PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Tímto na naši vlastní odpovČdnost prohlašujeme,
že tento výrobek je podle smČrnic
89/336/EHS a 98/37/ES
Rady v souladu s následujícími
normami normalizovaných dokumentĤ:
EN60745, EN55014, EN61000.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
ěeditel

Vrtací kladivo
Návod k obsluze

Hluk a vibrace
Typické hlukové hladiny hodnocené A þiní:
Hladina zvukového tlaku: 89 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 100 dB (A)
Odchylka þiní 3 dB (A).
– Nosit ochranu sluchu. –
Hladiny zvukového tlaku byly zmČĜeny podle smČrnic Rady 2000/14/ES
Postup stanovení souhlasu: PĜíloha VI
Oznamovací orgán: BSI Produkt, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, Anglie
Vážená efektivní hodnota zrychlení þiní 12 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle EN60745.

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

HR2445
HR2455

ÚDRŽBA
POZOR
–

PĜed provádČním kontroly nebo údržby vždy myslete na to, zda je pĜístroj vypnutý a odpojený
ze sítČ.

K zajištČní BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by mČly opravy, inspekce a výmČna
uhlíkových kartáþĤ a jiné údržbáĜské nebo seĜizovací práce provádČt jen smluvní dílny firmy Makita
nebo zákaznická servisní centra Makita, a to výhradnČ jen za použití originálních náhradních dílĤ
Makita.
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PROVOZ
PĜíklepové vrtání (obr. 15)
PĜepínaþ druhu provozu nastavte do polohy . NejdĜíve nasaćte vrták do požadované polohy
a pak stisknutím elektronického spínaþe zaþnČte s vrtáním.
PĜístroj bezpeþnČ većte v pravém úhlu k povrchu obrobku, aby bylo zabránČno sesmeknutí vrtáku.
BČhem vrtání vyvíjejte jen takový protitlak, který bezprostĜednČ pĤsobí proti rázu pĜístroje.
Pokud by byl pĜerušen odvod drtČ (napĜ. vlhkým kamenem), pak vrták vytáhnČte z otvoru
a z otvoru popĜ. ze spirálových drážek vrtáku odstraĖte drĢ.
POZOR
PĜi vrtání do betonu se železnou výztuží se mĤže vrták zablokovat a tak se uvolní kluzná spojka
pĜístroje. Proto dávejte pozor na svou stabilní polohu a vždy používejte boþní rukojeĢ, abyste
zachytili vysoké zpČtné rázy.

Vyfukovaþ (obr. 16)
Vyfukovaþ používejte k þištČní vyvrtaných otvorĤ, pilin a þástic.

Sekání (obr. 17) pro HR2455
PĜepínaþ druhu provozu nastavte do polohy . PĜístroj pevnČ držte obČma rukama. PĜístroj
zapnČte a većte jej za lehkého tlaku, aby nekontrolovanČ neodskoþil. NadmČrný pĜítlak na pĜístroj
nezvýší pracovní výkon.

Vrtání do dĜeva nebo kovu (obr. 18)
Používejte zvláštní sklíþidlový nástavec. K montáži si pĜeþtČte odstavec “Montáž a demontáž
vrtáku ” na pĜedchozí stranČ.
PĜepínaþ druhu provozu nastavte do polohy „Vrtání“. MĤžete vyvrtávat otvory do kovu o prĤmČru
13 mm a do dĜeva o prĤmČru 32 mm.
POZOR
–

U namontovaného sklíþidlového adaptéru se sklíþidlem nesmíte v žádném pĜípadČ zvolit druh
provozu “PĜíklepové vrtání”.

V opaþném pĜípadČ mĤže být poškozeno sklíþidlo a sklíþidlový adaptér popĜ. se mĤže sklíþidlo pĜi
otáþení doleva otevĜít.
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–

PĜíliš silný pĜítlak na pĜístroj nezrychlí vrtný výkon. V pĜípadČ vysokého Ĝezného tlaku dochází
k poškození špiþky vrtáku a tím ke zkrácení doby upotĜebitelnosti vrtáku a pĜetížení pĜístroje.

–

PĜi výstupu vrtáku z obrobku pĤsobí na pĜístroj vysoký zpČtný toþivý moment. Proto pĜístroj
pevnČ držte a zmírnČte posuv, jestliže vrták proniká obrobkem.

–

Zaseknutý vrták lze opČt vyjmout pĜepnutím smČru otáþení doleva. PĜístroj pevnČ držte,
protože pĜi otáþení doleva vzniká na pĜístroji vysoký zpČtný toþivý moment.

