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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model FS2700 FS2701

Samovrtný �roub 6 mm
�roub do kovu 8 mmVýkony

Vrut do d eva 6,2 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 0 - 2 500

Celková délka 301 mm 283 mm
Hmotnost netto 1,8 kg 1,7 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  li�it.
� Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

ENE033-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en ke �roubování do d eva, kov  a plast .

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 94 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG204-2

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

Pracovní re�im: �roubování bez ovliv ování
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 �e
být vyu�ita ke srovnávání ná adí mezi sebou.

� Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn �
vyu�ít k p edb �nému posouzení vystavení jejich
vlivu.

VAROVÁNÍ:
� Emise vibrací b hem skute ného pou�ívání

elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací li�it v závislosti na zp sobu
pou�ití 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
v�echny ásti pracovního cyklu, mezi n � pat í
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

ENH101-12

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
popis za ízení:


. modelu/ typ: FS2700, FS2701
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009

Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
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Tomoyasu Kato
editel

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

Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí

 UPOZORN NÍ P e t te si v�echna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodr�ení
upozorn ní a pokyn  m �e dojít k úrazu elektrickým
proudem, po�áru nebo vá�nému zran ní.

V�echna upozorn ní a pokyny si
uschovejte pro budoucí pot ebu.

GEB017-2

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro elektronický �roubovák.
Budete-li elektrický nástroj pou�ívat nebezpe ným
nebo nesprávným zp sobem, m �ete utrp t vá�né
zran ní.
1. P i práci v místech, kde m �e dojít ke kontaktu

spojovacího prvku se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
dr�te elektrické ná adí za izolované ásti
dr�adel. Spojovací prvky mohou p i kontaktu s
vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných ástí ná adí a obsluha m �e utrp t
úraz elektrickým proudem.

2. Dbejte, abyste v�dy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve vý�kách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.

3. Dr�te nástroj pevn  .
4. Nep ibli�ujte ruce k otá ejícím se ástem.
5. Bezprost edn  po ukon ení práce se

nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
poko�ku.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Nastavení hloubky
Platí pouze pro model FS2700
Fig.1
Chcete-li �roubovat samovrtné �rouby, apod., nastavte
hloubku následovn . Otá ením lokátoru upravte
hloubku.
Se ízením hloubkového dorazu vytvo te vzdálenost
p ibli�n  1 mm mezi p edním ví kem (je� pracuje spolu
s hloubkovým dorazem) a základnou hlavy �roubu.
Jedna úplná otá ka hloubkového dorazu odpovídá
zm n  hloubky o 1 mm.

Fig.2
Fig.3
Zapínání
Fig.4

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spou� .
Otá ky nástroje se zvy�ují zvý�ením tlaku na spou� .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom
stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a pak ji pus te.

POZNÁMKA:
� �roubovák se nebude otá et i kdy� je zapnut

spína  a otá í se motor, dokud nevlo�íte
�roubovák do hlavy �roubu a vyvinutím tlaku
sm rem dop edu nezaktivujete spojku.

Rozsvícení sv tla
Fig.5

POZOR:
� Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.

Pracovní osv tlení se zapíná stisknutím spou�t . Vypíná
se uvoln ním spou�t .

POZNÁMKA:
� K ot ení ne istot z o ky sv tla pou�ívejte suchý

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla
nepo�krábali, m �e se tím zmen�it jeho svítivost.

P epínání sm ru otá ení
Fig.6

POZOR:
� P ed zahájením provozu v�dy zkontrolujte

nastavený sm r otá ení.



32

� S p epína em sm ru otá ení manipulujte a� poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m �e dojít k jeho po�kození.

Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Po�adujete-li otá ení ve sm ru hodinových ru i ek,
p esu te pá ku p epína e sm ru otá ení do polohy
(strana A). Pokud pot ebujete otá ení proti sm ru
hodinových ru i ek, p esu te pá ku do polohy
(strana B).

Se ízení utahovacího momentu
Chcete-li �roubovat strojní �rouby, vruty do d eva,
�rouby s �estihrannou hlavou, apod., pro které je
stanoven utahovací moment, nastavte následujícím
zp sobem utahovací moment.

Fig.7
Utahovací moment nastavíte otá ením stav cího
prstence. Hodnotu momentu zvý�íte otá ením stav cího
prstence ve sm ru �ipky a otá ením opa ným sm rem ji
sní�íte. Vyrovnejte íslici 1 na stav cím prstenci se
zna kou na p evodovce. Do materiálu nebo do kousku
náhradního materiálu zavrtejte zku�ební �roub. Není-li
utahovací moment pro daný �roub vyhovující, pokra ujte
v nastavování, a� docílíte správného momentu.

POZOR:
� Stav cí prstenec smí být otá en pouze v

o íslovaném rozsahu. Neotá ejte jej silou mimo
tento rozsah.

Hák
Fig.8
Há ek je výhodný pro do asné pov �ení nástroje.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Instalace a demontá� pracovního nástroje
Platí pro model FS2700
P i demontá�i nástroje nejd íve demontujte p ední ví ko
a poté nástroj vytáhn te.

Fig.9
P i instalaci pracovního nástroje jej zasu te co nejdále
do nástroje a poté nainstalujte zp t p ední ví ko.
Platí pro model FS2701
P i instalaci nástavce potáhn te sklí idlo ve sm ru �ipky
a vlo�te nástavec co nejdále do pouzdra. Poté nástavec
uvoln ním pouzdra zajist te.

Fig.10
Chcete-li nástavec vyjmout, potáhn te sklí idlo ve
sm ru �ipky a nástavec vytáhn te.

POZNÁMKA:
� Nebude-li nástavec vlo�en dostate n  hluboko do

pouzdra, nevrátí se pouzdro do své výchozí polohy
a nástavec nebude upevn n. V takovém p ípad
se pokuste nástavec vlo�it znovu podle pokyn
uvedených vý�e.

� Po vlo�ení nástavce zkontrolujte, zda je ádn
upevn n. Pokud se uvol uje, nepou�ívejte jej.

PRÁCE
Fig.11
Fig.12
Nasa te �roub na hrot nástroje a umíst te hrot �roubu
na povrch upev ovaného dílu. Vyvi te na nástroj tlak a
uve te jej do chodu. Jakmile se zaktivuje spojka,
okam�it  nástroj odstra te. Poté uvoln te spou� .

POZOR:
� P i nasazování �roubu na hrot nástroje dávejte

pozor, abyste �roub nezatla ili. Pokud �roub
zatla íte, dojde k aktivaci spojky a �roub se náhle
oto í. To by mohlo vést k po�kození dílu a zran ní.

� Dbejte, aby byl �roubovákový nástavec nasazen
kolmo na hlavu �roubu. V opa ném p ípad  m �e
dojít k po�kození �roubu a/nebo nástavce.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� K í�ový nástavec
� Magnetický nástavec s vnit ním �estihranem
� P ední ví ko
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