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K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte funk ní ásti stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte š ry stroje 
a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaných servisních za ízeních. Pravidel-
n  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 

Není-li stroj v provozu, p ed provád ním servisu a p i vým n  p íslušenství jako nap . vrták ,
ezacích lišt, sekacích lišt a pod. stroje odpojte. 

16. Odstra te se izovací klí e

Zvykn te si, 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 vypí-
na  stroje p ipojeného 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 ta-
kový 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 NÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
1. Ve te vždy napájecí š ru sm rem od stroje dozadu. 

2. Nedotýkejte se ezacího nástroje nebo obráb ného kusu bezprost edn  po skon ení práce; 
tyto ásti mohou být mimo ádn  horké a mohly by vám popálit k ži. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY 
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POKYNY PRO PROVOZ 

Zm na polohy matrice (obr. 1) 

D ležité: 

P ed zm nou polohy matrice se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího 
zdroje. 

Poloha matrice se m že m nit o 360°. P i zm n  polohy postupujte následu-
jícím zp sobem: 

1. Uvoln te pojistnou matici pomocí dodaného klí e.

2. Vytáhn te mírn  držák matrice a oto te ho do polohy požadované pro danou práci. 

3. Utáhn te pojistnou matici tak, aby se držák matrice zajistil v požadované poloze.  

Existují ty i pozitivní zarážky vždy o 90°: 0°, 90° a 180° doleva a doprava. P i nastavení 
držáku matrice do libovolné z t chto zarážek postupujte následujícím zp sobem:

1. Uvoln te pojistnou matici pomocí dodaného klí e.

2. Vytáhn te mírn  držák raznice a  nato te ho do požadované polohy. Držák matrice  zapadne 
a podle vašeho požadavku se zablokuje v jedné z uvedených zarážek. 

3. Oto te mírn  držákem matrice a tak se p esv d te, zda je bezpe n  v požadované poloze 
zablokován.

4. Utáhn te blokovací matici; tím se držák matrice zajistí v požadované poloze. 

Zapínání a vypínání (obr. 2) 

UPOZORN NÍ:

P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda se spouš  správn  aktivuje a zda 
se vrací do polohy „OFF“ (vypnuto) jakmile se stiskne zadní ást p epínací pá ky. 

K zapnutí stroje stiskn te zadní stranu p epínací pá ky a zatla te ji dop edu. Pak stiskn te p ední
stranu p epínací pá ky, ímž ji zablokujete. K vypnutí stiskn te zadní stranu p epínací pá ky. 

M rka tlouš ky (obr. 3) 
Drážka na držáku matrice slouží jako m rka tlouš ky pro p ípustné prost ihovací tlouš ky. 

ára st ihu (obr. 3) 
Vybrání v držáku matrice indikuje st ižnou áru. Její ší ka se rovná ší ce prost ihu. P i st íhání
sesouhlaste vybrání s arou ezání na obráb ném kusu. 

P edmazání
Naneste na áru st ihu nástrojový olej, ímž se zvýší pr raz a prodlouží se délka životnosti raznice. 
Toto je zvláš  d ležité p i st íhání hliníku. 

Zp soby ezání (obr. 4) 
Držte stroj tak, aby hlava s matricí byla vzhledem ke kusu, který se má st íhat, pod pravým úhlem 
(90°). Pohybujte jemn  strojem ve sm ru st íhání.

Vý ezy (obr. 5) 
P i provád ní vý ez  nejprve prove te kruhový otvor o pr m ru v tším než 21 mm, do kterého se 
pak zastr í  hlava s matricí. 
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St íhání vlnitého nebo lichob žníkového kovového plechu (obr. 6 a 7) 
Nastavte matrici tak, aby byla nasm rována elem ve sm ru st íhání, a  už provádíte st íhání pod 
úhlem nebo kolmo k drážkám ve vlnitém nebo lichob žníkovém plechu. T lo stroje p idržujte vždy 
rovnob žn  vzhledem k drážkám, p i emž st ižná hlava musí být k d lenému povrchu pod pravým 
úhlem (90°) tak, jak je znázorn no na obr. 6 a 7. 

Demontáž nebo montáž razníku a matrice (obr. 1, 8, 9, 10 a 11) 

D ležité: 

P ed demontáží nebo montáží razníku a matrice se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen 
od napájecího zdroje. 

Vym ujte razník a matrici vždy najednou. K demontáži razníku a matrice uvoln te pojistnou matici 
pomocí dodaného klí e. Odstra te držák matrice ze stroje. Pomocí imbus klí e uvoln te šrouby, 
které zajiš ují matrici. Matrici odstra te z držáku matrice. Pomocí imbus klí e uvoln te šroub, který 
zajiš uje razník. Vytáhn te razník z držáku razníku. P i montáži razníku a matrice vložte razník do 
držáku razníku tak, aby vybrání na razníku sm ovalo ke šroubu. K zajišt ní razníku v jeho poloze 
šroub utáhn te. Namontujte matrici na držák matrice. K zajišt ní matrice v její poloze utáhn te
šrouby. Pak namontujte držák matrice na stroj tak, aby razník byl vložen p es otvor do držáku 
matrice. K zajišt ní držáku matrice v jeho poloze utáhn te pojistnou matici. Razník a matrici po 
vým n  namažte nástrojovým olejem a nechejte chvíli stroj b žet.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha! 

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby se sní-
žilo 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 p ístup d tem 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 pracem, pro které nejsou ur eny: na p íklad nepoužívejte 
kotou 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 protikluznou obuv. Používejte ochranou pokrývku na dlouhé vlasy. 

9. Používejte ochranné brýle a chráni e sluchu 

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 se š rou šetrn

Nep enášejte stroj za š ru nebo za š ru netahejte p i vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte 
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 umož uje to používat ob  ruce k držení stroje. 

13. Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
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Symboly 
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si „Návod k obsluze“ 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
1 Matrice   9 Pohled ze shora  17 Imbus klí
2 Držák matrice 10 Prost ih v úhlu k drážkám 18 Šrouby 
3 Pojistná matice 11 Prost íh kolmo na drážky 19 Razník 
4 Klí  12 Pohled ze strany  20 Držák razníku 
5 P epínací pá ka 13 Vlnitý (žlábkovaný) nebo 21 Šroub 
6 M rka pro st íhání  lichob ž níkový kovový plech 22 Mezní zna ka
 nerez oceli 1,2 mm 14 St ižná hlava musí být k ezání 23 Ví ko držáku kartá e
7 M rka pro st íhání  pod pravým úhlem (900) 24 Šroubovák 
 m kké oceli 1,6 mm  15 Uvolnit 
8 Vybrání 16 Utáhnout 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou m nit bez 
p edb žného oznámení. 

Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Napájení 
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uve-
deným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím.
Stroje jsou opat eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze 
zásuvek bez zemnícího vodi e.

Model JN1601 
Max. ezací kapacity 

Ocel do 400 N/mm2 1,6 mm 
Ocel do 600 N/mm2  1,2 mm 
Ocel do 800 N/mm2  0,8 mm 
Hliník do 200 N/mm2 2,5 mm 

Max. ezací polom r
Vn jší hrana 50 mm 
Vnit ní hrana 45 mm 
Po et zdvih  za minutu 2 200 

Celková délka 261 mm 
istá váha 1,6 kg 
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ÚDRŽBA 
UPOZORN NÍ:

P ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od zdro-
je napájení. 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 12 a 13) 
Uhlíkové kartá e vym te, jsou-li opot ebovány až po mezní zna ku. P i vým n  použijte vždy oba 
stejné náhradní kartá e.

Aby se zajistily bezpe né a spolehlivé opravy, údržba nebo se ízení, musí se tyto úkony provád t
v autorizovaných servisních st ediscích Makita. 
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PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, pov ený spole ností Makita , 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 
446-8502 Japonsko prohlašuje, že tento produkt 

(sériové ís: sériová výroba) 

vyrobený spole ností Makita v Japonsku je v souladu s dále uvedenými normami nebo normatizo-
vanými dokumenty: 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000 

podle Sm rnic výboru, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC 

Yasuhiko Kanzaki CE 94 
editel

Hluk a vibrace 
Typická A-vážená hladina zvukového tlaku je 82 dB (A). 
P i práci m že hladina zvukového tlaku p esáhnout 85 dB (A). 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení není vyšší  než 2,5 m/s2.

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

Bucks, MK15 8JD, Anglie 

Prost ihova

Návod k obsluze 

JN1601

DVOJITÁ
IZOLACE 