–

Malé obrobky vždy upnČte do svČráku nebo je zajistČte šroubovou svČrkou.

–

PĜi vrtání s diamantovými vrtacími korunkami nastavte pĜepínaþ druhu provozu vždy do polohy
_ pro "Vrtání". Budete-li provádČt práce s diamantovými vrtacími korunkami v druhu provozu
"PĜíklepové vrtání", mĤžete poškodit diamantovou vrtací korunku.
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MONTÁŽ
POZOR
–

PĜed zahájením práce na pĜístroji se vždy pĜesvČdþte, že je pĜístroj vypnutý a odpojený ze
sítČ.

PĜídavná rukojeĢ (obr. 7)
RukojeĢ v požadované pracovní poloze zasuĖte vnitĜním ozubením na vnČjší ozubení v krytu
pĜístroje a utáhnČte ji otáþením doprava. PĜídavná rukojeĢ mĤže být otoþena o 360° a zajištČna
v libovolné poloze.

Tuk na vrtáky (obr. 8)
Stopku upnutí pĜed nasazením do pĜístroje vyþistČte a poté namažte tukem na vrtáky (asi 0,5–1,0 g).
To zajistí nezávadnou funkci upínání nástroje a minimální opotĜebování vrtací stopky.

Montáž nebo demontáž vrtáku
POZOR
PĜed montáží popĜ. demontáží vložných nástrojĤ se vždy pĜesvČdþte, zda je pĜístroj vypnutý
a vytažena síĢová zástrþka.
Stopku vrtáku pĜed montáží vrtáku vyþistČte a namažte dodaným tukem na vrtáky/sekáþe. (obr. 8)
Vložný nástroj zavećte a zasuĖte do upnutí nástroje tak, aby zaskoþil. (obr. 9)
Po každé montáži tahem zkontrolujte bezpeþné uložení vložného nástroje.
K demontáži vložného nástroje zasuĖte zablokování nástroje až na doraz smČrem ke krytu
pĜístroje a vložný nástroj vyjmČte. (obr. 10)
Nástrojový úhel (k sekání, odkujování nebo demolici)

Jen pro HR2455
POZOR
PĜed zmČnou nástrojového úhlu se vždy pĜesvČdþte, zda je pĜístroj vypnutý a odpojený ze sítČ.
Vložný nástroj mĤžete zajistit v požadovaném úhlu. Ke zmČnČ nástrojového úhlu stisknČte aretaþní
tlaþítko a pĜepínaþ druhu provozu otoþte do polohy . Vložný nástroj otoþte do požadovaného
úhlu. (obr. 11)
StisknČte aretaþní tlaþítko a pĜepínaþ druhu provozu otoþte do polohy
pĜesvČdþte, zda je vložný nástroj dobĜe zajištČn. (obr. 12)

. Pak se lehkým otoþením

Hloubkový doraz (obr. 13)
Hloubku vrtání mĤžete nastavit hloubkovým dorazem. K tomu úþelu uvolnČte pĜídavnou rukojeĢ
a hloubkový doraz zavećte do otvoru v pĜídavné rukojeti. Hloubkový doraz nastavte na
požadovanou hloubku vrtání a poté zase pevnČ utáhnČte pĜídavnou rukojeĢ.
UPOZORNċNÍ
PĜi napolohování hloubkového dorazu proti skĜíni pĜevodovky jej nemĤžete používat.

Protiprachový ochranný kryt (obr. 14)
PĜi práci nad hlavou používejte protiprachový ochranný kryt, aby nedocházelo k padání prachu na
obsluhující osobu a upnutí nástroje. Protiprachový ochranný kryt upevnČte na vrták, viz obr. 14.
Protiprachový ochranný kryt mĤžete používat pro následující velikosti vrtákĤ.
Protiprachový ochranný kryt 5
Protiprachový ochranný kryt 9
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Prĥmčr vrtáku
6–14,5 mm
12–16 mm
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Vrtání (obr. 6)
K vrtání do dĜeva, kovu nebo plastu stisknČte aretaþní tlaþítko a pĜepínaþ druhu provozu otoþte do
polohy . Používejte spirálový vrták nebo vrták do dĜeva.

Symboly
Pro tento pĜístroj jsou použity následující symboly. PĜed použitím pĜístroje se bezpodmíneþnČ
seznamte s jejich významem.

Omezení toþivého momentu

PĜeþtČte si návod k obsluze

Kluzná spojka stroje omezuje toþivý moment na maximální hodnotu nastavenou ve výrobČ. PĜi
uvolnČní odpojí kluzná spojka pohon od vrtacího vĜetena a nástavec pĜístroje se zastaví.

Dvojitá izolace

POZOR
–

Po uvolnČní kluzné spojky pĜístroj okamžitČ vypnČte, aby nedošlo k pĜedþasnému
opotĜebování.

–

DČrovky nejsou vhodné k použití v tomto pĜístroji, protože tyto vložné nástroje vyžadují pĜíliš
vysoký toþivý moment.

Jen pro zemČ EU

Elektrické pĜístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské smČrnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických pĜístrojĤ a konverze
do národního práva musí být opotĜebované elektrické pĜístroje shromažćovány oddČlenČ a
zavezeny k opČtovnému zhodnocení.

VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aretace vypínaþe
Elektronický spínaþ
PĜepínaþ smČru otáþení
PĜepínaþ druhu provozu
PĜíklepové vrtání
Zatloukání
Vrtání

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úchyt
PĜídavná rukojeĢ
Uvolnit
VnitĜní ozubení
VnČjší ozubení
Utažení
Objímka

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tuk na vrtáky
Vrták
Zablokování nástroje
Hloubkový doraz
Protiprachový ochranný kryt
Vyfukovaþ
Sklíþidlový nástavec

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
Výkon pĜi vrtání
Beton
Vrtací korunk
Diamantová vrtací korunka (suchý typ)
DĜevo
Ocel
Otáþky naprázdno (min–1)
Poþet pĜíklepĤ
Celková délka
Hmotnost netto
TĜída bezpeþnosti

HR2445

HR2455

24 mm
54 mm
65 mm
32 mm
13 mm
0–1 100
0–4 500
416 mm
2,7 kg
/II

24 mm
54 mm
65 mm
32 mm
13 mm
0–1 100
0–4 500
424 mm
2,7 kg
/II

Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
Poznámka
Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.

PĜedpokládané použití Pro 2445
PĜístroj je urþen k vrtání a pĜíklepovému vrtání do cihly, betonu a kamene.
Je také vhodný k normálnímu vrtání do dĜeva, kovu, keramiky a plastu.

Pro 2455
PĜístroj je urþen k vrtání a pĜíklepovému vrtání do cihly, betonu a kamene rovnČž i k sekání.
Je také vhodný k normálnímu vrtání do dĜeva, kovu, keramiky a plastu.

Napájecí zdroj
PĜístroj mĤže být pĜipojen jen k napČtí uvedenému na typovém štítku a pracuje jen s jednofázovým
stĜídavým napČtím. Má dvojitou ochrannou izolaci, což odpovídá evropským smČrnicím, a proto
mĤže být také pĜipojen k zásuvkám bez uzemĖovacích kabelĤ.
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BEZPEýNOSTNÍ POKYNY

POPIS FUNKCE

Výstraha!

POZOR
– PĜed každým seĜízením nebo kontrolou funkce pĜístroje se vždy pĜesvČdþte, že je pĜístroj
vypnutý a odpojený ze sítČ.

PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištČní bezpeþné práce:

POZOR

1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.

–

2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.

Otáþky zvýšíte zesíleným tlakem na elektronický spínaþ. K zapnutí stisknČte elektronický spínaþ.
K vypnutí pĜístroje uvolnČte spínaþ. K trvalému provozu stisknČte elektronický spínaþ a souþasnČ
i aretaci spínaþe. K vypnutí trvalého provozu stisknČte elektronický spínaþ a zase jej uvolnČte.

3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).

PĜed pĜipojením pĜístroje k síti vždy zkontrolujte, zda elektronický spínaþ ĜádnČ funguje, a zda
se po uvolnČní vrátí do vypínací polohy.

PĜepínaþ smČru otáþení (obr. 2)
POZOR

4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.

–

DĜíve než zaþnete vrtat, zkontrolujte smČr otáþení.

–

Nikdy nemČĖte smČr otáþení dĜíve, než se motor úplnČ zastaví. V opaþném pĜípadČ mĤže
dojít k poškození pĜístroje.

5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.

–

Budete-li pĜístroj používat s otáþením doleva, mĤžete vypínaþ držte jen napĤl stisknutý,
a pĜístroj pobČží s poloviþními otáþkami. PĜi otáþení doleva nelze zatlaþit aretaþní tlaþítko.

6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
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Funkce vypínaþe (obr. 1)

Tento pĜístroj má pĜepínaþ smČru otáþení. K otáþení doprava nastavte páþku pĜepínání smČru
otáþení do polohy D (strana A) nebo k otáþení doleva do polohy E (strana B).

