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Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

HK1820
-1

Po et p íklep za minutu (min )

0 - 3 200

Celková délka

351 mm

Hmotnost netto

3,3 kg

T ída bezpe nosti

II

 Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
 Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem liit.
ENE047-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k sekání do betonu, cihel a kamene a
p i pouití vhodného p ísluenství také k hloubení a
zhut ování.

000230

Tomoyasu Kato
editel
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

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.

GEB004-2

ENG101-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-váená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-6:
Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Hladina hluku b hem provozu m e p ekro it 85 dB(A).
Pouívejte pom cky na ochranu sluchu.

Zvlátní bezpe nostní zásady

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího pouití)
vedl k zanedbání dodrování bezpe nostních
pravidel platných pro kladivo. Budete-li tento nástroj
pouívat nebezpe ným nebo nesprávným zp sobem,
m ete utrp t váné zran ní.
1.
Noste ochranu sluchu. Hluk m e zp sobit
ztrátu sluchu.
2.
Pouívejte pomocné rukojeti dodávané s
nástrojem. Ztráta kontroly m e zp sobit
zran ní.
3.
P i práci, kdy vrtací nástroj m e p ijít do
styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou  rou, drte jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
ivým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn  ivými" a obsluha m e
být zasaena elektrickým proudem.
4.
Pouívejte
tvrdou
ochranu
hlavy
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo
obli ejový tít. B né dioptrické brýle nebo
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice
se také doporu uje pouívat protiprachovou

ENG215-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-6:
Pracovní reim: Funkce sekání
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 10 m/s2
Nejistota (K): 1.5 m/s2
ENH101-8

PROHLÁENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Model; HK1820
Prohlaujeme na nai vlastní odpov dnost, e tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE2007
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masku a silné polstrované rukavice.
P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je
uchycen pracovní nástroj.
P i b ném provozu nástroj vytvá í vibrace.
rouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit
poruchu nebo nehodu. P ed pouitím
zkontrolujte pe liv utaení roub .
Za studeného po así nebo pokud nebyl
nástroj delí dobu pouíván nechejte nástroj
na chvíli zah ívat provozováním bez zatíení.
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného
zah átí je pouití funkce kladiva obtíné.
Dbejte, abyste vdy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výkách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Drte nástroj pevn ob ma rukama.
Udrujte ruce mimo pohyblivé díly.
Nenechávejte nástroj b et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy jej dríte v rukou.
Nemi te nástrojem na ádnou osobu v míst
provád ní práce. Pracovní nástroj se m e
uvolnit a zp sobit váné zran ní.
Bezprost edn
po ukon ení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokoku.
Neprovozujte nástroj zbyte n bez zatíení.
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.

Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou naplno a pak ji pus te.

Zm na otá ek

Fig.2
Po et p íklep za minutu lze jednodue nastavit
otá ením voli e. To lze provést i p i pouívání nástroje.
Na knoflíku je stupnice od 1 (nejnií otá ky) do 5
(nejvyí otá ky).
Vztah mezi nastavením zvoleným na voli i a po tem
p íklep za minutu je uveden v tabulce níe.

008531



MONTÁ


TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

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.

Instalace a demontá pracovního nástroje

Fig.3
P ed instalací pracovního nástroje vy ist te jeho d ík.
Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte
pracovním nástrojem a tla te na n j, dokud nebude
zajit n.

VAROVÁNÍ:

NESPRÁVNÉ POUÍVÁNÍ nebo nedodrování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m e vést k vánému zran ní.

Fig.4
Pokud pracovní nástroj nelze zasunout, vyjm te jej.
N kolikrát potáhn te dol kryt sklí idla. Poté pracovní
nástroj zasu te znovu. Otá ejte pracovním nástrojem a
tla te na n j, dokud nebude zajit n.
Po instalaci se pokusem o vytaení vdy p esv d te,
zda je pracovní nástroj bezpe n uchycen na svém
míst .
Chcete-li nástroj vyjmout, stáhn te kryt sklí idla úpln
dol a vytáhn te pracovní nástroj.

POPIS FUNKCE


POZOR:
Oto ným voli em otá ek lze otá et pouze do
polohy 5 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte
silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k porue
funkce regulace otá ek.

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

Zapínání
Fig.1

POZOR:
P ed p ipojením nástroje do zásuvky vdy
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 zvyují zvýením tlaku na spou .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou .
Chcete-li pracovat nep etrit , stiskn te spou a potom
stiskn te blokovací tla ítko.

Fig.5



Úhel pracovního nástroje

Fig.6
Fig.7
Pracovní nástroj lze zajistit v dvanácti r zných úhlech.
Chcete-li zm nit úhel pracovního nástroje, posu te
krouek pro vým nu dop edu a poté jeho oto ením
zm te úhel pracovního nástroje. Jakmile dosáhnete
25

poadovaný úhel, posu te krouek pro vým nu zp t do
p vodní polohy. Pracovní nástroj se uchytí na míst .



Hák

Fig.8
P i p ipojování napájecího kabelu k prodluovacímu
kabelu pouijte hák, aby se zástr ka napájecího kabelu
nemohla odpojit od konektoru prodluovacího kabelu.
Umíst te jej na prodluovací kabel p iblin 10-20 cm od
konektoru prodluovacího kabelu.

PRÁCE

Fig.9
Umíst te pracovní nástroj na místo, které chcete sekat,
a poté stiskn te spou . Vyvi te na nástroj mírný tlak,
aby nedolo k nekontrolovanému odsko ení nástroje.
P íli velký tlak vyvíjený na nástroj nezvyuje jeho
ú innost.
Fig.10
POZNÁMKA:

P i bourání dladic okrtem umíst te nástroj pod
spodní hranu dladice, jak je ilustrováno na
obrázku. Budete-li pracovním nástrojem pracovat
na horním povrchu dladic, zkrátí se jeho
ivotnost.

ÚDRBA
POZOR:

Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík 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.

Ty s hrotem

Plochý seká

Okrt

Vazelína na nástroj

Ochranné brýle

Vazelína na kladivo
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