
 

Hluk a vibrace pro model AT1150A 
Typická hladina zvukového tlaku hodnocená  A iní 85 dB (A). 
Hladina hluku m že b hem provozu p ekro it 85 dB (A). 
– Nosit ochranu sluchu. – 
Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní více než 3 m/s2. 
Tyto hodnoty byly získány podle EN792. 

 

Hluk a vibrace pro model AT2550A 
Typická hladina zvukového tlaku hodnocená  A iní 85 dB (A). 
Hladina hluku m že b hem provozu p ekro it 85 dB (A). 
– Nosit ochranu sluchu. – 
Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní více než 3 m/s2. 
Tyto hodnoty byly získány podle EN792. 
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Symboly 
Pro tento p ístroj jsou použity následující symboly. P ed použitím p ístroje se bezpodmíne n  
seznamte s jejich významem. 
  Prosím, p e t te si návod k obsluze. 

 Noste ochranné brýle. 

 Nepoužívat na lešeních a žeb ících. 

Vysv tlivky k obrázk m 
  1. Kompresor, výkon za minutu   9. P ipojovací svorka 17. Plochý šroubovák 
  2. Frekvence nast elování (uvoln ní/minuta) 10. P ipojovací hrdlo 18. Západka 
  3. Deska k nastavení hloubky 11. Spouš  19. Klapka 
  4. Inbusový klí  12. Kontaktní patka 20. Vypoušt cí kohout 
  5. Há ek 13. Obrobek 21. Vzduchový filtr 
  6. Šroub 14. Výstupní kryt 22. Olejni ka 
  7. Areta ní kolík 15. Vedení hnacího mechanizmu 23. Olej pro pneumatické ná adí 
  8. P itla ova  16. Západka   

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Model AT1150A AT2550A 
Tlak vzduchu 0,44–0,83 MPa (4,4—8,3 bar) 
Použitelné spony 25 – 50 mm 
Kapacita nast elování 140 ks 
Min. pr m r hadice 6,5 mm 
Rozm ry (d x š x v) 370 × 87 × 290 mm 370 × 76 × 260 mm 
Hmotnost netto 2,3 kg 2,3 kg 

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

Upozorn ní 
Technické parametry se mohou v jednotlivých zemích odlišovat. 
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P ÍSLUŠENSTVÍ 
OPATRN  

– Následující ásti p íslušenství nebo za ízení jsou doporu eny pro použití s p ístrojem Makita, 
jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných ástí p íslušenství nebo za ízení m že 
p edstavovat nebezpe í poran ní. ásti p íslušenství nebo za ízení používejte jen 
k ur enému ú elu. 

Pot ebujete-li další informace ohledn  t chto ástí p íslušenství, obra te se prosím na váš 
zákaznický servis Makita. 
– Spony 
– Vzduchové hadice 
– Ochranné brýle 
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ÚDRŽBA 
OPATRN  

– P ed provád ním kontroly nebo údržby vždy odpojte vzduchovou hadici od p ístroje. 

Údržba spon 
P ed použitím p ístroje zkontrolujte jeho všeobecný stav a zda nejsou uvoln ny šrouby. V p ípad  
pot eby je utáhn te. (obr. 20) 
Každodenní kontrolu provád jte po odpojení p ístroje, p esv d te se, zda se mohou kontaktní 
patka a spouš  bez p ekážek pohybovat. P ístroj nepoužívejte, jsou-li kontaktní patka a spouš  
sev ené nebo zablokované. (obr. 21) 
Nebudete-li p ístroj po delší dobu používat, namažte jej olejem pro pneumatické ná adí a uložte na 
bezpe né místo. Neukládejte jej na místa, která jsou vystavena p ímému slune nímu zá ení 
a/nebo na vlhká i horká místa. (obr. 22 a 23) 

