Vàtacie kladivo

Návod na pouívanie
HR2470
HR2470F
HR2470FT
HR2470T

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884704-202
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Platí len pre európske krajiny
Hluk
Typická A - váená hladina hluku pod¾a EN60745-2-6:
Hladina akustického tlaku (LpA): 90 dB (A)
Hladina akustického tlaku (LwA): 101 dB (A)
Odchýlka (K): 3 dB (A)
Pouívajte ochranné prostriedky proti hluku.

Vibrácie
Celková hodnota vibrácií (trojosí vektorový súèet) je
stanovená pod¾a EN60745-2-6:
Pracovný reim: funkcia sekania
Vibraèné emisie (ah, Cheq): 12,5 m/s2
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Odchýlka (K): 1,5 m/s2
Pracovný reim: príklepové vàtanie do betónu, 10 mm
priemer a 100 mm håbka
Vibraèné emisie (ah, HD): 15,5 m/s2
Odchýlka (K): 1,5 m/s2

VYHLÁSENIE O ZHODE - ES
Model HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T
ENH101-7

Vyhlasujeme na našu plnú zodpovednos, e tento produkt
je v súlade s normami štandardizovaných dokumentov,
EN60745, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami
Rady, 2004/108/EC, 98/37/EC.
Tomoyasu Kato CE 2006

Riadite¾
Zodpovedný výrobca:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Autorizovaný zástupca pre Európu:
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ANGLICKO
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Upozornenie:
• Nikdy nepouívajte vàtanie s príklepom, ak je na nástroj nasadené rýchloupínacie sk¾uèovadlo na vàtanie.
V opaènom prípade sa môe rýchloupínacie vàtacie sk¾uèovadlo poškodi. Pri obrátení chodu nástroja
vàtacie sk¾uèovadlo vyskoèí.
• Prílišný tlak na nástroj vàtanie neurýchli. V skutoènosti poškodí hrot nástroja, spôsobí pokles výkonu
a skráti ivotnos nástroja.
• V momente prevàtania diery dochádza k znaènému zaaeniu nástroja a vrtáka. Nástroj pri vàtaní drte
pevne oboma rukami a venujte zvýšenú pozornos práci, najmä pri dokonèovaní diery.
• Zaseknutý vrták mono z obrobku jednoducho uvo¾ni prepnutím nástroja na spätný chod. Nástroj pritom
pevne drte, aby sa vám nevymkol z rúk.
• Malé obrobky pri vàtaní vdy zaistite upnutím do zveráka alebo do podobného zariadenia.
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Diamantové jadrové vàtanie
Pri jadrovom vàtaní diamantom vdy prepnite páèku do polohy reimu „rotation only - len rotácia.“
Upozornenie:
• Pri vàtaní jadrovým diamantovým vrtákom, pri reime „rotation with hammering - rotácia s príklepom,“ sa
môe diamantový jadrový vrták poškodi.

ÚDRBA
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Upozornenie:
• Pred kontrolou alebo inou manipuláciou súvisiacou s údrbou, nástroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
Na zaistenie BEZPEÈNOSTI a SPO¼AHLIVOSTI nástroja musí opravy, údrbu alebo nastavovanie nástroja
vykonáva iba autorizované servisné stredisko spoloènosti Makita, vdy s pouitím náhradných dielov
znaèky Makita.

PRÍSLUŠENSTVO
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Upozornenie:
• Uvedené príslušenstvo je urèené na pouívanie s vašim náradím Makita, opísaným v tomto návode
na pouívanie. Pouívanie iného ne odporúèaného príslušenstva môe znamena riziko úrazu alebo
poškodenia náradia. Príslušenstvo alebo nástavce pouívajte iba na úèely, na ktoré sú urèené.
Ak potrebujete radu a ïalšie podrobnosti o tomto príslušenstve, obráte sa na vaše miestne servisné
stredisko Makita.
• Vrtáky s karbidovou špièkou SDS-Plus
• Vrták s hrotom na ruèné vàtanie
• Sekáè na sekanie za studena
• Sekáè na odlupovanie
• Sekáè na dráky
• Upínacia zostava na vàtanie
• Zostava S13 na upínanie
• Adaptér mechanizmu na upínanie
• K¾úè na sk¾uèovadlo S13
• Mazanie vrtáka
• Postranná rukovä
• Håbkomer
• Balónik na vyfukovanie
• Prachovka
• Príslušenstvo na odsávanie prachu
• Ochranné okuliare
• Plastový kufor na prenášanie
• Sk¾uèovadlo bez k¾úèa
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Poznámka:
• Håbkomer nie je moné pouíva tam, kde sa dotýka prevodovej skrine.

VYSVETLIVKY K NÁH¼ADU

Prachovka (obr. 16)
Pri vàtaní nad hlavou pouívajte prachovku, ktorá zabraòuje padaniu prachu na vás a na nástroj. Pripevnite
prachovku na nástroj tak, ako je to znázornené na obr. 16. Ve¾kosti nástrojov, na ktoré môe by prachovka
nasadená, sú nasledovné.
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Priemer nástroja (mm)
Prachovka 5

6 - 14,5

Prachovka 9

12 - 16

POUÍVANIE
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Prepínaè
Blokovacie tlaèidlo
Lampa
Páèka prepínaèa smeru
otáèok
Rýchloupínacie sk¾uèovadlo
Znaèka na výmennom kryte
Výmena krytu
Hriade¾
Rýchloupínacie vàtacie
sk¾uèovadlo

10 Výmena krytu
11 Prepínaè na zmenu
pracovného reimu
12 Len otáèanie
13 Len príklep
14 Základòa rúèky
15 Postranná rukovä
16 Uvo¾nenie
17 Dotiahnutie
18 Zuby
19 Výènelok
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30

