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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. Ukazatel 
1-2. Doraz 
1-3. Stav cí šroub 
1-4. Pryžové patky 
2-1. Blokovací pá ka 
2-2. Úhlový doraz 
2-3. Knoflík 
2-4. Stupnice 
2-5. Ukazatel 
2-6. Utáhnout 
2-7. Povolit 
3-1. Knoflík 
3-2. Dol  
3-3. Nahoru 
3-4. St ed tlouš ky kotou e 
4-1. Pravítko 

4-2. Blokovací pá ka 
4-3. Úhlová stupnice 
4-4. Utáhnout 
4-5. Povolit 
5-1. Blokovací pá ka 
5-2. Ukazatel 
5-3. Úhlová stupnice 
5-4. St ed tlouš ky kotou e 
5-5. Kryt kotou e 
6-1. Blokovací pá ka 
6-2. Ukazatel 
6-3. Úhlová stupnice 
6-4. Montážní deska 
6-5. Tlouš ka montážní desky 
6-6. St ed tlouš ky kotou e 
6-7. Kryt kotou e 

7-1. Montážní deska 
8-1. Posuvný spína  
9-1. Pojistná matice 
9-2. Kotou  št rbinové frézky 
9-3. Vnit ní p íruba 
9-4. Upínací šroub 
9-5. Kryt kotou e 
9-6. Povolit 
9-7. Utáhnout 
9-8. Zámek h ídele 
10-1. Vak na prach 
10-2. Upev ovací prvek 
10-3. Prachová hubice 
25-1. Výfukový otvor 
25-2. Sací otvor 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model PJ7000 

Typ kotou e Št rbinová fréza 

Max. hloubka drážky Kotou  št rbinové frézky 20 mm 

Otá ky naprázdno (min-1) 11 000 

Celková délka 302 mm 

Hmotnost netto 2,5 kg 

T ída bezpe nosti /II 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE013-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k ezání polokruhových drážek pro 
montáž plochých d ev ných spojovacích kolík  nebo 
lamel. 

ENF002-2 

Napájení 
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným 
nap tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a m že být 
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu 
se st ídavým nap tím. Ná adí je vybaveno dvojitou 
izolací a m že být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez 
zemnicího vodi e. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

   

Hladina akustického tlaku (LpA): 86 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 97 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

   

Používejte ochranu sluchu 
 

 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

    

Pracovní režim: frézování drážek do MDF 
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a m že 
být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
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všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH101-15 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  
Št rbinová fréza 
. modelu/ typ: PJ7000 

vychází ze sériové výroby 
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 
normami i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace je k dispozici u našeho 
autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
editel 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému ná adí 

  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 
upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 
proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB020-4 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
LAMELOVACÍ FRÉZCE 
1. Kotou e musí být ur eny minimáln  pro 

otá ky vyzna ené na ná adí. Kotou e b žící ve 
vyšších než jmenovitých otá kách se mohou 
roztrhnout a zp sobit zran ní. 

2. Vždy používejte kryt. Kryt chrání obsluhu p ed 
odletujícími úlomky kotou e a necht nému 
kontaktu s kotou em. 

 

3. Ná adí držte za izolované ásti držadel, nebo , 
kotou  m že p ijít do kontaktu s vlastním 
napájecím kabelem. Narušení vodi e pod 
nap tím m že p enést proud do nechrán ných 
kovových ástí ná adí a obsluha m že utrp t úraz 
elektrickým proudem. 

4. Používejte pouze kotou e ur ené pro tento 
nástroj. 

5. Nikdy neprovozujte nástroj s kotou em 
uzam eným v nechrán né poloze nebo bez 
ádn  nainstalovaného krytu kotou e. 

6. P ed zahájením provozu se p esv d te, zda se 
kotou  hladce pohybuje. 

7. P ed zahájením provozu pe liv  zkontrolujte 
kotou e, zda nevykazují známky trhlin nebo 
poškození. Popraskané nebo poškozené 
kotou e je nutno okamžit  vym nit. 

8. P i instalaci kotou e dbejte, aby p íruba 
zapadla do otvoru h ídele. 

9. P ed zahájením provozu zkontrolujte a 
odstra te z dílu všechny p ípadné h ebíky a 
cizí materiály. 

10. Díly vždy umis ujte na stabilní pracovní st l. 
11. Díly uchy te pevn  svorkou nebo sv rákem. 
12. B hem provozu NIKDY nepoužívejte rukavice. 
13. Držte nástroj pevn  ob ma rukama. 
14. P i ezání drážek držte ruce a t lo mimo 

pracovní oblast. 
15. Nechejte nástroj chvíli b žet bez toho, abyste 

kotou  sm ovali na jakoukoliv osobu. 
Sledujte, zda nevznikají vibrace nebo viklání, 
které by mohly signalizovat špatn  
nainstalovaný nebo nedostate n  vyvážený 
kotou . 

16. Nikdy nesahejte rukama pod díly, pokud se 
otá í kotou . 

17. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 
18. P ed se izováním nástroje nebo vým nou 

kotou e se vždy p edtím p esv d te, že je 
vypnutý a odpojený od zdroje napájení. 

19. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te 
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

20. Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotou e. 
21. Nepoužívejte nástroj s poškozenými kryty. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 
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POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

Nastavení hloubky drážky 

Fig.1 
Podle velikosti použité lamely lze p ednastavit 6 hloubek 
drážky. 
Vztah mezi velikostmi vyzna enými na dorazu a velikostí 
lamely naleznete v níže uvedené tabulce. Jemné 
nastavení hloubky drážky provedete otá ením stav cího 
šroubu po povolení šestihranné matice. Toto se ízení 
m že být nutné po n kolika p ebroušeních kotou e. 

Velikost na dorazu 0 10 20 S D MAX

Velikost lamely 0 10 20 - - -

Hloubka drážky 8 mm 10 mm 12,3mm 14,7mm13 mm 20 mm*

* S vyjmutými pryžovými patkami   
012681 

Úhlový doraz 
Výšku úhlového dorazu lze p esouvat nahoru a dol  a 
upravovat tak polohu kotou e vzhledem k horní ploše 
obrobku. 

Fig.2 
Chcete-li se ídit výšku úhlového dorazu, povolte 
blokovací pá ku sm rem dol  a otá ejte knoflíkem, až se 
ukazatel p esune na požadovaný dílek stupnice 
umíst né na úhlovém dorazu. 

Fig.3 
Potom úhlový doraz dotažením blokovací pá ky 
zajist te. 
Stupnice na úhlovém dorazu signalizuje vzdálenost od 
horního povrchu dílu ke st edu tlouš ky kotou e. 
Vyžaduje-li to vykonávaná práce, m žete úhlový doraz z 
pravítka sejmout. Jestliže chcete úhlový doraz sejmout, 
povolte blokovací pá ku a otá ejte knoflíkem sm rem 
vpravo, až jej z horního konce pravítka vyšroubujete. 

Pravítko 
 

POZNÁMKA: 
• P i použití ná adí s úhlem pravítka nastaveným na 

jinou hodnotu než 0  sejm te úhlový doraz, pokud 
to provád ná práce vyžaduje. Bude-li za výše 
uvedených podmínek pot eba úhlový doraz použít, 
zajist te nastavení hloubky drážky tak, abyste 
získali správnou hodnotu. 

Fig.4 

Fig.5 
Úhel pravítka lze nastavovat mezi 0° a 90° (pozitivní 
zarážky jsou k dispozici pod úhly 0°, 45° a 90°). Chcete-li 
úhel upravit, povolte blokovací pá ku a skláp jte pravítko, 
dokud se ukazatel nep esune na požadované dílek na 

úhlové stupnici. Poté utažením blokovací pá ky pravítko 
zajist te. 
P i nastavení pravítka na úhel 90° je vzdálenost mezi 
st edem tlouš ky kotou e a pravítkem a dále vzdálenost 
mezi st edem tlouš ky kotou e a spodní stranou krytu 
kotou e 10 mm. 

Montážní deska 

Fig.6 

Fig.7 
P i ezání drážek v tenkých dílech použijte montážní 
desku, jak je ilustrováno na obrázcích. 

Zapínání 

Fig.8 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje k elektrické síti vždy 

zkontrolujte, zda posuvný spína  funguje správn  a 
zda se po stisknutí zadní ásti posuvného spína e 
vrací do vypnuté polohy. 

• Spína  lze zablokovat v poloze zapnuto. 
Pracovníkovi se tak usnad uje práce provád ná po 
delší dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto, 
postupujte se zvýšenou opatrností a neustále 
nástroj pevn  držte. 

Nástroj se spouští p esunutím posuvného spína e do 
polohy zapnuto „I". Požadujete-li nep etržitou funkci, 
stisknutím p ední ásti posuvného spína e jej zajist te. 
Pokud chcete nástroj zastavit, stiskn te zadní ást 
posuvného spína e a p esu te jej do polohy vypnuto 
„O". 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

Demontáž a instalace kotou e 

Fig.9 

POZOR: 
• P i instalaci kotou e št rbinové frézky namontujte 

vnit ní p írubu stranou ozna enou „22“ sm rem k 
sob . 

P i demontáži kotou e povolte upínací šroub a otev ete 
kryt kotou e. Stiskn te zámek h ídele a klí em na 
pojistné matice povolte pojistnou matici. P i instalaci 
kotou e nejd íve namontujte vnit ní p írubu. 
Poté namontujte kotou e a pojistnou matici. Klí em na 
pojistné matice pevn  dotáhn te pojistnou matici. 
Uzav ete kryt kotou e a dotažením upínacího šroubu 
zabezpe te kryt kotou e. 
 

POZOR: 
• P i demontáži a instalaci kotou e používejte pouze 

dodaný klí  na pojistné matice Makita. 
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• Po vým n  kotou e vždy zkontrolujte hloubku 
drážky. V p ípad  pot eby ji se i te. 