Údržba kompresoru, vzduchové garnitury a vzduchové hadice (obr. 24 a 25) 
Po každém použití byste m li vyprázdnit kompresorovou nádrž a vzduchový filtr. Vlhkost proniklá 
do p ístroje m že snížit výkon a zp sobit selhání p ístroje. Pravideln  kontrolujte, zda je dostatek 
oleje v maznici vzduchové garnitury. Zanedbání mazání vede k rychlému opot ebení O-kroužk . 
(obr. 26) 
Vzduchovou hadici udržujte mimo dosah tepelných zdroj  (více než 60°C) a chemikálií ( edidla, 
silné kyseliny nebo louhy). Dbejte také na to, aby hadice neuvízla na p ekážkách, což by mohlo být 
b hem provozu nebezpe né. Hadice také nesmí p ijít do kontaktu s ostrými hranami nebo 
p edm ty, které by mohly zp sobit poškození nebo od r hadice. (obr. 27) 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné údržbá ské 
práce provád t jen zákaznická servisní centra autorizovaná firmou Makita, a to výhradn  jen za 
použití originálních náhradních díl  Makita. 
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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
VAROVÁNÍ 

P I POUŽÍVÁNÍ TOHOTO P ÍSTROJE JE T EBA K MINIMALIZACI NEBEZPE Í PORAN NÍ 
DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPE NOSTNÍ P EDPISY V ETN  NÁSLEDUJÍCÍCH POKYN : 

P E ÍST SI VŠECHNY POKYNY. 
– K zajišt ní Vaší osobní bezpe nosti a správného provozu a údržby p ístroje byste si p ed 

použitím tohoto p ístroje m li p e íst tento návod k obsluze. 
– K ochran  vašich o í p ed prachem nebo poran ním sponami vždy noste ochranné brýle. 

VAROVÁNÍ 
Zam stnavatel musí zajistit, aby uživatelé p ístroje a další osoby v bezprost ední blízkosti 
pracovišt  používali ochranné brýle. 
– Jen pro Austrálii a Nový Zéland 
K ochran  vašich o í p ed prachem nebo poran ním sponami vždy noste ochranné brýle 
a obli ejovou ochranu. Ochranné brýle a obli ejová ochrana musí odpovídat požadavk m 
AS/NZS 1336. 

VAROVÁNÍ 
Zam stnavatel musí zajistit, aby uživatelé p ístroje a další osoby v bezprost ední blízkosti 
pracovišt  používali ochranné brýle. 
 
 

– K ochran  Vašeho sluchu p ed hlukem výfuku a poran ním hlavy noste ochranu sluchu. Také 
noste lehký, ale ne volný od v. Rukávy musí být zapnuty nebo vykasány. Nenoste kravatu. 

– Sp ch p i práci nebo násilí p i používání p ístroje jsou nebezpe né. S p ístrojem zacházejte 
opatrn . P ístroj nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog apod. 

Obecné zásady k manipulaci s p ístrojem 
1. Vždy vycházejte z toho, že p ístroj obsahuje spony. 
2. P ístroj nikdy nesm ujte na sebe samotné nebo jiné osoby, a je jedno, zda obsahuje i 

neobsahuje spony. 
3. P ístroj uvád jte do innosti, pokud je pevn  nasazen na obrobku. 
4. Respektujte p ístroj jako pracovní prost edek. 
5. Zbyte n  s p ístrojem nemanipulujte. 
6. P ístroj nenoste nebo nedržte s prstem na spoušti. 
7. Do p ístroje nevkládejte h ebíky, je-li aktivní jeden z ovládacích prvk . 
8. P ístroj používejte jen se zdrojem energie uvedeným v provozních/bezpe nostních pokynech. 

– P ístroj nepoužívejte, pokud perfektn  nefunguje. 

ochranné brýle
obli ejová ochrana
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– P i používání p ístroje mohou n kdy odlétávat jiskry. P ístroj nepoužívejte v blízkosti lehce 
prchavých, ho lavých substancí, jako nap . bezin, edidlo, lak, plyn, lepidlo atd., protože by 
mohly za ít ho et a vybouchnout, což by m lo za následek t žká poran ní. 

– Pracovišt  by m lo být dostate n  osv tlené, aby byla zajišt na bezpe ná práce. 
Pracovišt  by m lo být isté a uklizené. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali 
rovnováhu. 

