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Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

TD0101/TD0101F
roub do kovu

4 mm - 8 mm

Standardní roub

5 mm - 14 mm

Vysokopevnostní roub

5 mm - 10 mm

Výkony

Otá ky naprázdno (min-1)

0 - 3 600
-1

Po et p íklep za minutu (min )

0 - 3 200

Max. utahovací moment

100 N.m

Rozm ry (D x  x V)

x 67 mm x 192 mm

Hmotnost netto

0,99 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.
 Hmotnost podle EPTA  Procedure 01/2003
ENE033-1

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.
CE2008

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en ke roubování do d eva, kov a plast .

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.

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

ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-váená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-2:
Hladina akustického tlaku (LpA): 90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 101 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Noste ochranu sluchu

GEB012-3

Zvlátní bezpe nostní zásady

ENG205-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN 60745-2-2:
Pracovní reim: rázové utahování upev ovacích
prvk podle maximální kapacity nástroje
Vibra ní emise (ah): 7.5 m/s2
Nejistota (K): 1.5 m/s2

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího pouití)
vedl k zanedbání dodrování bezpe nostních
pravidel platných pro p íklepový roubovák.
Budete-li tento nástroj pouívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m ete utrp t váné
zran ní.
1.
P i práci v místech, kde m e dojít ke kontaktu
spojovacího prvku se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem
drte elektrické ná adí za izolované ásti

ENH101-9

PROHLÁENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Model; TD0101,TD0101F
Prohlaujeme na nai vlastní odpov dnost, e tento
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dradel Spojovací prvky mohou p i kontaktu s
vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných ástí ná adí a obsluha m e utrp t
úraz elektrickým proudem.
Dbejte, abyste vdy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výkách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Drte nástroj pevn .
Noste ochranu sluchu.

2.

3.
4.




MONTÁ

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.



VAROVÁNÍ:

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

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 roubovákového
nástavce a nástavce s vnit ním estihranem

POPIS FUNKCE


POZOR:
P ed zahájením provozu vdy zkontrolujte
nastavený sm r otá ení.
S p epína em sm ru otá ení manipulujte a poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m e dojít k jeho pokození.

Fig.4
Pouívejte pouze nástavce s
ástí pro vloení
nazna enou na obrázku.
Pro zem Evropy, Severní a Jiní Ameriky, Austrálii a
Nový Zéland

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 uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou . Otá ky nástroje se zv tují zvýením tlaku
vyvíjeného na spou . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou .

006348



Pro ostatní zem

Rozsvícení sv tla (pouze u modelu TD0101F)
Fig.2

POZOR:
Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.
Sv tlo rozsvítíte p ipojením zástr ky. Sv tlo svítí po
celou dobu p ipojení zástr ky.


006349

1.

POZNÁMKA:

K ot ení ne istot z o ky sv tla pouívejte suchý
had ík. Dávejte pozor, abyste
o ku sv tla
nepokrábali, m e se tím zmenit jeho svítivost.

P i it ní sv tla nepouívejte edidlo ani benzín.
Taková rozpout dla mohou zp sobit pokození.

P i instalaci nástavce potáhn te sklí idlo ve
sm ru ipky a vlote nástavec co nejdále do
pouzdra. Poté nástavec uvoln ním pouzdra
zajist te.

Fig.5
2.
P i instalaci nástavce potáhn te sklí idlo ve
sm ru ipky a vlote drák nástavce a nástavec
co nejdále do pouzdra. Drák nástavce je t eba do
pouzdra vloit pi atým koncem ven. Poté
nástavec uvoln ním pouzdra zajist te.

P epínání sm ru otá ení

Fig.3
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A se
nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco p i
stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek.

Fig.6
Chcete-li nástavec vyjmout, potáhn te sklí idlo ve
sm ru ipky a nástavec vytáhn te.
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POZNÁMKA:

Nebude-li nástavec vloen dostate n hluboko do
pouzdra, nevrátí se pouzdro do své výchozí polohy
a nástavec nebude upevn n. V takovém p ípad
se pokuste nástavec vloit znovu podle pokyn
uvedených výe.

PRÁCE
Fig.7

POZNÁMKA:

Rozm r vrutu do d eva, který lze upevnit tímto
nástrojem, se m e liit podle typu upev ovaného
materiálu. Rozm r vrutu do d eva vdy ur ete
zkoukou.
Drení nástroje
B hem provozu drte nástroj pouze za dradlo.
Nedotýkejte se kovové ásti.
Správný utahovací moment se m e liit v závislosti na
typu
nebo
rozm rech
vrutu/roubu,
druhu
upev ovaného materiálu, apod. Vztah mezi utahovacím
momentem a dobou utahování je ilustrován na
obrázcích.

009620

Uchopte pevn nástroj a vlote hrot roubovákového
nástavce do hlavy roubu. Vyvi te na nástroj tlak
sm rem dop edu v takovém rozsahu, aby se nástavec
nesmekl ze roubu, a sput ním nástroje zahajte
innost.
POZNÁMKA:

Pouívejte nástavec, který odpovídá hlav
utahovaného vrutu/roubu.

P i utahování vrutu M8 nebo meního opatrn
m te tlak vyvíjený na spou , aby nedolo k
pokození vrutu.

Nástroj drte p ímo vzhledem ke roubu.

Budete-li roub utahovat delí dobu, ne je
uvedeno na obrázcích, roub nebo hrot
roubovákového nástavce se m e p etíit,
rozt epit, pokodit nebo podobn . P ed zahájením
práce vdy prove te zkouku a stanovte
odpovídající dobu utahování konkrétního roubu.
Utahovací moment je ovliv ován adou faktor v etn
následujících. Po dotaení vdy zkontrolujte moment
pomocí momentového klí e.
1.
roubovákový nástavec nebo nástavec s vnit ním
estihranem
Pokud
nepouijete
správný
rozm r
roubovákového nástavce nebo nástavec s
vnit ním
estihranem,
dojde
ke sníení
utahovacího momentu.
2.
roub

Správný utahovací moment se bude liit podle
pr m ru roubu i p esto, e momentový
sou initel a t ída roubu z stanou stejné.

P estoe jsou pr m ry roub stejné, bude se
správný utahovací moment m nit podle
momentového sou initele, t ídy roubu a jeho
délky.

009619
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3.

Nastavitelný hloubkový doraz s nástavcem

Moment bude ovlivn n zp sobem drení nástroje
nebo materiálu v poloze upev ování.
Provozování nástroje p i nízkých otá kách vede
ke sníení utahovacího momentu.

4.

Fig.11
Chcete-li pouívat nastavitelný hloubkový doraz s
nástavcem, sejm te ochranný krouek a pak jej
nainstalujte. Ochranný krouek lze sejmout vytaením
dop edu.

ÚDRBA


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

Vým na uhlík

Fig.8
Uhlíky pravideln
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln zapadat do svých drák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pouívejte
výhradn stejné uhlíky.
Pomocí roubováku odroubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlote nové a zaroubujte ví ka
nazp t.
Fig.9
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.

roubovákové nástavce

Nástavce s vnit ním estihranem

Drák nástavce

Nastavitelný hloubkový doraz s nástavcem

Hák


Hák

Fig.10
Há ek je výhodný pro do asné pov ení nástroje. Lze
jej nainstalovat na obou stranách nástroje.
P i instalaci há ku jej vlote do dráky na jedné ze stran
sk ín nástroje a zajist te jej roubem. Chcete-li há ek
odstranit, povolte roub a vysu te jej.

Nastavitelný hloubkový doraz s nástavcem
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