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ESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

Max. kapacita ezání

JS1000

JS1601

Ocel a do 400 N/mm 2

1,0 mm (20 ga.)

1,6 mm (16 ga.)

2

0,7 mm (23 ga.)

1,2 mm (18 ga.)

Ocel a do 800 N/mm 2

0,5 mm (26 ga.)

0,8 mm (21 ga.)

Hliník a do 200 N/mm 2

2,5 mm (12 ga.)

2,5 mm (12 ga.)

30 mm

250 mm

Ocel a do 600 N/mm

Min. polom r ezání
-1

Po et zdvih za minutu (min )

4 500

Celková délka

322 mm

Hmotnost netto

320 mm
1,4 kg

T ída bezpe nosti

/II

 Díky naemu trvalému programu výzkumu a vývoje mohou být zde uvedené specifikace zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.
 Technické údaje se mohou pro r zné zem liit.
 Hmotnost podle EPTA  Procedure 01/2003
ENE037-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k ezání ocelových plech a nerezových
ocelových plech .



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 evropský mi normami má dvojitou
izolaci a m e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.



ENG104-2

Hlu nost
Typická váená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L pA): 77 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku p i práci m e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pouívejte pom cky na ochranu sluchu.

Pouze pro zem Evropy

Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohlauje, e následující za ízení Makita:
popis za ízení:


ENG218-2

. modelu/ typ: JS1000, JS1601
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
2006/42/EC
Za ízení bylo rovn  vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u naeho
autorizovaného zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

ENG901-1



ENH101-14

Prohláení ES o shod

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:
Pracovní reim: ezání ploché oceli
Vibra ní emise (ah): 9,5 m/s 2
Nejistota (K): 1,5 m/s 2


VAROVÁNÍ:
Emise vibrací b hem skute ného pouívání
elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací liit v závislosti na zp sobu
pouití 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
vechny ásti pracovního cyklu, mezi n  pat í
krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m e
být vyuita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn 
vyuít k p edb nému posouzení vystavení jejich
vlivu.
24

k obsluze m e zp sobit váné zran ní.
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Tomoyasu Kato
editel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN



Zapínání
GEA010-1



Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí
UPOZORN NÍ
P e t te
si
vechna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodrení
upozorn ní a pokyn m e dojít k úrazu elektrickým
proudem, poáru nebo vánému zran ní.

Vechna upozorn ní a pokyny
uschovejte pro budoucí pot ebu.



si

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
N KÁM NA PLECH

5.

6.
7.

8.

9.

POZOR:
P ed p ipojením ná adí k elektrické síti vdy
zkontrolujte, zda pá ka spína e správn funguje a
zda se po stisknutí zadní ásti spínací pá ky pá ka
vrací do vypnuté polohy.
Spína
lze zablokovat v poloze zapnuto.
Pracovníkovi se tak usnad uje práce provád ná po
delí dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvýenou opatrností a neustále
nástroj pevn drte.

Fig.1
Nástroj m ete zapnout posunutím spínací pá ky do
polohy I (ON)". Natrvalo zapnete nástroj stisknutím
p ední ásti spínací pá ky, která se tak zajistí.
Nástroj m ete vypnout stisknutím zadní ásti spínací
pá ky a jejím následným posunutím do polohy O
(OFF)".

GEB027-2

1.
2.
3.
4.

POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vdy p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Drte nástroj pevn .
Zpracovávaný díl pe liv uchy te.
Udrujte ruce mimo pohyblivé díly.
Hrany dílu a jeho t ísky jsou ostré. Noste
rukavice. Doporu ujeme také pouívat obuv
se silnou podrákou, aby nedolo ke zran ní.
Nepokládejte nástroj na t ísky z dílu. V
opa ném p ípad m e dojít k pokození
nástroje a problém m.
Nenechávejte nástroj b et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy jej dríte v rukou.
Dbejte, abyste vdy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výkách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Bezprost edn
po ukon ení práce se
nedotýkejte kotou e ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokoku.
Vyvarujte se p e ezání elektrických vodi .
Mohlo by dojít k vánému úrazu elektrickým
proudem.

MONTÁ
POZOR:

Ne za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vdy se p edtím p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.
Pouze pro model JS1601

Nastavení rozte e no

Upravte vzdálenost mezi bo ním noem a st edovým
noem podle tlou ky zpracovávaného materiálu.
Fig.2
Nejprve pouijte estihranný klí a povolte roub.
Fig.3
Potom estihranným klí em nastavte v li p itaením
nebo povolením roubu. Mezi v lemi na obou stranách
hlavního noe m e být malý rozdíl.
Zkontrolujte mení vzdálenost tlou kom rem a se i te
ji.
P i pouití tlou kom ru k se izování rozte e no
pouijte tabulku.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ
opakovaného
pouívání)
vedly
k
zanedbání
dodrování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUÍVÁNÍ
nebo
nedodrení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu

006428

Po se ízení rozte e roub pevn dotáhn te.
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Uloení estihranného klí e



Fig.4
Jestlie estihranný klí nepouíváte, ulote jej na místo
podle obrázku.




PRÁCE
Mazání
Fig.5
P ed zahájením provozu promate kontaktní místo
st edového noe a
epu. Dobré kvality st íhání
dosáhnete, pokud budete mazivo ob as nanáet také v
pr b hu práce.

PRÁCE
Fig.6
Za ízení vdy pevn drte s jednou rukou na krytu.
Nedotýkejte se kovových ástí.
Uve te nástroj do chodu a p ilote p ední okraje bo ních
no na díl. Nyní jednudue posunujte nástroj dop edu.
Udrujte bo ní noe zarovnané s povrhem dílu.
Fig.7
POZNÁMKA:

V p ípad st íhání malé ásti dílu m ete p i
ukon ování ezu narazit na potíe. V takovém
p ípad pokus zopakujte a sou asn potáhn te díl
o trochu zp t.

ÚDRBA
POZOR:

Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Nikdy nepouívejte benzín, benzen,
edidlo,
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a vekerá dalí údrba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pouitím náhradních díl
Makita.

P ÍSLUENSTVÍ
POZOR:
Pro vá nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme pouívat toto p ísluenství a
nástavce. P i pouití jiného p ísluenství
i
nástavc m e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P ísluenství a nástavce lze pouívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li blií informace ohledn
tohoto
p ísluenství, obra te se na vae místní servisní
st edisko firmy Makita.

St edový b it

Pravý bo ní b it
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Levý bo ní b it
Imbusový klí
Tlou kom r
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