úhel náklonu si můžete přečíst na
stupnici (obr. 2/ poz. 18). Pak
křídlatou matici (obr. 2/poz. 19) opět
dotáhněte.
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6.4 Nastavení stopy pilového pásu

      

Obr. 12

• Stroj vypněte a odpojte od zdroje
elektrického napětí.

• Stopu pilového pásu nastavujte
vždy před nastavením vodítka
pilového pásu. Chod pilového
pásu zkontrolujte otáčením
vrchního oběžného kola rukou.
Seřízení proveďte otáčením
knoflíku pro nastavení stopy (obr.
2/poz. 16). Pilový pás musí
procházet prostředkem kola, jak
ukazuje obrázek vedle. Pak
nastavení zaaretujte pomocí
křídlaté matice (obr. 2/poz. 24)
na knoflíku pro nastavení stopy.

6.5 Aretace dvířek pilového listu

        Obr. 13

• Stroj vypněte a odpojte od zdroje
elektrického napětí.

• Pro otevření dvířek je třeba
povolit aretaci (obr. 2/poz.
2/5/10). Použijte k tomu
šroubovák. Při zavírání dvířek
dbejte na to, abyste je opět
zaaretovali.

6.6 Nastavení výšky řezu

                    Obr. 14

• Stroj vypněte a odpojte od zdroje
elektrického napětí.

• Povolte křídlatou matici (obr.
2/poz. 4) a vrchní vodítko
pilového listu umístěte pomocí
stavěcího kola (obr. 2/poz. 3) tak,
aby zůstal odstup od řezaného
materiálu cca 2-3 mm. Pak
křídlatou matici (obr. 2/poz. 3)
opět dotáhněte.



CZ

16

6.7 Nastavení vrchního vodítka pilového pásu

 

 

Obr. 15

• Nejprve nastavte vodicí kladky. 
• Za tím účelem povolte šroub a

pohybujte držákem tak dlouho,
až nad okraj kladek budou
vyčnívat zuby pilového pásu + 2
mm. 

• Šroub opět fixujte. 
• Vodicí kladky musí mít uvnitř

vzdálenost 0,5 mm od pilového
listu. Dejte pozor, abyste
vzdálenost nenastavili příliš
malou, neboť by to mělo
negativní vliv na životnost
pilového pásu.

6.8 Nastavení vrchního opěrného ložiska

  

                            Obr. 16

• Povolte svěrací šroub.
• Posuňte opěrné ložisko tak, aby

se nedotýkalo pásu - max.
vzdálenost 0,5 mm.

• Svěrací šroub opět utáhněte.

• Poloha vodítka pilového pásu se
může povolením šroubů změnit.
Nyní můžete vodítko pilového
pásu posunout. (Příp. nutné u
širších pásů).

• Šrouby opět dotáhněte.

6.9 Nastavení spodního vodítka pilového pásu

   
Obr. 17

• Pro správné boční nastavení
spodního vodítka pilového pásu
umístěte vodítko nejprve tak, aby
z něho vyčnívaly zuby pilového
listu + 2 mm. 

• Za tím účelem povolte šroub,
vodítko nastavte do požadované
polohy a šroub opět dotáhněte.

• V podélném směru musí být
pilový pás od vodítka vzdálen 0,5
mm. 
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6.10 Nastavení spodního opěrného ložiska

  
Obr. 17

• Povolte šroub na zadní straně
vodítka a nastavte přítlačný
váleček tak, aby se mohl právě
ještě volně pohybovat.

6.11 Nastavení rychlosti pilového pásu

 

              Obr. 17

POZOR!
Před nastavením rychlosti
pilového pásu je nutno stroj
odpojit od zdroje elektrického
napětí!
Pásová pila má 2 rychlosti (360
m/min a 780 m/min.)

Hnací řemen (26) je veden přes
2 řemenice (27+28). Hnací kladka
(27) má 2 řemenice o různém
průměru. Druhá řemenice (28) slouží
k napnutí hnacího řemene. Hnací
řemen povolte otáčením kliky (11).

Hnací řemen pro vysoké rychlosti
(780 m/ min.) položte na zadní hnací
kladku (velký průměr) a na zadní část
napínací kladky, jak ukazuje obrázek.

Pro nízké rychlosti (360 m/min.)
položte hnací řemen na přední
kladky (malý průměr).

Pak hnací řemen opět napněte.
Napněte jej tak, aby se uprostřed
nedal promáčknout o více než 5 mm.

6.12 Zapínání/vypínání

                                 Obr. 18

• Stisknutím zeleného tlačítka „1“
lze pilu zapnout. K opětovnému
vypnutí pily musíte stisknout
tlačítko „0“. Pásová pila je
vybavena podpěťovou ochranou.
Při výpadku proudu musí být
pásová pila znovu zapnuta.
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6.13 Hrdlo pro odsávání prachu

                                 Obr. 19

• Pásová pila je vybavena
odsávacím hrdlem. K němu
můžete připojit odsávací
zařízení.

6.14 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

• Zabraňte úrazu. Noste osobní ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle, ochranná
sluchátka, bezpečnostní rukavice a bezpečnostní obuv.

• Při řezání kulatiny použijte vhodné zařízení, abyste zabránili protáčení řezaného materiálu.
• Při řezání s nakloněným stolem je třeba na spodní okraj stolu namontovat vodítko. Před odstraňováním

odřezků ze stolu stroj vypněte.

POZOR!
Vždy pracujte čelně proti pilovému listu. Nikdy se nestavte po straně stroje. Řezaný materiál
přidržujte pevně oběma rukama. Tak budete mít nejlepší kontrolu a budete moci řezaný materiál
bezpečně vést.