Vak na prach 

Fig.10 
Vak na prach se umis uje na prachovou hubici. Pokud 
vám vak na prach b hem práce p ekáží, oto ením 
prachové hubice zm te jeho polohu. 
Je-li vak na prach p ibližn  z poloviny plný, zastavte 
nástroj a odpojte jej od elektrické sít . Demontujte z 
nástroje vak na prach a vysu te ven upev ovací prvek. 
P i vysypávání na vak mírn  klepejte, aby se odstranilo 
co nejvíce materiálu. 
 

POZNÁMKA: 
• Pokud k št rbinové fréze p ipojíte odsava  prachu 

Makita, lze provád t ú inn jší a istší práci. 

PRÁCE 
Provád ní spoj  
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed každou operací obrobek vždy ádn  upn te k 

pracovnímu stolu. 

Fig.11 

Fig.12 
 
 
Rohový spoj (obr. A) 

Fig.13 

Fig.14 

Fig.15 
 
 
Tupý spoj T (obr. B) 

Fig.16 

Fig.17 

Fig.18 
 
 
Pokosový spoj (obr. C) 

Fig.19 

Fig.20 
 
 
Rámový spoj (bor. D) 

Fig.21 

Fig.22 
 
 
Spoj hrana na hranu (obr. E) 

Fig.23 

Fig.24 

 
  
 
P i provád ní spoj  postupujte následovn : 
1. Umíst te dva díly do polohy, ve které se budou 

nacházet po dokon ení spoje. 
2. Tužkou si na obrobku vyzna te st ed zamýšlených 

lamelových drážek. 
 

POZNÁMKA: 
• St ed drážek by se m l nacházet alespo  50 

mm od vn jšího okraje obrobku. 
• P i použití n kolika lamel, ponechejte mezi 

jednotlivými drážkami 100–150mm mezery. 

 

 

3. Pouze u rohového spoje a tupého spoje T 
Upn te svislý díl k pracovnímu stolu. 

Pouze u pokosového spoje 
Uchy te jeden díl k pracovnímu stolu tak, aby 

byla se íznutá hrana oto ena nahoru. 

Pouze u rámového spoje a tupého spoje hrana 
na hranu 

Upn te jeden díl k pracovnímu stolu. 

4. Podle velikosti použité lamely nastavte hloubku 

drážky. Viz tabulka v ásti „Nastavení hloubky 

drážky“. 

5. Nastavte výšku úhlového dorazu tak, aby byl 

kotou  umíst n ve st edu tlouš ky desky. 

6. Vyrovnejte st edovou rysku na základn  s árou 

narýsovanou tužkou na dílu. 

7. Uve te nástroj do chodu, potla te jej pozvolna 

dop edu a za ežte kotou em do dílu. 

8. Jakmile stav cí šroub dosáhne zarážky, zlehka 

vra te nástroj do p vodní polohy. 

9. Pouze u rohového spoje a tupého spoje T 
Upn te vodorovný díl k pracovnímu stolu. 

Pouze u pokosového spoje 
Uchy te druhý díl k pracovnímu stolu tak, aby 

byla se íznutá hrana oto ena nahoru. 

Pouze u rámového spoje a tupého spoje hrana 
na hranu 

Upn te k pracovnímu stolu druhý díl. 

10. Pouze u rohového spoje 
Položte nástroj na díl tak, aby byl kotou  

oto en sm rem dol . 

Pouze u tupého spoje T 
Demontujte z nástroje úhlový doraz. Položte 

nástroj na díl tak, aby byl kotou  oto en 

sm rem dol . 

11. Opakováním krok  6–8 vy ežte drážky ve 

vodorovném i prot jším dílu. 

 

 

Pokud nepot ebujete kotou  umístit do st edu tlouš ky 

desky, postupujte následovn : 

Pouze u rohového spoje, pokosového spoje, 
rámového spoje a spoje hrana na hranu 
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• Demontujte z nástroje úhlový doraz. V p ípad  
rohového spoje, rámového spoje a spoje hrana na 
hranu nastavte pravítko na úhel 90°. U pokosového 
spoje pravítko nastavte na úhel 45°. 

• Prove te kroky 1 až 11 výše krom  krok  5 a 10. 
Pouze u tupého spoje T 

• Umíst te dva díly do polohy, ve které se budou 
nacházet po dokon ení spoje. 

• Položte svislý díl na vodorovný díl. Upn te oba díly 
k pracovnímu stolu. 

• Demontujte z nástroje úhlový doraz. 
• Prove te kroky 2, 4, 6, 7, 8 a 11 popsané výše. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke 
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Fig.25 
Nástroj a v trací otvory je nutno udržovat v istot . 
V trací otvory nástroje ist te pravideln  nebo kdykoliv 
dojde k jejich zablokování. 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a 
veškerá další údržba i se izování provád ny 
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s 
použitím náhradních díl  Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Úhlový doraz 
• Vak na prach 
• Montážní deska 4 
• Klí  na pojistné matice 20 
• Kotou e št rbinové frézky 

 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

  

885075A971 