Driek vrtáka
Mazanie vrtáka
Vàtací nástroj
Kryt sk¾uèovadla
Mierka na håbku
Prachová miska
Balónik na vyfukovanie
Adaptér sk¾uèovadla
Bezk¾úèové sk¾uèovadlo
Objímka
Krúok

Príklepové vàtanie (obr. 17)
Reim nastavte otoèením gombíka zmeny reimu na príslušný symbol
. Vrták prilote špièkou
na poadované miesto vàtania a potom potiahnite spúšaè.
Na nástroj príliš netlaète. Optimálny výsledok vàtania dosiahnete pri miernom tlaku na nástroj. Náradie
udriavajte v danej polohe a dajte pozor, aby sa nevyšmyklo z miesta vàtania.
Ak sa diera zapchá prachom alebo pilinami, nezvyšujte tlak na nástroj. Namiesto toho nechajte nástroj bea
naprázdno a potom ho mierne vytiahnite z diery. Opakujte tento postup nieko¾kokrát, tým sa diera vyèistí
a môete pokraèova v normálnom vàtaní.
Upozornenie:
• Pri vàtaní priechodných dier, pri zapchaní diery prachom z vrtu alebo pilinami, alebo pri narazení
na zabetónované armovacie prúty pôsobí na nástroj a vrták ve¾ká okamitá krútiaca sila. Preto vdy
pouívajte boènú rukovä (pomocnú rúèku) a pri práci pevne uchopte nástroj za boènú aj hlavnú rukovä.
V opaènom prípade môe dôjs k strate kontroly nad nástrojom a k vánemu úrazu.
Poznámka:
• Pri chode nástroja bez záae môe by jeho rotácia mierne excentrická. Poèas vàtania sa nástroj
automaticky sám vycentruje. Toto nijako neovplyvní presnos vàtania.

Vyfukovací balónik (zvláštne príslušenstvo) (obr. 18)
Na odstránenie odvàtaného prachu z vyvàtanej diery pouite vyfukovací balónik.

Sekanie/osekávanie/búranie (obr. 19)
Reim nastavte otoèením gombíka zmeny reimu na príslušný symbol
. Náradie pri práci drte pevne
oboma rukami. Náradie zapnite a pracujte s ním pri miernom, rovnomernom prítlaku tak, aby nástroj
nekontrolovate¾ne neposkakoval. Príliš ve¾kým tlakom na náradie sa jeho úèinnos nezvýši.

Vàtanie do dreva alebo kovu (obr. 20, 21, 22 a 23)
Pre model HR2470/HR2470F
Pouite zvláštne sk¾uèovadlo na vàtanie. Pred jeho inštaláciou si preèítajte èas „Inštalácia a demontá
vàtacieho nástroja“ na predchádzajúcej strane.
Pre model HR2470T/HR2470FT
Ako štandardné zariadenie pouívajte rýchloupínacie vàtacie sk¾uèovadlo. Pred jeho inštaláciou si preèítajte
èas „výmena rýchloupínacieho sk¾uèovadla pre SDS-plus" na predchádzajúcej strane. Uchopte prstenec
a otoète objímku do¾ava a rozovrite èe¾uste. Nadstavec zasuòte do èe¾ustí a na doraz. Potom uchopte
prstenec a otáèaním objímky v smere pohybu hodinových ruèièiek sk¾uèovadlo utiahnite. Pri vyberaní
vàtacieho nástroja uchopte prstenec a otoète objímku proti smeru pohybu hodinových ruèièiek. Reim
nastavte otoèením gombíka zmeny reimu na príslušný symbol . Do kovu môete vàta otvory do priemeru
13 mm a do dreva s priemerom 32 mm.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Model
HR2470/HR2470F
HR2470/HR2470F
Vàtací výkon
Do betónu
Príklepové vrtáky so špièkou z karbidu volfrámu ............................... 24 mm ................................. 24 mm
Jadrové dláto ................................................................................... 54 mm ................................. 54 mm
Diamantové jadrové dláto (suchý typ) .............................................. 65 mm ................................. 65 mm
Oce¾ .................................................................................................... 13 mm ................................. 13 mm
Drevo .................................................................................................. 32 mm ................................. 32 mm
Vo¾nobené otáèky (min-1) .................................................................. 0 - 1,100 .............................. 0 - 1,100
Frekvencia príklepu (za minútu) ......................................................... 0 - 4,500 .............................. 0 - 4,500
Celková dåka ...................................................................................... 370 mm ............................... 394 mm
Èistá hmotnos ....................................................................................... 2,6 kg .................................. 2,8 kg
Trieda bezpeènosti ..................................................................................... /II ...................................... /II
• Vzh¾adom na neustály výskum a vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmeni technické parametre bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Poznámka: Technické parametre sa môu líši aj vzh¾adom na krajinu dovozu.

Vyuitie
Nástroj je urèený na príklepové vàtanie a vàtanie do tehál, betónu a kameòa, ako aj na dlabanie. Vhodný je aj
na vàtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastov.

Prípojné napätie
Náradie by sa malo pripája len do siete s rovnakým napätím, aké je uvedené na typovom štítku a môe sa
pouíva len s jednofázovým striedavým prúdom. Nástroj má dvojitú izoláciu v súlade s príslušnou európskou
normou, a preto sa smie zapája iba do zásuviek bez uzemòovacieho kolíka.
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Pouité symboly a ich význam

Len rotácia (obr. 7)

Nasledujúce piktogramy znázoròujú symboly pouité na náradí. Pred pouitím sa oboznámte s ich
významom.

