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Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. Tlaþítko
1-2. ýervený indikátor
1-3. Akumulátor
2-1. Znaþka hvČzdiþky
3-1. SpoušĢ

4-1. SvČtlo
5-1. PĜepínaþ smČru otáþení
7-1. Klíþ sklíþidla
8-1. Držák klíþe sklíþidla
8-2. Šroub

9-1. Drážka
9-2. Hák
9-3. Šroub

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Ocel

Výkony

DĜevo

BDA340

BDA350

10 mm

10 mm

25 mm

25 mm

Otáþky naprázdno (min )

0 - 1 700

0 - 1 800

-1

Celková délka

314 mm

314 mm

Hmotnost netto

1,7 kg

1,8 kg

Jmenovité napČtí

14,4 V DC

18 V DC

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v rĤzných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003
ENE032-1

kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).

Úþel použití
Tento nástroj je urþen pro vrtání do dĜeva, kovĤ a plastĤ.
ENG104-1

ENH101-15

Pouze pro evropské zemČ
Hluk
Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 73 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).
Používejte pomĤcky na ochranu sluchu.

Pouze pro zemČ Evropy

Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
popis zaĜízení:
Akumulátorový úhlový šroubovák
þ. modelu/ typ: BDA340, BDA350
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v EvropČ:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

ENG202-3

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os) urþená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: vrtání do kovu
Vibraþní emise (ah,D) : 2,5 m/s2 nebo ménì
Nejistota (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•

•

•

•

Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a mĤže
být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž
využít k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.



VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí

000230

Tomoyasu Kato
ěeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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GEA010-1

ENC007-7

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ
POKYNY

Obecná bezpeþnostní upozornČní
k elektrickému náĜadí
UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

AKUMULÁTOR
1.

si

2.
3.

GEB051-2

BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
AKUMULÁTOROVÉ VRTAýCE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

4.

Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k náĜadí dodáno. Ztráta kontroly nad náĜadím
mĤže zpĤsobit zranČní.
PĜi práci v místech, kde mĤže dojít ke kontaktu
nástrojĤ z pĜíslušenství se skrytým elektrickým
vedením, držte elektrické náĜadí za izolované
þásti držadel. Nástroje z pĜíslušenství mohou pĜi
kontaktu s vodiþem pod napČtím pĜenést proud do
nechránČných kovových þástí náĜadí a obsluha
mĤže utrpČt úraz elektrickým proudem.
Dbejte, abyste vždy mČli pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Držte nástroj pevnČ .
NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem.
Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
Nedotýkejte se bezprostĜednČ po skonþení
práce vrtáku ani opracovávaného dílu. Mohou
být velmi horké a mĤžete se o nČ popálit.
NČkteré materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. PĜeþtČte
si bezpeþnostní materiálové listy dodavatele.

5.

6.
7.

8.
9.

PĜed použitím akumulátoru si pĜeþtČte všechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabíjeþce, (2)
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
Akumulátor nedemontujte.
Pokud se pĜíliš zkrátí provozní doba
akumulátoru, pĜerušte okamžitČ provoz. V
opaþném pĜípadČ existuje riziko pĜehĜívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
Budou-li vaše oþi zasaženy elektrolytem,
vypláchnČte je þistou vodou a okamžitČ
vyhledejte lékaĜskou pomoc. MĤže dojít ke
ztrátČ zraku.
Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádobČ s jinými
kovovými pĜedmČty, jako jsou hĜebíky,
mince, apod.
(3) Akumulátor nevystavujte vodČ ani dešti.
Zkrat akumulátoru mĤže zpĤsobit velký prĤtok
proudu, pĜehĜátí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde mĤže teplota pĜekroþit 50 잧 C (122 잧 F).
Nespalujte akumulátor, ani když je vážnČ
poškozen nebo úplnČ opotĜeben. Akumulátor
mĤže v ohni vybuchnout.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajištČní maximální životnosti
akumulátoru

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

1.

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.

2.
3.