– V blízkosti by se m ly zdržovat jen osoby pov ené prací. Zejména d ti musí být mimo 
dosah pracovní oblasti. 

– i te se místními p edpisy k ochran  proti hluku tím, že budete zachovávat hladinu hluku 
v rámci p edepsaných mezí. V ur itých p ípadech byste m li k utlumení hluku použít 
žaluzie. 

– Nehrajte si s kontaktní patkou: Brání necht né inicializaci, proto musí z stat namontovaná 
a nesmí být odstran na. Také aretace spoušt  v zapínací poloze je velmi nebezpe ná. 
Nikdy se nepokoušejte aretovat spouš . P ístroj nepoužívejte, pokud je n který ovládací 
prvek p ístroje nefunk ní, odpojený, zam n ný nebo chybný. 

– K zajišt ní bezpe nosti a delší životnosti používejte p ístroj v rámci p edepsaného rozsahu 
tlaku vzduchu 0,44–0,83 MPa (4,4–8,3 bar). Nep ekra ujte doporu ený max. provozní tlak 
0,83 MPa (8,3 bar). P ístroj nesmí být p ipojen ke zdroji stla eného vzduchu, jehož tlak 
m že p ekra ovat 1,37 MPa (13,7 bar). 

– P esv d te se, zda tlak vzduchu dodávaný pneumatickým systémem nep ekra uje 
maximáln  p ípustný tlak vzduchu sponkova ky. Tlak vzduchu zpo átku nastavte na nižší 
hodnotu doporu eného p ípustného tlaku (viz TECHNICKÉ PARAMETRY). 

– P ístroj používejte jen se stla eným vzduchem. Budete-li používat plyn v lahvích (oxid 
uhli itý, kyslík, dusík, vodík, stla ený vzduch, atd.) nebo ho lavý plyn (vodík, propan, 
acetylen, atd.) jako výtla ný plyn pro tento p ístroj, hrozí nebezpe í, že p ístroj vybouchne 
a zp sobí t žká poran ní. 

– P ed použitím p ístroje zkontrolujte jeho všeobecný stav a zda nejsou uvoln ny šrouby. 
V p ípad  pot eby je utáhn te. 

– P ed použitím se p esv d te, zda jsou všechny bezpe nostní systémy v dobrém 
provozním stavu. P ístroj nesmíte spustit, pokud je zatažena jen spouš  nebo je jen 
kontaktní rameno stla ováno ke d evu. M žete jej spustit, pokud byly realizovány ob  
akce. Možný chybný provoz zkontrolujte u p ístroje s vyjmutými sponami. 

– Pe liv  zkontrolujte st nu, strop, podlahu, st echu a podobn , aby bylo zabrán no 
možných elektrickým ráz m, unikání plynu, výbuch m atd. v d sledku kontaktu s vodivými 
kabely, izola ními nebo plynovými trubkami. 

– Vždy používejte jen spony doporu ené v tomto návodu. Použití jiných spon m že zp sobit 
funk ní poruchu p ístroje. 
– Nikdy nepoužívejte spony pro specifické použití opat ené nápisem „Nepoužívat na 

lešeních, žeb ících“, jako nap .: 
– pokud jsou pro zm nu pracovišt  pot ebné lešení, sch dky, žeb íky nebo žeb ík m 

podobné konstrukce, jako nap . st ešní lat ; 
– k uzavírání beden nebo bedn ní; 
– k umis ování p epravních bezpe nostních systém  nap . na vozidlech a vagónech. 

– Nevyškolené osoby nesmí p ístroj používat. 
– P ed nast elením se p esv d te, zda se v blízkosti nenachází n jaká osoba. Nikdy se 

nepokoušejte nast elovat zárove  zven í i zevnit . M že dojít k probití spony a/nebo odlétnutí, 
což p edstavuje velké nebezpe í. 