Na vàtanie do dreva, kovu alebo plastov zatlaète zaisovacie tlaèidlo a natoète gombík na zmenu reimu
práce na symbol . Pouite špirálový vrták alebo vrták do dreva.

Len príklep (obr. 8)
Oboznámte sa s návodom na pouívanie.
Dvojitá ochranná izolácia
Len pre krajiny EÚ.
Nelikvidujte elektrické zariadenia spolu s domácim odpadom!
Pri dodriavaní európskej smernice 2002/96/ES o odpade elektrických
a elektronických zariadení a jej realizácii v súlade s miestnymi predpismi, elektrické
zariadenia, ktoré skonèili svoju ivotnos sa musia zozbiera oddelene a odovzda
do autorizovaného recyklaèného zariadenia.

VŠEOBECNÉ BEZPEÈNOSTNÉ
POKYNY
GEA001-3

UPOZORNENIE! Preèítajte si všetky
pokyny. Nedodranie všetkých pokynov
uvedených v tomto návode môe spôsobi úraz
elektrickým prúdom, poiar a/alebo váne
zranenie. Výraz „mechanický nástroj“ vo všetkých
uvedených upozorneniach sa týka vášho nástroja
poháòaného elektrickým prúdom zo siete alebo
batériami (nástroj bez elektrickej šnúry).

5.

6.

7.

BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY SI
USCHOVAJTE.
Bezpeènos na pracovisku
1. P r a c o v i s k o u d r  i a v a j t e è i s t é
a dostatoène osvetlené. Neporiadok
a tmavé miesta na pracovisku spôsobujú
nehody.
2. Nepracujte s mechanickými nástrojmi
vo výbušných prostrediach, napr.
v prítomnosti hor¾avých kvapalín, plynov
alebo prachu. Mechanickými nástrojmi
vznikajú iskry, ktoré môu zapáli prach
alebo výpary.
3. Pri práci s mechanickým nástrojom
dbajte na to, aby v blízkosti neboli deti,
ani iné neoprávnené osoby.
Nesústredenosou môete strati kontrolu
nad svojím konaním.
Elektrická bezpeènos
4. Zástrèka šnúry elektrického nástroja
musí pasova do sieovej zásuvky.
Zástrèku nikdy nijako neupravujte.
S uzemneným elektrickým nástrojom
nikdy nepouívajte adaptér na zástrèku.
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8.

Neupravované zástrèky a zásuvky zniujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú
radiátory, potrubia, pece a chladnièky. Ak
je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko
zasiahnutia elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nenechávajte na dadi
a v m o k r ý c h p r i e s t o r o c h . Vo d a
v elektrickom náradí zvyšuje riziko
zasiahnutia elektrickým prúdom.
So sieovou šnúrou zaobchádzajte
opatrne. Šnúru nikdy nepouívajte
na nosenie, ahanie alebo vyahovanie
zástrèky zo zásuvky. Šnúru drte ïalej
od teplých miest, oleja, ostrých hrán
a l e b o p o h y b l i v ý c h d i e l o v.
Poškodená alebo zamotaná šnúra zvyšuje
riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
Pri práci s nástrojom vonku pouívajte
predlovaciu šnúru vhodnú
na pouívanie v exteriéroch.
Pouívanie šnúry vhodnej do vonkajšieho
prostredia zniuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.

Osobná bezpeènos
9. Poèas práce s elektrickým náradím sa
sústreïte; dávajte pozor na to, èo robíte.
Ak ste unavený alebo pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov, elektrické nástroje
nepouívajte. Aj chví¾ková nepozornos
pri práci s elektrickým nástrojom vám môe
spôsobi váne poranenie.
10. Pri práci pouívajte ochranné pomôcky.
Vdy noste ochranu oèí. Ochranné
p o m ô c k y, a k o p r a c h o v á m a s k a ,
protišmyková bezpeènostná obuv, prilba
alebo ochrana sluchu, pouité
za príslušných podmienok, zniujú monosti
vzniku úrazov.

Na sekanie, odlupovanie alebo na demoláciu zatlaète zaisovacie tlaèidlo a natoète gombík zmeny reimu
práce na príslušný symbol . Pouite vrták s hrotom na ruèné vàtanie, sekáè na sekania za studena,
odlupovacie dláto, atï.
Upozornenie:
• Neotáèajte gombíkom na zmenu pracovného reimu, keï sa nástroj otáèa pri zaaení. V opaènom
prípade sa náradie môe poškodi.
• Aby ste zabránili rýchlemu opotrebovaniu mechanizmu na zmenu reimu, dbajte, aby gombík na zmenu
reimu bol vdy správne umiestnený na jednej z troch pozícií pracovného reimu.

Obmedzovaè krútiaceho momentu
Pri dosiahnutí urèitej úrovne krútiaceho momentu sa aktivuje obmedzovaè krútiaceho momentu. Vtedy sa
motor odpojí od hriade¾a. Keï sa tak stane, nástroj sa prestane otáèa.
Upozornenie:
• Ak sa aktivuje redukcia krútiaceho momentu, ihneï nástroj vypnite. Tým zabránite jeho predèasnému
opotrebovaniu.
• S týmto náradím nemôete pouíva nástroje ako sú píla na otvory, jadrové dláta, diamantové jadrové
dláta, atï. Tie majú tendenciu v otvore sa zaseknú. To spôsobí èasté aktivovanie sa obmedzovaèa
krútiaceho momentu.

MONTÁ
Upozornenie:
• Pred akouko¾vek prácou s nástrojom vdy skontrolujte, èi je vypnutý a odpojený z elektrickej siete.