4.
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Akumulátor nabijte pĜed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud si povšimnete sníženého výkonu
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte
akumulátor.
Nikdy nenabíjejte úplnČ nabitý akumulátor.
PĜebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
Akumulátor nabíjejte pĜi pokojové teplotČ v
rozmezí od 10 잧 C do 40 잧 C (50 잧 F - 104 잧 F).
PĜed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
Nebudete-li náĜadí delší dobu používat, nabijte
jednou za šest mČsícĤ blok akumulátoru.

Zapínání

POPIS FUNKCE

Fig.3
•

POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a
je odpojen jeho akumulátor.

POZOR:
PĜed vložením akumulátoru do nástroje vždy
zkontrolujte správnou funkci spouštČ a zda se po
uvolnČní vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, staþí stisknout jeho
spoušĢ. Otáþky nástroje se zvČtšují zvýšením tlaku
vyvíjeného na spoušĢ. Chcete-li nástroj vypnout,
uvolnČte spoušĢ.
•

Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
•

•

•

•

PĜed nasazením þi sejmutím bloku akumulátoru
náĜadí vždy vypnČte.
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysuĖte
jej se souþasným pĜesunutím tlaþítka na pĜední
stranČ akumulátoru.
PĜi instalaci akumulátoru vyrovnejte jazýþek na
bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasuĖte
akumulátor na místo. Akumulátor zasunujte vždy
nadoraz, až zacvakne na místo. Není-li tlaþítko
zcela zajištČno, uvidíte na jeho horní stranČ
þervený indikátor. ZasuĖte akumulátor zcela tak,
aby nebyl þervený indikátor vidČt. Jinak by mohl
akumulátor ze zaĜízení vypadnout a zpĤsobit
zranČní obsluze þi pĜihlížejícím osobám.
PĜi vkládání akumulátoru nepoužívejte pĜílišnou
sílu. Nelze-li akumulátor zasunout snadno,
nevkládáte jej správnČ.

•

POZOR:
PĜed vypnutím držte nástroj pevnČ.

Rozsvícení pĜedního svČtla
Fig.4
POZOR:
Nedívejte pĜímo do svČtla nebo jeho zdroje.
SvČtlo se rozsvítí pĜi stisknutí spouštČ. SvČtlo zĤstává
zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spoušĢ. SvČtlo
automaticky zhasne 10 až 15 sekund po uvolnČní
spouštČ.
•

POZNÁMKA:
•
K otĜení neþistot z þoþky svČtla používejte suchý
hadĜík. Dávejte pozor, abyste þoþku svČtla
nepoškrábali, mĤže se tím zmenšit jeho svítivost.

Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový
akumulátor se znaþkou hvČzdiþky)

PĜepínání smČru otáþení

Fig.2
Lithium-iontové akumulátory se znaþkou hvČzdiþky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
pĜeruší napájení náĜadí, aby se prodloužila životnost
akumulátoru.
Budou-li náĜadí nebo akumulátor vystaveny nČkteré z
níže uvedených podmínek, náĜadí se bČhem provozu
automaticky vypne:
•
PĜetížení:
S náĜadím se pracuje takovým zpĤsobem, že
dochází k odbČru mimoĜádnČ vysokého
proudu.
V takovém pĜípadČ uvolnČte spoušĢ náĜadí a
ukonþete þinnost, jež vedla k pĜetížení
zaĜízení. Potom náĜadí opČtovným stisknutím
spouštČ znovu spusĢte.
Jestliže se náĜadí nespustí, došlo k pĜehĜátí
akumulátoru. V takovém pĜípadČ nechte
akumulátor pĜed opČtovným stisknutím
spouštČ vychladnout.
•
Nízké napČtí akumulátoru:
Zbývající kapacita akumulátoru je pĜíliš nízká
a náĜadí nebude pracovat. V takovém pĜípadČ
vyjmČte akumulátor a dobijte jej.

Fig.5
Tento nástroj je vybaven pĜepínaþem smČru otáþení.
Stisknutím páþky pĜepínaþe smČru otáþení v poloze A se
nástroj otáþí ve smČru hodinových ruþiþek, zatímco pĜi
stisknutí v poloze B proti smČru hodinových ruþiþek.
Je-li páþka pĜepínaþe smČru otáþení v neutrální poloze,
nelze stisknout spoušĢ nástroje.

•

•

•

POZOR:
PĜed zahájením provozu vždy zkontrolujte
nastavený smČr otáþení.
S pĜepínaþem smČru otáþení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zmČnu smČru otáþení pĜed zastavením nástroje,
mĤže dojít k jeho poškození.
Pokud nástroj nepoužíváte, vždy pĜesuĖte
pĜepínaþ smČru otáþení do neutrální polohy.

MONTÁŽ
•
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POZOR:
PĜed provádČním libovolných prací na nástroji se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Instalace boþní rukojeti (pomocného držadla)

•

Fig.6
POZOR:
Dávejte pozor, aby boþní rukojeĢ byla vždy pĜed
prací pevnČ nainstalovaná.
PĜišroubujte pevnČ boþní rukojeĢ na nástroj. Boþní
rukojeĢ lze nainstalovat na obČ strany nástroje, podle
toho, jak vám to vyhovuje.
•

•

•

Nasazení nebo vyjmutí vrtáku
•

Fig.7
Chcete-li nasadit vrták, vložte jej co nejdále do sklíþidla.
UtáhnČte sklíþidlo rukou. ZasuĖte klíþ sklíþidla do
každého ze tĜí otvorĤ a utáhnČte je ve smČru chodu
hodin. Dbejte na rovnomČrné utažení všech tĜí otvorĤ ve
sklíþidle.
Chcete-li vrták vyjmout, otáþejte klíþem v jednom otvoru
sklíþidla proti smČru chodu hodin a pak sklíþidlo povolte
rukou.
Po použití vraĢte klíþ sklíþidla do úložné dutiny uvnitĜ
nástroje.

ÚDRŽBA
POZOR:
•
PĜed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
•
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít ke
zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba þi
seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a s použitím náhradních dílĤ
Makita.

Držák klíþe sklíþidla
Fig.8
Chcete-li nainstalovat držák klíþe sklíþidla, nasaćte jej na
vypouklou þást krytu nástroje na boku a potom jej
zajistČte šroubem. Chcete-li jej odstranit, uvolnČte šroub
a sejmČte držák.

Hák

VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ

Fig.9
Háþek je výhodný pro doþasné povČšení nástroje. Lze jej
nainstalovat na obou stranách nástroje.
PĜi instalaci háþku jej vložte do drážky na jedné ze stran
skĜínČ nástroje a zajistČte jej šroubem. Chcete-li háþek
odstranit, povolte šroub a vysuĖte jej.

POZOR:
•
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Vrtáky
•
Klíþ sklíþidla
•
Držák klíþe sklíþidla
•
Hák
•
Plastový kufĜík
•
RĤzné typy originálních akumulátorĤ a nabíjeþek
Makita

PRÁCE
•

POZOR:
PĜi práci držte nástroj pevnČ jednou rukou za jeho
držadlo a druhou za boþní rukojeĢ.

Fig.10

Vrtání
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na zaþátku vrtání,
udČlejte si v místČ, kde chcete vrtat, pomocí kladiva a
dĤlþíku dĤlek. Nasaćte hrot vrtáku na tento dĤlek a
zaþnČte vrtat.
PĜi vrtání do kovĤ používejte Ĝeznou kapalinu. Výjimkou
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.

•

V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu,
pĤsobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevnČ a dávejte pozor, jakmile vrták zaþne
pronikat do dílu.
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit pĜepnutím
pĜepínaþe smČru otáþení do opaþné polohy. Pokud
však nástroj nedržíte pevnČ, mĤže neþekanČ
vyskoþit.
Malé díly vždy upínejte do svČráku þi do
podobného upevĖovacího zaĜízení.
Je-li nástroj provozován nepĜetržitČ až do vybití
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého
akumulátoru pĜed dalším pokraþováním v práci v
klidu po dobu 15 minut.

POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.

POZOR:
NadmČrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skuteþnosti tento nadmČrný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení úþinnosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
38
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884822D977
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www.makita.com