– P i práci s p ístrojem dbejte na stabilitu a rovnováhu. P esv d te se, zda se p i práci na 
vysoko položených místech pod vámi nenachází n jaké osoby, a zajist te vzduchovou hadici, 
aby sebou nenadále netrhla nebo neuvázla, což je nebezpe né. 
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OBSLUHA 
OPATRN  

– P ed použitím se p esv d te, zda jsou všechny bezpe nostní systémy v dobrém provozním 
stavu. 

1. Nejd íve zatáhn te za spouš  a poté nasa te kontaktní patku na obrobek (obr. 13 a 14). 
2. K zaražení spony m žete kontaktní patku položit na obrobek a zatáhnout za spouš  nebo 

použít postup . 1 pro trvalé nast elování. 
Postup . 2 je vhodný pro p erušované nast elovaní, pokud chcete sponky pe liv  a velmi p esn  
zarazit. 

OPATRN  
– Je-li však p ístroj nastaven na režim “P erušované nast elování”, m že u NAP L STISKNUTÉ 

SPOUŠTI dojít k náhlému spušt ní, jestliže kontaktní patka pod vlivem zp tného odrazu se 
dostane znovu do kontaktu s obrobkem nebo jiným povrchem. 

K zabrán ní náhlého spušt ní je t eba dodržovat následující pravidla: 
A. Kontaktní patku nep itla ujte nadm rnou silou k obrobku. 
B. Spouš  úpln  promá kn te a po zaražení spony ji držte stisknutou ješt  1–2 vte iny. 
Pro postup . 2 se používá VOLITELNÁ NÁSLEDNÁ SPOUŠ  (NAST ELOVACÍ DÍL). Spouš  
nahra te tímto dílem. 

Sm r odpadního vzduchu (obr. 15) 
Sm r odpadního vzduchu m žete ru n  nastavit oto ením výstupního krytu v rozmezí 360°. 

Odstran ní nahromad ných spon 
VAROVÁNÍ 

– P ed odstra ováním spon vždy odpojte hadici. 
Spony vyjm te ze zásobníku. 
Rukou nadzvedn te západku na horní stran  vedení hnacího mechanizmu (obr. 16). 
Pokud západka nejde nadzvednout rukou, pak do št rbiny mezi západkou a klapkou zasu te 
plochý šroubovák k nadzvednutí západky (obr. 17). 
Otev ete klapku a vyjm te spony (obr. 18). 
Pružinu západky zav ste do dvou há k  vedení hnacího mechanizmu a západku zase zatla ením 
uve te do výchozí polohy (obr. 19). 

OPATRN  
– Je-li hrot hnacího mechanizmu spon opot ebován, je pravd podobnost nahromad ní spon 

a zarážení spon na plocho mnohem v tší. Pokud k tomu dojde, nechte p ístroj opravit v 
autorizovaném servisu Makita nebo zákaznickém servisu Makita. 
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MONTÁŽ 
OPATRN  

– P ed provád ním kontroly nebo údržby vždy odpojte hadici. 

Há ek 
OPATRN  

– Hadici vždy odpojte od p ístroje. 
– P ístroj v žádném p ípad  nezav šujte na vysoko položená místa nebo eventuáln  nestabilní 

plochu. 
Há ek je praktický k do asnému zav šení p ístroje. Há ek upevn te na p ístroj pomocí dodaného 
šroubu a p itom použijte jeden ze dvou otvor  v há ku, viz obrázek (obr. 8). 

Vkládání spon 
OPATRN  

– P ed vkládáním spon do p ístroje vždy odpojte hadici. 
– Nepoužívejte zdeformované spony nebo spony v pásu. V opa ném p ípad  m že dojít 

k porušení transportu spon. 
– Používejte jen spony uvedené v tomto návodu. V opa ném p ípad  m že dojít k porušení 

transportu spon. 
P itla ova  vždy pomalu a klidn  zave te zp t, zatímco ho držíte jednou rukou. 
Vyberte spony vhodné pro vaši práci. P esv d te se, zda je z nástroje odstran na hadice. 
1. P itla ova  táhn te k zadní stran  zásobníku a drážkou jej zav ste do areta ního kolíku 

(obr. 9). 
2. Spony v pásu vložte do zásobníku. M žete vložit dva pásy se sponami (obr. 10). 
3. Areta ní kolík lehce zatla te dovnit , a zatáhn te za p itla ova  tak, aby vysko il. P itla ova  

u stisknutého areta ního kolíku pomalu a klidn  ve te zp t do jeho výchozí polohy. Areta ní 
kolík držte stisknutý tak dlouho, dokud p itla ova  neprojde (obr. 11). 