K řezání tvrdého dřeva a plastů používejte nízkou rychlost, vysokou rychlost používejte pro ostatní druhy
dřeva. Zjistíte-li během řezání, že hrozí zastavení stroje, zvolili jste příliš nízké otáčky. Řez přerušte
(řezaný materiál vytáhněte dopředu) a nastavte vyšší rychlost. Pak řez opakujte. 
Dochází-li k ulamování hran dřeva nebo taví-li se řezaný plast na řezných hranách nebo se materiál
zbarvuje, jsou nastaveny příliš vysoké otáčky nebo je pilový pás tupý.

• Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
• Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
• Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.

6.15 Návod krok za krokem

1. Zakreslete si tužkou požadované vedení řezu na dřevě či plastu.
2. Nastavte příp. rovnoběžnou zarážku resp. vrchní vodítko pilového pásu podle řezaného materiálu.
3. Zapněte pilu a proveďte pomalu a rovnoměrně požadovaný řez.
4. Pilu vypněte a vyčkejte, až se pás zcela zastaví.
5. Nyní vyjměte řezaný materiál a vyčistěte stůl pily.
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7 Poruchy  -  Příčiny  -  Odstranění

POZOR:  KONTROLUJTE VŽDY NEJPRVE POJISTKY PROTI PŘEHŘÁTÍ!

Porucha Příčina Odstranění 

Přetržený pilový pás.

1. Příliš tenký pilový pás pro daný
materiál.

2. Příliš velký tlak na pilový pás.

3. Pilový pás byl moc napnutý.
4. Příliš dlouhý křivkový řez

1. Namontujte silnější pilový pás.

2. Řezaný materiál posunujte plynule,
rovnoměrným, ne moc silným tlakem proti
pilovému pásu. Nechte pilu pracovat
samotnou..

3. Zmenšete napětí pilového pásu.

4. Větší poloměr nebo menší pás.

Pilový pás při řezání
utíká, neřeže rovně,
je zkroucený.

1. Pilový pás je příliš volný.
2. Vodicí kladky pilového pásu nejsou

správně nastavené.
3. Pilový pás byl vystaven příliš velkému

bočnímu zatížení.

1. Zvyšte napětí pilového pásu.
2. Nově nastavte vodítko pilového pásu.

3. Vyměňte pilový pás.

Motor se zpomaluje
a nakonec se
zastaví.

1. Došlo k přetížení pily řezaným
materiálem.

2. Opotřebený pilový pás.
3. Piliny ucpaly kanál odsávání.

1. Zvolte vyšší otáčky, na pilový pás
nevyvíjejte příliš velký tlak.

2. Vyměňte pilový pás.
3. Odstraňte piliny ze skříně. Připojte

odsávací zařízení resp. zvyšte jeho výkon.

Pilový pás nelze
správně umístit na
vodicí kladky.

1. Kladky již nejsou seřízené, vadná
kuličková ložiska.

2. Kladky nejsou seřízené.
3. Opotřebený pilový pás.

1. Nechte vyměnit kuličková ložiska.

2. Znovu vyrovnejte stopu pilového pásu.
3. Vyměňte pilový pás.

Ve stroji se hromadí
prach.

1. Vzniká v důsledku normální práce. 1. Stroj pravidelně čistěte.

Pilový pás se
nepohybuje, ačkoliv
motor běží.

1. Není dotažená napínací hlava.

2. Pilový pás vyskočil z vodicí kladky.

3. Pilový pás je zlomený.

1. Vypněte, odpojte od zdroje napětí,
dotáhněte napínací hlavu.

2. Otevřete boční dvířka a zkontrolujte pilový
pás, v případě potřeby jej vyměňte. Pilový
pás opět nasaďte na vodicí kladky.

3. Vyměňte pilový pás.

8 Prohlídky a údržba

8.1 Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu

POZOR!
Před jakýmikoliv pracemi na stroji jej odpojte od zdroje elektrického napětí, vyčkejte, až se pilový
pás zcela zastaví a vrchní vodítko pásu nastavte zcela dolů. Na stroji v chodu neprovádějte žádné
práce!

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a
péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.

8.2 Plán prohlídek a údržby

Časový interval Popis Příp. další
detaily

Po každém použití • Stroj vyčistěte. Stůl a stroj zbavte pilin
Každých 6 měsíců • Kovové části pečlivě vyčistěte a ošetřete olejem bez obsahu kyseliny.
Před každým použitím • Zkontrolujte napětí pilového pásu a hnacího řemene.
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9 Náhradní díly

Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny
pomocí příslušného servisního formuláře na 

http://www.guede.com/support

Tento formulář si lze vyžádat i na 

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com
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EG-Konformitätserklärung
Prohlášení o shodě ES

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Tímto prohlašujeme my, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entsprechen.

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu,
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.

Bezeichnung der Geräte: - GBS 315 UG
Označení přístrojů:

Artikel-Nr.: - 55064
Číslo výrobku:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Příslušné směrnice ES: - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

- EG-Richtlinie Elektromagnetische
  Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen
- EG-Richtlinie 93/68/EWG
- EG Richtlinie 2000/14 EWG
 gemessener Schallleistungspegel 68 dB(A)

garantierter Schallleistungspegel 70 dB(A)

Angewandte harmonisierte
Normen: - EN 61029-1:2000
Použité harmonizované - EN 61029-2-5:2002
normy:

Datum/Herstellerunterschrift: 16.05.06
Datum/podpis výrobce
Angaben zum Unterzeichner: pan Arnold, jednatel
Údaje o podepsaném:


