
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je podle sm rnic
73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 
Rady v souladu s následujícími 
normami normalizovaných dokument :
HD400, EN50144, EN55014, EN61000. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
editel

Hluk a vibrace 
Typické hlukové hladiny hodnocené A iní:
Hladina zvukového tlaku: 97 dB (A) 
Hladina akustického tlaku: 110 dB (A) 
Hladiny zvukového tlaku byly zm eny podle sm rnic Rady 2000/14/ES 
Postup stanovení souhlasu: P íloha VI 
Oznamovací orgán: BSI Produkt, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, Anglie 
– Nosit ochranu sluchu – 

Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní 9 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Dvourychlostní p íklepová
vrta ka

Návod k obsluze 
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ÚDRŽBA
POZOR

– P ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
zdroje napájení. 

Kontrolka (obr. 13) 
Zelená kontrolka provozu se rozsvítí po zapnutí stroje. Pokud se po rozsvícení zelené kontrolky 
stroj nerozb hne, je možné, že jsou opot ebované uhlíkové kartá e nebo je defektní elektrické 
spínání motoru. Pokud se zelená kontrolka nerozsvítí a stroj nerozb hne, je možné, že je defektní 
vypína  nebo sí ový kabel. ervená kontrolka údržby se rozsvítí p i nadm rném zatížení stroje. 
Bude-li provoz pokra ovat i za t chto podmínek, pak to povede k výpadku nebo poškození 
p ístroje.
V p ípad  p eh átí stroje ho nevypínejte,ale nechte stroj ochladit p i volnob hu.

išt ní ventila ních otvor  (obr. 14 a 15) 
Stroj a ventila ní otvory udržujte v istot . Ventila ní otvory p ístroje pravideln ist te nebo je 
vy ist te d íve, než dojde k jejich úplnému zanesení. 
Za ú elem zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy, 
inspekce a vým ny uhlíkových kartá  a jiné údržbá ské nebo se izovací práce provád t jen 
autorizované servisní st ediska Makita.



10

PROVOZ
P íklepové vrtání 

P i vrtání do betonu, žuly, dlaždic atd. posu te páku zm ny režimu innosti do polohy k symbolu ,
ímž docílíte „vrtání s p íklepem“.P esv d te se, zda používáte hrot vrtáku se špi kou ze slinutých 

karbid .Nepoužívejte vyšší tlak v dob , kdy se otvor za ne ucpávat št pky nebo ásticemi. Místo 
toho nechejte stroj b žet naprázdno a pak vrták vytáhn te áste n  s otvoru. N kolikerým
opakováním tohoto úkonu se otvor vy istí.

Vyfukovací balonek (zvláštní p íslušenství) (obr. 12) 
Prach vzniklý p i vrtání vyfoukejte z otvoru vyfukovacím balonkem. 

Vrtání
P i vrtání do d eva, kovu a plast  posu  páku zm ny režimu do polohy k symbolu  , ímž docílíte 
„pouze otá ení“.

Vrtání do d eva
P i vrtání do d eva se  nejlepších výsledk  docílí pomocí vrtáky do d eva, opat ených vodícím 
šroubem. Vodící šroub usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do obráb ného kusu. 

Vrtání do kovu 
Aby se  zabránilo sesmeknutí vrtáku p i za átku vrtání otvoru, prove te pomocí d l íku vrub. 
Umíst te hrot vrtáku do vrubu a za n te s vrtáním.P i vrtání kov  používejte ezné mazivo. Železo 
a mosaz byste však m li vrtat nasucho. 

POZOR
– Nadm rným tlakem na stroj vrtání neurychlíte . Nadm rný tlak ve skute nosti pouze „poslouží“ 

k poškození hrotu vrtáku, sníží výkon stroje a zkrátí jeho životnosti. 
– v okamžiku pr razu otvoru za ne nastroj a vrták p sobit zna ná síla. Držte stroj pevn

a dávejte pozor, kdy se vrták za ne prolamovat obráb ným kusem. 
– Zaseknutý vrták se dá jednoduše odstranit nastavením zp tného chodu. Stroj však m že

vyvolat zp tný ráz, pokud ho nebudete pevn  držet. 
– Malý obrobek vždy upevn te do sv ráku nebo jiného upínacího za ízení.
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Symboly
Pro tento stroj jsou použity následující symboly. P ed použitím p ístroje se bezpodmíne n
seznamte s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Areta ní tla ítko 10. Páka zm ny režimu innosti 19. Šestihranná matice 
  2. Vypína  11. Patka rukojeti 20. Plochý klí  19 
  3. Šroub regulace rychlosti 12. Bo ní rukoje  (p ídavná rukoje ) 21. Hloubkový doraz 
  4. Vysoké 13. Ozubení 22. Vyfukovací balonek  
  5. Nízké 14. Vý n lky 23. Kontrolka provoz. stavu (zelená) 
  6. Sv tlo 15. Klí  na utahování sklí idla 24. Kontrolka údržby ( ervená)
  7. P epína  sm ru otá ení 16. Objímka 25. Ventila ní otvory 
  8. Šipka 17. Kroužek   
  9. P epína  rychlosti 18. Kroužek   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HP2070/HP2070F HP2071/HP2071F

Otá ky vysoké nízké vysoké nízké 
Beton 20 mm – 20 mm – 
Ocel 8 mm 16 mm 8 mm 16 mm Výkon p i vrtání 
D evo 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 

Otá ky naprázdno (min–1)  0–2 900 0–1 200 0–2 900 0–1 200 
P íklepy za minutu 0–58 000 0–24 000 0–58 000 0–24 000 
Celková délka 364 mm 362 mm 
Hmotnost netto 2,4 kg 2,4 kg 

Vyhrazujeme si právo provád t zm ny b hem vývoje a technického pokroku bez p edchozího
upozorn ní.

Poznámka
Technické parametry se mohou v jednotlivých zemích odlišovat. 

P edpokládané použití 
P ístroj je ur en k vrtání a p íklepovému vrtání do cihel, betonu a kamen , jakož i pro vrtání do 
d eva, kovu, kameniny a plast .

Napájecí zdroj 
Stroj se  m že  p ipojit jen k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uvedeným 
na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím. Stroje jsou 
opat eny zdvojenou izolací podle EU norem, a proto se mohou napájet p ímo ze zásuvek bez 
uzem ovacího drátu. 
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MONTÁŽ
POZOR

– P ed zahájením práce na stroji se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý a odpojen od 
napájecího zdroje. 

Instalace bo ní rukojeti (p ídavná rukoje ) (obr. 7) 
K zajišt ní bezpe ného provozu používejte bo ní rukoje . Nainstalujte bo ní rukoje  tak, aby 
ozubení na držadle zapadlo mezi vý n lky na krku stroje.Pak rukoje  utáhnete otá ením doprava 
do požadované polohy.  M že se oto it o 360° tak, aby byla zajišt na v libovolné poloze. 

Montáž nebo demontáž vrtáku pro model HP2070, HP2070F (obr. 8) 
P i instalaci vrtáku jej vložte do sklí idla až na doraz.Utáhn te sklí idlo rukou . Vložte klí  sklí idla
do všech t í otvor  a utahujte sm rem doprava. P esv d te se, zda jste utáhli sklí idlo ve všech 
t ech otvorech stejnom rn .
P i demontáži vrtáku otá ejte klí em sklí idla  doleva jednom otvoru. Pak uvoln te sklí idlo rukou. 
Klí  na utahování sklí idla po použití zase uložte na p vodní místo. 

Pro model HP2071, HP2071F (obr. 9) 
P idržujte kroužek a otá ejte objímkou doleva. Tím se otev ou elisti sklí idla. Vložte vrták do 
sklí idla až na doraz. Držte pevn  kroužek a otá ejte objímkou doprava. Tím se sklí idlo utáhne.P i
demontáži vrtáku držte kroužek  a otá ejte objímkou doleva. 

UPOZORN NÍ
– Není-li možné sklí idlo uvolnit bez klí e, protože vrták uváznul mezi elistmi sklí idla, pak 

sklí idlo uvoln te následovn .
1. Klešt mi  nebo podobným nástrojem p idržte objímku sklí idla. (Upozorn ní: Neupnout 

ást s kroužkem.) 
2. Plochý klí  19, p estavitelný rozvidlený klí  nebo jiný vhodný klí  na šrouby , šestihranné 

matice, nasa te na p ední stranu sklí idla. Klí em na šrouby otá ejte doprava, viz obr. 10, 
až se sklí idlo uvolní. 

Hloubkový doraz (obr. 11) 
Hloubkový doraz je praktický k vyvrtávání otvor  o stejné hloubce. Uvoln te bo ní rukoje ,
a hloubkový doraz zave te do otvoru v bo ní rukojeti. Hloubkový doraz nastavte na požadovanou 
hloubku vrtání a utáhn te bo ní rukoje .

UPOZORN NÍ:
– Hloubkový doraz nem že být použit v pozici, ve které naráží na pouzdro soukolí.
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– P epína  otá ek vždy správn  nastavte v p íslušné poloze. Bude-li stroj provozován 
v mezipoloze p epína e otá ek mezi polohami „I“, „II“, pak m že být poškozen. 

Výb r druhu provozu (obr. 6) 
Tento stroj má páku k p epínání režimu innosti. Chcete-li provád t vrtání s p íklepem, pak páku 
k p epínání režimu innosti posu te doprava (  symbol). Chcete-li vrtat bez p íklepu , pak páku 
k p epínání režimu innosti posu te doleva (  symbol). 

POZOR
– Páku k p epínání režimu innosti vždy posu te do požadované polohy až na doraz. Bude-li 

stroj provozován v mezipoloze páky mezi polohami druhu provozu, m že být poškozen. 
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 



6

st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 

DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
1. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo vlastní kabel, držte p ístroj 

jen za izolované úchopové plochy. P i kontaktu s vodivým kabelem budou rovn ž
i odizolované kovové ásti p ístroje vodivé, takže uživatel m že být zasažen elektrickým 
proudem.

2. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. P i nasazení p ístroje na vysoko 
položených stanovištích se nejd íve p esv d te, že se pod stanovišt m nikdo nezdržuje. 

3. P ístroj pevn  držte ob ma rukama. Vždy používejte p ídavnou rukoje .
4. Ruce m jte mimo dosah rotujících ástí. 
5. P ístroj nenechávejte b žet bez dozoru. P ístroj používejte jen tehdy, pokud ho držíte rukama. 
6. Zabra te kontaktu s vrtacím nástavcem nebo obrobkem bezprost edn  po zpracovávání, 

protože mohou být ješt  velmi horké, a tak zp sobit popáleniny pokožky. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– P ed každým se ízením nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý 
a odpojený ze sít .

Funkce spína e (obr. 1 a 2) 
POZOR

– P ed p ipojením p ístroje do elektrické sít  se p esv d te, zda vypína  správn  funguje a po 
uvoln ní se vrátí zp t do polohy VYP. 

K zapnutí stroje jednoduše stiskn te vypína . Otá ky zvýšíte zesíleným tlakem na vypína .
K vypnutí stroje jednoduše uvoln te vypína .
K trvalému provozu stiskn te vypína , a poté zatla te areta ní tla ítko.
K ukon ení provozu v zajišt né innosti stiskn te vypína  až na doraz a pak ho uvoln te.
Šroub regulace rychlosti umož uje omezení maximálních otá ek stroje. K dosažení vyšších otá ek
otá ejte šroubem regulace rychlosti sm rem doprava a k dosaženích nižších otá ek otá ejte
šroubem regulace rychlosti sm rem doleva. 

Zapnutí a vypnutí sv tel (obr. 3) pro model HP2070F, HP2071F 
POZOR

– Nedívejte se p ímo do sv tla nebo sv telného zdroje. 
K zapnutí sv tla stiskn te vypína . K vypnutí sv tla vypína  uvoln te.

UPOZORN NÍ
– Zne išt nou o ku sv tla ut ete suchou ut rkou. P itom dávejte pozor, abyste o ku sv tla

nepoškrábali, jinak se sníží intenzita osv tlení.

Ovládání p epína e sm ru otá ení (obr. 4) 
Tento stroj má p epína  sm ru otá ení. K otá ení doprava nastavte p epína  sm ru otá ení do 
polohy  (strana A) nebo k otá ení doleva do polohy  (strana B). 

POZOR
– D íve než za nete pracovat, zkontrolujte sm r otá ení.
– P epína  sm ru otá ení stiskn te až po úplném zastavení stroje. P epnutím sm ru otá ení

u b žícího stroje m že dojít k poškození stroje. 
– Nejde-li vypína  vtla it, zkontrolujte, zda je p epína  sm ru otá ení správn  nastaven v poloze 

 (strana A) nebo  (strana B). 

P epína  otá ek (obr. 5) 
P epína em otá ek m žete p edvolit dva rozsahy otá ek.
P epína  otá ek oto te tak, aby šipka na krytu stroje ukazovala k dosažení nízkých otá ek na 
polohu „I“, a k dosažení vysokých otá ek na polohu „II“. 
P epína em  se vždy otá í zt žka, proto nejprve mírn  pooto te sklí idlem v libovolném sm ru
a pak se znovu pokuste otá et p epína em rychlosti. 

POZOR
– P epína  otá ek stiskn te až po úplném zastavení stroje. P epnutím otá ek u b žícího stroje 

m že dojít k poškození stroje. 