Boèná rúèka (pomocná rukovä) (obr. 9)
Upozornenie:
• Kvôli bezpeènosti pouívajte vdy boènú rukovä.
Nasaïte boènú rukovä tak, aby zuby rukoväti zapadli medzi výstupky na plášti náradia. Prídavnú rukovä
potom utiahnite jej otoèením doprava do potrebnej polohy. Prídavnú rukovä mono na nástroj upevni
v ktorejko¾vek polohe, v rozsahu 360°.

Mazanie nástroja vazelínou
Hlavu drieku nástroja natrite vopred malým mnostvom vazelíny (asi 0,5 a 1 g). Toto mazanie zabezpeèí
hladký chod a dlhšiu ivotnos nástroja.
Inštalácia alebo demontá nástroja
Pred inštaláciou nástroj vyèistite a naneste naò malé mnostvo vazelíny (obr. 10). Vlote nástroj do náradia.
Otoète nástrojom a zatlaète ho tak, aby zapadol na miesto (obr. 11). Po inštalácii pokusom o jeho vytiahnutie,
vdy skontrolujte, èi je nástroj pevne na svojom mieste. Pri demontái nástroja potiahnite kryt sk¾uèovadla
úplne dole a nástroj vytiahnite (obr. 12).

Uhol nástroja (pri sekaní, odsekávaní alebo demolácii)
Nástroj môe by zaistený v poadovanom uhle. Pri zmene uhlu nástroja zatlaète zaisovacie tlaèidlo a otoète
gombík zmeny reimu na symbol . Nástroj otoète do poadovaného uhla (obr. 13).
Zatlaète zaisovacie tlaèidlo a natoète gombík na zmenu reimu práce na príslušný symbol . Potom jeho
jemným potoèením skontrolujte, èi je nástroj bezpeène osadený na svojom mieste (obr. 14).

Håbkomer (obr. 15)
Tento håbkomer je vhodný na vàtanie otvorov s rovnakou håbkou. Povo¾te boènú rukovä a vlote håbkomer
do jej otvoru. Håbkomer nastavte na poadovanú håbku a rukovä dotiahnite.
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FUNKÈNÝ OPIS
Upozornenie:
• Pred nastavovaním a kontrolou funkènosti nástroja sa vdy uistite, èi je vypnutý a odpojený z elektrickej
siete.

Zapínanie (obr. 1)
Upozornenie:
• Pred zapojením nástroja do elektrickej siete skontrolujte, èi vypínaè funguje správne, t. j. èi sa po uvo¾není
vracia do polohy „OFF“ (vypnuté).
Nástroj sa zapína potiahnutím spúšte. Zvýšením èi zníením tlaku prsta na vypínaè sa zvyšujú alebo zniujú
otáèky nástroja. Po uvo¾není spúšte sa nástroj zastaví. Nepretritú prevádzku dosiahnete stlaèením
vypínaèa a zatlaèením aretaèného tlaèidla vypínaèa. Ak chcete uvo¾ni aretáciu vypínaèa, stlaète vypínaè
na doraz, a potom ho uvo¾nite.

Zapnutie èelnej lampy (obr. 2)
Pre Model HR2470F, HR2470FT
Upozornenie:
• Nepozerajte priamo do svetla, ani do jeho zdroja.
Lampu zapnete stlaèením spúšte. Uvo¾nením spúšte sa lampa vypne.
Poznámka:
• Neèistoty zo šošovky lampy odstráòte suchou handrou. Dbajte na to, aby ste šošovku lampy nepoškriabali,
lebo sa zníi jej svietivos.

Prepínanie smeru otáèania (obr. 3)
Upozornenie:
• Pred zapnutím nástroja vdy skontrolujte nastavený smer otáèok.
• Prepínaè smeru otáèok sa smie prepína len pri vypnutom nástroji. Prepínanie smeru otáèok pred úplným
zastavením nástroja môe poškodi nástroj.
• Ak sa nedá spúšový spínaè zatlaèi, skontrolujte, èi je spínaè spätného chodu úplne vo svojej polohe
(strana A) alebo
(strana B).
Tento nástroj má prepínaè na zmenu smeru otáèok. Na otáèanie doprava stlaète prepínaè smeru otáèania
na strane A
, na otáèanie do¾ava na strane B .

Výmena rýchloupínacieho sk¾uèovadla pre SDS-plus
Pre Model HR2470T, HR2470FT
Rýchloupínacie sk¾uèovadlo pre SDS-plus môe by ¾ahko vymenené za rýchloupínacie sk¾uèovadlo vàtaèky.

Výmena rýchloupínacieho sk¾uèovadla pre SDS-plus (obr. 4)
Upozornenie:
• Pred demontáou rýchloupínacieho sk¾uèovadla pre SDS-plus vdy demontujte vrták.
Uchopte kryt rýchloupínacieho sk¾uèovadla pre SDS-plus a otáèajte ním v smere šípky, kým sa linka na kryte
premiestni z jedného symbolu na druhý . Silno potiahnite v smere šípky.

Pripevòovanie rýchloupínacieho vàtacieho sk¾uèovadla (obr. 5)
Skontrolujte, èi linka rýchloupínacieho vàtacieho sk¾uèovadla ukazuje na symbol . Uchopte kryt
rýchloupínacieho vàtacieho sk¾uèovadla a nastavte linku na symbol . Namontujte rýchloupínacie vàtacie
sk¾uèovadlo na vreteno nástroja. Uchopte kryt rýchloupínacieho vàtacieho sk¾uèovadla a otáèajte linkou
na kryte k symbolu , kým nezaèujete zrete¾né kliknutie.

Výber pracovného reimu
Vàtanie s príklepom (obr. 6)
Na vàtanie do betónu, muriva, atï. zatlaète zaisovacie tlaèidlo a gombík na zmenu reimu práce otoète
k príslušnému symbolu
. Pouite vrták so špièkou z karbidu volfrámu.
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11. Zabráòte neúmyselnému spusteniu
nástroja. Zaistite, aby bol vypínaè
v polohe „vypnutý“ pri vyahovaní šnúry
zo siete. Nosenie elektrických nástrojov
s prstom na spúšti alebo zastrkovanie
zástrèky do siete pri zapnutom nástroji môe
spôsobi úraz.
12. Pred zapnutím elektrického nástroja
odstráòte z neho k¾úè na uahovanie.
K¾úè zastrèený v rotujúcej èasti náradia
môe spôsobi vány úraz.
13. Pri práci sa príliš nenakláòajte. Dbajte
na bezpeènú polohu, ktorá vám umoní
vdy udra rovnováhu. Takto získate
v neoèakávaných situáciách lepšiu kontrolu
nad nástrojom.
14. Pouívajte vhodný odev. Pri práci
nenoste príliš vo¾ný odev alebo šperky.
Dávajte pozor, aby vaše vlasy a odev
nezachytili pohyblivé diely náradia. Vo¾ný
odev, biutéria alebo dlhé vlasy môu by
zachytené pohyblivými dielmi náradia.
15. Ak je náradie vybavené prípojkou
na pripojenie zariadenia na odsávanie
a zachytávanie prachu, ubezpeète sa, e
je riadne pripojené a správne pouité.
Pouívanie týchto pomôcok môe
zredukova riziká spojené s vdychovaním
prachu.
Pouívanie a údrba elektrického nástroja
16. Na náradie príliš netlaète. Na danú prácu
pouívajte správne náradie. Správne
elektrické náradie vykoná prácu lepšie
a bezpeènejšie pri zaaení, na ktoré je
konštruované.
17. Náradie s poškodeným vypínaèom
nepouívajte. Kadý elektrický nástroj,
ktorý nie je moné vypína vypínaèom, je
nebezpeèný a musí sa opravi.
18. Pred akýmiko¾vek úpravami, výmenou
príslušenstva alebo uskladnením,
odpojte elektrické náradie zo siete alebo
od batériového napájania. Takéto
preventívne bezpeènostné opatrenia zniujú
riziko náhodného spustenia elektrického
náradia.
19. Nepouívané elektrické náradie skladujte
mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú
oboznámené s týmto náradím alebo
bezpeènostnými inštrukciami, nedovo¾te
s ním pracova. Elektrické náradie v rukách
neodborníkov je nebezpeèné.
20. Údrba elektrického náradia. Kontrolujte
odchýlku od osi alebo zadrhávanie
pohyblivých èastí, poškodené diely alebo
iné stavy, ktoré môu ovplyvni èinnos
elektrického náradia. Ak je náradie
poškodené, dajte ho opravi. Mnoho

úrazov je spojených s nedostatoène
udriavaným elektrickým náradím.
21. Rezné nástroje udriavajte ostré a èisté.
Pri riadne udriavaných rezných nástrojoch
s ostrými reznými hranami je menšia
pravdepodobnos ich „zahryznutia“ a ich
ovládanie je ¾ahšie.
22. Elektrické náradie, príslušenstvo,
nástavce atï. pouívajte v súlade
s týmito pokynmi a spôsobom urèeným
pre daný typ náradia, prièom berte
do úvahy pracovné podmienky a prácu,
ktorú máte vykona. Pouívanie
elektrického náradia na iné èinnosti, ne je
urèené, môe spôsobi vznik nebezpeèných
situácií.
Servis
23. Servis zverte len kvalifikovaným
pracovníkom, ktorí pouívajú len
originálne náhradné diely. Tým zaruèíte
bezpeènos pri pouívaní elektrického
náradia.
24. Dodrujte pokyny na mazanie a výmenu
príslušenstva.
25. Rukoväti udrujte èisté a suché,
bez olejov a tukov.

ŠPECIFICKÉ BEZPEÈNOSTNÉ
POKYNY
GEB007-2

Kvôli pohodlnosti a rutine pri práci
s výrobkom (získaných pri opakovanom
pouívaní) nesmiete zanedba dôsledné
dodriavanie bezpeènostných pokynov
pre príklepové vàtacie kladivo. Nesprávne
a nebezpeèné pouívanie tohto nástroja môe
spôsobi váne zranenie.
1. Pouívajte ochranu sluchu. Nadmerný
hluk môe spôsobi stratu sluchu.
2. Pouívajte prídavné rukoväte dodané
spolu s náradím. Strata kontroly môe vies
k úrazu.
3. V prípade, ak by rezná èas nástroja
mohla prís do kontaktu so skrytým
vedením alebo s vlastnou šnúrou, drte
nástroj za jeho izolované èasti.
Pri kontakte s vodièom pod prúdom sa
dostanú pod prúd aj kovové èasti nástroja
a môu pracovníka zrani.
4. Pri práci pouívajte pevnú pokrývku
hlavy (ochrannú prilbu), ochranné
okuliare a/alebo ochranný štít. Dioptrické
ani slneèné okuliare nie sú dostatoènou
ochranou zraku! Odporúèame tie
pouíva ochrannú masku proti prachu,
chránièe sluchu a pevné pracovné
rukavice s hrubou výstelkou.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Pred zapnutím kladiva sa presvedète
o správnom a pevnom upnutí pouitého
nástroja na sekanie/búracieho nástroja.
Normálnym prejavom èinnosti náradia sú
vibrácie. Skrutky na náradí sa môu
pri vibrácií uvo¾ni, èo môe spôsobi
poškodenie náradia alebo úraz.
Pred kadým pouitím preto starostlivo
skontrolujte pevné utiahnutie všetkých
skrutiek.
Pri pouívaní náradia za chladného
poèasia alebo po dlhšom nepouívaní,
dajte náradie zahria na pracovnú teplotu
krátkym spustením naprázdno. Chod
naprázdno uvo¾ní stuhnuté mazivá.
Bez dostatoèného zahriatia bude èinnos
kladiva aká.
Pri práci vdy zaujmite stabilný postoj.
Pri práci s náradím vo výškach sa vdy
presvedète, èi nik nie je pod vami.
Náradie pri práci drte pevne oboma
rukami.
Pohyblivých èastí náradia sa
nedotýkajte.
Nástroj nenechávajte zapnutý. Nástroj
zapínajte, a keï ho pevne dríte
v rukách.
Pri práci nikdy neotáèajte nástroj
na osoby v bezprostrednej blízkosti.
Nástroj môe z náradia neèakane
vyskoèi a spôsobi váne zranenie.
Nedotýkajte sa nástrojov na sekanie
alebo èastí náradia v ich bezprostrednej
blízkosti po skonèení práce holými
rukami - môu by ve¾mi horúce
a spôsobi popáleniny.
Niektoré materiály obsahujú toxické
chemikálie. Zabráòte inhalácii prachu
a kontaktu s pokokou. Dodrujte
bezpeènostné údaje dodávate¾a
materiálu.

BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY SI
USCHOVAJTE.
UPOZORNENIE:
NEDBANLIVOS alebo neschopnos riadi sa
bezpeènostnými predpismi uvedenými
v tomto návode na pouívanie môu spôsobi
váne poranenia.

PRE VAŠU BEZPEÈNOS
Všeobecné bezpeènostné pokyny pre prácu
s náradím
1. Náradie pred zaèatím práce skontrolujte.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

S poškodeným náradím nikdy nepracujte.
Z náradia neodstraòujte bezpeènostné kryty
a ostatné bezpeènostné prvky, ktoré zaisujú
bezpeèné pouívanie náradia.
V náradí pouívajte iba brúsne kotúèe,
ktorých prípustné otáèky zodpovedajú
minimálne najvyšším vo¾nobeným otáèkam
náradia. Pri pouívaní brúsnych kotúèov
s prelisom pouívajte iba brúsne kotúèe
vystuené sklenenými vláknami. Náradie sa
nesmie pouíva na opracúvanie materiálov
obsahujúcich azbest.
Brúsne kotúèe pred pouívaním
skontrolujte. Poškodené, vyštrbené,
prasknuté alebo zdeformované kotúèe
nahraïte novými.
Pri upínaní kotúèov pouívajte iba upínacie
príruby dodávané s náradím.
Pri upínaní/výmene kotúèov dbajte na to,
aby nedošlo k poškodeniu upínacích
prvkov náradia - závitu brúsneho vretena,
upínacích prírub, upínacej matky
a dosadacích plôch. Poškodenie týchto èastí
môe vies k zlomeniu alebo znièeniu
kotúèa pri práci.
Náradie pri práci drte pevne oboma rukami.
Náradie nikdy neprenášajte s prstom
na vypínaèi.
Pohyblivých èastí náradia sa nedotýkajte.
Sieovú šnúru veïte vdy smerom
od náradia, mimo dosahu jeho pohyblivých
èastí.
Brúsne kotúèe pred pouitím skontrolujte.
Musia by do náradia bezchybne upnuté
a musia sa da vo¾ne otáèa. Pred ich
pouitím ich otestujte spustením náradia
naprázdno na najvyššie otáèky po dobu
minimálne 30 sekúnd. Poškodené,
zdeformované alebo vibrujúce brúsne
kotúèe nepouívajte.
Pouívajte iba kotúèe, ktorých vlastnosti
zodpovedajú povahe opracúvaného
materiálu.
Pri brúsení/rezaní kovov odletujú iskry.
Dávajte pozor, aby odletujúce iskry
neohrozovali iadne osoby alebo zvieratá.
V mieste dopadu odletujúcich iskier sa
nesmú nachádza iadne hor¾avé alebo
¾ahko zápalné materiály (nebezpeèie
poiaru).
Pri práci pouívajte ochranné okuliare
a chránièe sluchu.
Náradie nikdy neodkladajte v zapnutom
stave. Náradie pred odloením vypnite
a poèkajte, kým úplne nezastane.
Kotúèe a obrobok sa pri práci zahrievajú
na vysokú teplotu; pred ich výmenou

by zlomenie kotúèa.
10. Pri nástrojoch, ktoré majú by osadené
kotúèom so závitovým prierezom, sa
uistite, e závit kotúèa je dostatoène dlhý
v porovnaní s dåkou vretena.

20. Nedotýkajte sa obrábanej plochy tesne
po brúsení; môe by extrémne horúca
a mohla by vás popáli.
21. Nástroj drte tak, aby bol napájací kábel
poèas obsluhy vdy za ním .

11. Pred pouitím nástroja na samotné
brúsenie ho spustite na najvyššej
vo¾nobenej rýchlosti aspoò na 30
sekúnd v bezpeènej polohe. Okamite ho
vypnite, ak poèujete akéko¾vek vibrácie
alebo chvenie, ktoré by mohlo
naznaèova nedostatoèné namontovanie
alebo zle vyváený kotúè. Skontrolujte
nástroj a zistite príèinu.

22. Ak je pracovisko extrémne horúce a vlhké
alebo zneèistené vodivým prachom,
pouite skratový prerušovaè (30 mA), aby
sa zaistila bezpeènos pracovníka.

12. Skontrolujte, èi je opracovávaný predmet
správne zaistený.

25. Uistite sa, e ventilaèné otvory sú
priechodné pri práci v prašnom prostredí.
Ak bude potrebné prach vyèisti, najprv
prístroj odpojte od napájania (pouívajte
nekovové predmety) a vyhnite sa
poškodeniu vnútorných súèiastok.

13. Nástroj drte pevne.
14. Ruky drte mimo rotujúcich èastí.
15. Uistite sa, e sa kotúè nedotýka
obrábaného materiálu skôr, ne prístroj
zapnete.
16. Na brúsenie pouívajte urèenú èas
kotúèa.
17. N e p o u  í v a j t e r e z a c í
na obrusovanie hrán.

kotúè

18. Pozor na vyletujúce iskry. Drte nástroj
tak, aby iskry vyletovali smerom od vás
a iných osôb alebo hor¾avých materiálov.
19. Dávajte pozor na pokraèujúcu rotáciu
kotúèa po vypnutí nástroja.

23. Nástroj nepouívajte na iadny materiál
obsahujúci azbest.
24. Nepouívajte vodu alebo brúsne
mazadlo.

26. Keï pouívate rezací kotúè, vdy
pracujte s krytom na prach a piliny,
pouitie ktorého vyadujú domáce
opatrenia.
27. Rezacie kotúèe nesmú by vystavované
iadnemu boènému tlaku.

TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO
USCHOVAJTE.
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v otáèacom diele stroja, môu vies
k zraneniam.
e) Nepreceòujte sa. Zabezpeète si
bezpeèný postoj a vdy udriavajte
rovnováhu. Tým môete stroj
v neoèakávaných situáciách lepšie
kontrolova.
f) Noste vhodný odev. Nenoste iadny vo¾ný
odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice
udriavajte ïaleko od pohyblivých dielov.
Vo¾ný odev, šperky alebo vlasy môu by
zachytené pohyblivými dielmi.
g) Ak je monos namontova odsávacie
alebo záchytné prípravky, presvedète sa,
e sú pripojené a správne pouívané.
Pouitie
týchto prípravkov zniuje
ohrozenie prachom.
4)

Svedomité zachádzanie a pouívanie
elektrického náradia
a) Stroj nepreaujte. Na svoju prácu
pouívajte stroj k tomu urèený.
S vhodným elektrickým náradím budete
pracova v danej oblasti lepšie
a bezpeènejšie.
b) Nepouívajte iadne elektrické náradie,
ktorého vypíòaè je chybný. Elektrické
náradie, ktoré nie je moné zapnú alebo
vypnú je nebezpeèné a musí by
opravené.
c) Kým vykonáte nastavenie stroja, výmenu
dielov, príslušenstva alebo stroj odloíte,
vytiahnite zástrèku zo zásuvky. Toto
preventívne opatrenie zabráni
neúmyselnému zapnutiu stroja.
d) N e p o u  í v a n é e l e k t r i c k é n á r a d i e
uskladòujte mimo dosah detí. Nenechajte
stroj pouíva osobám, ktoré nie sú
so strojom oboznámené alebo neèítali
tieto pokyny. Elektrické náradie je
nebezpeèné, ak ho pouívajú
neskúsené osoby.
e) S t a r a j t e s a o s t r o j s v e d o m i t o .
Skontrolujte, èi pohyblivé èasti stroja
pracujú bezchybne a neprieèia sa, èi diely
nie sú zlomené alebo poškodené tak, e
je obmedzená funkcia stroja. Poškodené
diely nechajte pred nasadením stroja
opravi.
Ve¾a úrazov má príèinu v zle udriavanom
elektrickom náradí.
f) Rezné nástroje udrujte ostré a èisté.
Starostlivo ošetrované rezné nástroje
s ostrými reznými hranami sa menej
prieèia a dajú sa ¾ahšie vies.
g) P o u  í v a j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e ,
príslušenstvo, nasadzované nástroje
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a pod. pod¾a týchto pokynov a tak, ako je
to pre ten ktorý urèitý špeciálny typ stroja
predpísané. Rešpektujte pritom pracovné
podmienky a prevádzkovú èinnos.
Pouitie elektrického náradia pre iné
úèely, ako na ktoré je urèené, môe vies
k nebezpeèným situáciám.
5)

b)

Servis
a) Váš stroj nechajte opravova iba
kvalifikovaným odborným personálom
a pouívajte iba originálne náhradné
diely. Tým sa zaistí, e bezpeènos
stroja zostane zachovaná.

DOPLÒUJÚCE BEZPEÈNOSTNÉ
ZÁSADY
1.

poèkajte, kým nevychladnú.
16. N á r a d i e , p o u  í v a n é v o v o ¾ n o m
priestranstve, sa musí pripája do siete cez
ochranný (FI) istiè, ktorého rozpájací prúd je
max. 30 mA. Zástrèky a zásuvky pouitých
predlovacích šnúr musia by schválené
na pouívanie vo vo¾nom priestranstve
(s ochranou proti rozstrekujúcej vode).

Vdy pouívajte ochranu oèí a uší
(ochranné okuliare, chránièe sluchu).
Taktie by ste mali pouíva ïalšie
osobné ochranné prvky, ako napríklad
masku proti prachu, rukavice, prilbu
a zásteru.

2.