P ipojení vzduchové hadice (obr. 12) 
P ipojovací hrdlo vzduchové hadice nasu te na p ipojovací vsuvku sponkova ky. P esv d te se, 
zda p ipojovací hrdlo pevn  zasko ilo po nasunutí na p ipojovací vsuvku. Hadicovou spojku musíte 
na p ístroj nebo do jeho blízkosti instalovat tak, aby byla zásoba vzduchu vypušt na, je-li odpojena 
spojka zdroje vzduchu. 
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– P i nast elování na st echách a jiných vysoko položených místech se pohybujte sm rem 
dop edu. Budete-li se pohybovat sm rem dozadu, snadno m žete ztratit rovnováhu. P i práci 
na svislých plochách zarážejte h ebíky shora dol . Tak se p i práci p íliš rychle neunavíte. 

– Spona se m že ohnout nebo vzp í it v p ístroji, pokud nedopat ením trefíte jinou sešívací 
sponu nebo suk ve d ev . Spona m že být vymršt na a n koho zasáhnout nebo m že 
nebezpe n  zareagovat i sám p ístroj. Sponu nasazujte velmi opatrn . 

– P ístroj se sponami nebo kompresor nenechávejte po delší dobu pod tlakem ležet na slunci. 
Dbejte, aby se na odkládacím míst  nedostaly do p ístroje žádný prach, písek, piliny nebo cizí 
t lesa. 

– Vyhazovací otvor nesm ujte na osoby nacházející se v blízkosti. Ruce a nohy m jte mimo 
oblast vyhazovacího otvoru. 

– P ístroj u p ipojené vzduchové hadice nenoste s prstem na spoušti, a v tomto stavu jej také 
nep edávejte dalším osobám. Náhodné spušt ní m že být velmi nebezpe né. 

– S p ístrojem opatrn  manipulujte, protože je pod vysokým tlakem, který m že být nebezpe ný, 
jestliže dojde k prasknutí v d sledku hrubého zacházení (pád nebo nárazy). Nepokoušejte se 
do p ístroje n co rýt nebo vyrývat. 

– Zpozorujete-li defekt nebo n co neobvyklého, nast elování okamžit  p erušte. 

Vzduchovou hadici vždy odpojte a odstra te všechny spony 
1. Pokud je p ístroj bez dozoru. 
2. P ed provád ním údržby nebo oprav. 
3. P ed odstran ním nahromad ných spon. 
4. D íve než p epravíte p ístroj na jiné stanovišt . 
– Bezprost edn  po ukon ení práce prove te vy išt ní a údržbu p ístroje. P ístroj stále udržujte 

v perfektním stavu. K zabrán ní tvo ení rzi a minimalizaci abrazivního opot ebení namažte 
pohyblivé díly. Ze všech ástí odstra te prach. 

– Tento p ístroj nepoužívejte, pokud nemá žádný itelný VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK. 
– Na p ístroji neprovád jte žádné zm ny, které nebyly schváleny spole ností Makita. 
– P ístroj nechte pravideln  kontrolovat v autorizovaném zákaznickém servisu Makita. 
– K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné 

údržbá ské práce provád t jen zákaznická servisní centra autorizovaná firmou Makita, a to 
výhradn  jen za použití originálních náhradních díl  Makita. 

