
Pečlivě si přečtěte tento návod, abyste se dobře seznámili se sadou 
vykružovacích pilek do dřeva. Tento návod uschovejte pro případné 
další nahlédnutí.

OBSAH BALENÍ
WJ0008 WJ0011

Pilky průměru:
51; 57; 67; 76; 89; 102 mm

Pilky průměru:
19; 22; 25; 32; 38; 44; 51; 63 mm

Středící vrták s držákem Středící vrták s držákem (2×)
Imbus klíč Imbus klíč

NÁVOD K POUŽITÍ
• Vykružovací pilky se používají při vrtání otvorů s většími prů-

měry, zejména pokud vrtáme do tvrdého dřeva, dřevotřísky, 
sádrokartonu či překližky. Břit vykružovacího vrtáku je pilový 
list ohnutý do kruhu což umožňuje vyvrtání pravidelného kru-
hového otvoru.

• Nejprve vyvrtáme středový otvor středovým vrtákem a potom 
vyříznete konečný otvor pomocí pilové části vrtáku. Tuto část 
připevníme na středový vrták pomocí přiloženého imbus klíče. 

 BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ 
• Pro zamezení poranění očí se doporučuje používat ochranné 

brýle nebo obličejový bezpečnostní štít. Při práci používejte 
pracovní rukavice. Dbejte zvýšené opatrnosti.

KONTROLA
• Pravidelně kontrolujte stav pilek ohledně prasklin a poškození. 

V případě poškození je nutné pilku dále nepoužívat.

Dovozce do EU:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz

Starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa dobre zoznámili so 
sadou vykružovacích pílek do dreva. Tento návod uschovajte pre prí-
padné ďalšie nahliadnutie.

OBSAH BALENIA
WJ0008 WJ0011

Pílky priemeru:
51; 57; 67; 76; 89; 102 mm

Pílky priemeru:
19; 22; 25; 32; 38; 44; 51; 63 mm

Strediaci vrták s držiakom Strediaci vrták s držiakom (2×)
Imbus kľúč Imbus kľúč

NÁVOD NA POUŽITIE
• Vykružovací pílky sa používajú pri vŕtaní otvorov s väčšími pri-

emermi, najmä pokiaľ vŕtame do tvrdého dreva, drevotriesky, 
sadrokartónu či preglejky. Brit vykružovacieho vrtáka je pílový 
list ohnutý do kruhu čo umožňuje vyvŕtanie pravidelného kru-
hového otvoru.

• Najprv vyvŕtame stredový otvor stredovým vrtákom a potom 
vyrežete konečný otvor pomocou pílové časti vrtáka. Túto časť 
pripevníme na stredový vrták pomocou priloženého imbus kľúča. 

 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
• Pre zamedzenie poranenia očí sa odporúča používať ochranné 

okuliare alebo tvárový bezpečnostný štít. Pri práci používajte 
pracovné rukavice. Dbajte na zvýšenú opatrnosť.

KONTROLA
• Pravidelne kontrolujte stav pílok ohľadom prasklín a poškodení. 

V prípade poškodenia je nutné pílku ďalej nepoužívať.

Dovozca do EÚ:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz

CZ SK

NÁVOD K POUŽITÍ
VYKRUŽOVACÍ PILKY

DO DŘEVA — WJ0008 a WJ0011

NÁVOD NA POUŽITIE
VYKRUŽOVACIE PÍLKY

DO DREVA — WJ0008 a WJ0011