Vdy sa uistite, e je nástroj vypnutý
a vytiahnutý zo zásuvky predtým, ne
na prístroji vykonáte nejakú prácu.

3.

Kryty neodnímajte.

4.

Pouívajte len kotúèe so správnou
ve¾kosou a s maximálnou prevádzkovou
rýchlosou aspoò takou vysokou, ako je
najvyššia vo¾nobená rýchlos,
vyznaèená na štítku nástroja. Keï
pouívate kotúèe s prelisom, uistite sa, e
sú to iba kotúèe s laminátovou výstuou.

5.

Pred pouitím skontrolujte kotúè, èi sa
na òom nenachádzajú praskliny alebo
poškodenia. Ihneï vymeòte popraskaný
alebo poškodený kotúè.

6.

Pre správnu montá a pouitie kotúèa
postupujte pod¾a pokynov výrobcu.
S kotúèmi narábajte opatrne a skladujte
ich správne.

7.

Nepouívajte samostatné redukèné
priechodky alebo adaptéry
na prispôsobenie brúsneho kotúèa
s ve¾kým prierezom.

8.

Pouívajte len príruby urèené pre tento
nástroj.

9.

Nepoškodzujte vreteno, prírubu
(obzvláš povrch v smere inštalácie)
alebo upínaciu maticu. Následkom
poškodenia týchto súèiastok by mohlo

VŠEOBECNÉ BEPEÈNOSTNÉ
POKYNY

c)

(v zmysle STN EN 60745-1 èas, èl. 8.12.1)

d)

POZOR!
P r e è í t a j t e s i v š e t k y p o k y n y. C h y b y
pri dodriavaní nišie uvedených pokynov
môu spôsobi úder elektrickým prúdom,
prípadne aké zranenia. Nišie pouitý pojem
„elektrické náradie” sa vzahuje na elektrické
náradie prevádzkované na elektrickej sieti
(s prípojným káblom) a na elektrické náradie
prevádzkované na akumulátore
(bez prípojného kábla).

e)

TIETO POKYNY DOBRE
USCHOVAJTE.
1)

Pracovné miesto
a) Udrujte vaše pracovné miesto èisté
a upratané. Neporiadok a neosvetlené
oblasti pracovnej plochy môu vies
k úrazom.
b) So strojom nepracujte v oblastiach
ohrozených explóziou, kde sa
nachádzajú hor¾avé kvapaliny, plyny
alebo prach.
Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré
môu prach, hor¾avé kvapaliny alebo
plyny zapáli.
c) Deti a iné osoby udriavajte pri pouívaní
elektrického náradia v dostatoènej
vzdialenosti od vášho pracovného
miesta.
Pri rozptýlení môete strati kontrolu
nad strojom.

2)

Elektrická bezpeènos
a) Prípojná zástrèka stroja musí lícova
so zásuvkou (vidlica náradia sa musí
zhodnú so zásuvkou). Zástrèka nesmie
by iadnym spôsobom upravená. Nikdy
vidlicu akýmko¾vek spôsobom
nevymieòajte. S uzemneným náradím
nikdy nepouívajte rozdvojku. Spoloène

3)

so strojom s ochranným uzemnením
nepouívajte iadne adaptérové zástrèky.
Neupravené zástrèky a vhodné zásuvky
zniujú riziko úderu elektrickým prúdom.
Zabráòte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi, ako sú napr. potrubia, kúrenie,
sporáky a chladnièky.
Ak je vaše telo uzemnené, existuje
zvýšené riziko úderu elektrickou
energiou.
Chráòte stroj pred daïom a vlhkom.
Vniknutie vody do elektrického stroja
zvyšuje riziko úderu elektrickou energiou.
Dbajte na úèel kábla, nepouívajte ho
na nosenie èi zavesenie stroja, alebo
na vytiahnutie zástrèky zo zásuvky.
Kábel udriavajte ïaleko od tepla, oleja,
ostrých hrán alebo pohyblivých dielov
stroja.
Poškodené alebo zapletené káble
zvyšujú riziko úderu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím
vo vonkajších priestoroch, pouívajte iba
také predlovacie káble, ktoré sú
schválené aj na vonkajšie pouitie.
Pouitie predlovacieho kábla, ktorý je
vhodný na pouitie vo vonkajších
priestoroch zniuje riziko úderu
elektrickým prúdom.

Bezpeènos osôb
a) Buïte pozorný, dávajte pozor na to, èo
robíte a pristupujte k práci s elektrickým
náradím rozumne, pouívajte svoje
zmysly. Stroj nepouívajte, ak ste
unavený, alebo ste pod vplyvom drog,
a l k o h o l u a l e b o l i e k o v. M o m e n t
nepozornosti pri pouití elektrického
náradia môe vies k ványm zraneniam.
b) Noste osobné ochranné prostriedky
a vdy ochranné okuliare. Nosenie
osobných ochranných pomôcok, ako sú
maska proti prachu, bezpeènostná obuv
s protisklzovou podrákou, ochranná
prilba alebo slúchadlá, pod¾a druhu
nasadenia elektrického náradia, zniujú
riziko zranenia.
c) Zabráòte neúmyselnému uvedeniu stroja
do prevádzky. Predtým, ne zastrèíte
zástrèku do zásuvky, presvedète sa, èi je
spínaè v polohe „Vypnuté”. Ak máte
pri nosení stroja prst na vypínaèi alebo
keï pripojíte stroj ku zdroju prúdu
zapnutý, môe to vies k úrazom.
d) K ý m s t r o j z a p n e t e , o d s t r á ò t e
nastavovacie nástroje alebo skrutkovaè.
Nástroj alebo k¾úè, ktoré sa nachádzajú
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