– Vždy používejte jen olej pro pneumatické ná adí doporu ený v tomto návodu. 
– P ístroj nikdy nep ipojujte ke tlakovzdušnému potrubí, které p ekra uje o více než 10 % 

maximáln  p ípustný tlak vzduchu p ístroje. P esv d te se, zda tlak vzduchu dodávaný 
pneumatickým systémem nep ekra uje maximáln  p ípustný tlak vzduchu sponkova ky. Tlak 
vzduchu zpo átku nastavte na nižší hodnotu doporu eného p ípustného tlaku. 

– Nikdy se nepokoušejte upevnit stisknutou spouš  nebo kontaktní patku lepicí páskou i 
drátem. Jinak by mohlo dojít ke smrtelným nebo t žkým poran ním. 

– Kontaktní patku zkontrolujte podle pokyn  v tomto návodu. Pokud bezpe nostní mechanizmus 
správn  nefunguje, mohly by spony nedopat ením vyst elit ven. 

TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE 
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INSTALACE 
Výb r kompresoru (obr. 1 a 2) 

K zajišt ní nákladov  efektivního provozu vyberte kompresor s dostate ným tlakem vzduchu 
a výkonem. Graf ukazuje souvislost mezi frekvencí nast elování, použitelným tlakem a výkonem 
kompresoru. 
Když nap íklad dochází k nast elování asi s 60 pohyby za minutu p i tlaku 0,68 MPa (6,8 bar), je 
zapot ebí kompresor o výkonu více než 90 litr  vzduchu/minutu. 
Musí být použity regulátory tlaku, aby byl tlak vzduch omezen na jmenovitý tlak p ístroje, jestliže 
tlak zdroje vzduchu p ekro í jmenovitý tlak p ístroje. Nedbání tohoto bodu m že mít za následek 
t žká poran ní uživatele p ístroje rovn ž i osob nacházejících se v blízkosti. 

Výb r vzduchové hadice (obr. 3) 
K zajišt ní efektivního nast elování pokud možno použijte tlustou a krátkou vzduchovou hadici. P i 
tlaku vzduchu 0,49 MPa (4,9 bar) se doporu uje vzduchová hadice s vnit ním pr m rem více než 
8,5 mm a délkou mén  než 20 m, pokud interval nast elování iní 0,5 vte iny. Vzduchová hadice 
musí mít minimální pracovní výkon 1,0 MPa (10 bar ) nebo 150 procent maximálního tlaku 
vytvo eného v systému, podle toho, která hodnota je vyšší. 

OPATRN  
– P íliš nízký výkon kompresoru nebo velmi dlouhá vzduchová hadice i hadice s malým 

pr m rem, v souvislosti s frekvencí nast elování, mohou mít za následek pokles výkonu 
p ístroje p i zarážení. 

Mazání (obr. 4) 
K zajišt ní maximálního výkonu by m la být vzduchová garnitura (maznice, regulátor, vzduchový 
filtr) nainstalována co nejblíže k p ístroji. Olejni ku nastavte tak, aby z ní na 50 spon unikla jedna 
kapka oleje. 
Nebude-li použita vzduchová garnitura, pak p ístroj olejujte olejem pro pneumatické ná adí tak, že 
do p ipojovací vsuvky kápnete 2 (dv ) až 3 (t i) kapky oleje. Toto byste m li provád t p ed a po 
každém použití. Pro perfektní namazání musíte p ístroj po nakapání oleje pro pneumatické ná adí 
párkrát spustit. 
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POPIS FUNKCE 
OPATRN  

– P ed nastavováním nebo kontrolou p ístroje vždy odpojte hadici. 

Nastavení hloubky nast elování 
K nastavení hloubky nast elování uvoln te p iloženým inbusovým klí em šroub a pak desku 
k nastavení hloubky posu te nahoru nebo dol  (obr. 5). 
Nejsou-li spony zaraženy dostate n  hluboko, posu te nastavovací desku ve sm ru šipky, 
viz obrázek (obr. 6). 
Jsou-li spony zaraženy moc hluboko, posu te nastavovací desku ve sm ru šipky, viz obrázek 
(obr. 7).  
Hloubku m žete nastavit maximáln  do 5 mm. Po nastavení správné polohy šroub pevn  utáhn te. 