VýbČr druhu provozu (obr. 3) Pro HR2445
Tento pĜístroj má pĜepínaþ druhu provozu, kterým lze nastavit požadovaný druh provozu.
K rotaþnímu vrtání otoþte pĜepínaþ druhu provozu šipkou na symbol na krytu pĜístroje.
na krytu pĜístroje.
K pĜíklepovému vrtání otoþte pĜepínaþ druhu provozu šipkou na symbol
POZOR
–

PĜepínaþ druhu provozu vždy otoþte až na doraz na symbol požadovaného druhu provozu. PĜi
používání se spínaþem v mezipoloze mĤže dojít k poškození pĜístroje.

–

Tlaþítko stisknČte až po úplném zastavení pĜístroje.

Pro HR2455
POZOR
–

Pokud pĜístroj bČží pĜi zatížení, pak pĜepínaþ druhu provozu neotáþejte. V opaþném pĜípadČ
mĤže dojít k poškození pĜístroje.

Aby nedošlo k pĜedþasnému opotĜebování spínacího mechanizmu druhu provozu, dbejte stále na
to, aby pĜepínaþ druhu provozu dobĜe zaskoþil do jedné ze tĜí provozních poloh.

PĜíklepové vrtání (obr. 4)
K vrtání do betonu, zdiva atd. stisknČte aretaþní tlaþítko a pĜepínaþ druhu provozu otoþte
do polohy .
Používejte vrták se špiþkou z tvrdokovu.

Zatloukání (obr. 5)
K sekání, odstraĖování okují nebo demolici stisknČte aretaþní tlaþítko a pĜepínaþ druhu provozu
otoþte do polohy . Používejte silniþní rozrývaþ, sekáþ za studena, odklepávací dláto.
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ZVLÁŠTNÍ BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
NENECHTE se z pohodlnosti nebo zbČhlosti pĜi zacházení s výrobkem (získané opakovaným
používáním) odvádČt od striktního dodržování bezpeþnostních pravidel platných pro vrtací kladivo.
Budete-li tento pĜístroj používat pochybným nebo neodborným zpĤsobem, mĤžete si pĜivodit tČžká
poranČní.
1. Noste ochranu sluchu. Úþinek hluku mĤže vést ke ztrátČ sluchu.
2. Používejte pĜídavné rukojeti dodané souþasnČ s pĜístrojem. Ztráta kontroly mĤže pĜivodit
poranČní.
3. Provádíte-li práci, pĜi které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel,
držte pĜístroj jen za izolované úchopové plochy. PĜi kontaktu s vodivým kabelem budou rovnČž
i odizolované kovové þásti pĜístroje vodivé, takže uživatel mĤže být zasažen elektrickým
proudem.
4. Noste ochrannou helmu, ochranné brýle a/nebo obliþejovou ochranu. Dioptrické obvyklé brýle
nebo sluneþní brýle NEJSOU považovány za bezpeþnostní brýle. RovnČž je doporuþeno nosit
protiprachovou masku a tlustČ vypodložené rukavice.
5. PĜed zahájením práce se vždy pĜesvČdþte, zda je bezpeþnČ namontován nástavec.
6. PĜístroj je zkonstruován tak, že za normálních provozních podmínek vyvolává vibrace. Po
uvolnČní šroubĤ mĤže dojít k poruše nebo úrazu. PĜed zahájením práce peþlivČ zkontrolujte
dotažení šroubĤ.
7. PĜístroj pĜi nízkých teplotách nebo po delším nepoužívání nechte nČjakou dobu zahĜívat pĜi
chodu naprázdno. Tím se zlepší mazání. Provoz ve studeném stavu ztČžuje pĜíklepové vrtání.
8. Vždy dbejte, abyste stáli jistČ a udržovali rovnováhu. PĜi nasazení pĜístroje na vysoko
položených stanovištích se nejdĜíve pĜesvČdþte, že se pod stanovištČm nikdo nezdržuje.
9. PĜístroj pevnČ držte obČma rukama.
10. Ruce mČjte mimo dosah pohyblivých þástí.
11. PĜístroj nenechávejte bČžet bez dozoru. PĜístroj používejte jen tehdy, pokud ho držíte rukama.
12. PĜístroj bČhem provozu nesmČĜujte na okolo stojící osoby. Nástavec by se mohl vymrštit a
zpĤsobit tČžká poranČní.
13. protože jednotlivé díly mohou být ještČ velmi horké, a tak zpĤsobit popáleniny pokožky.

stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.

14. NČkteré materiály mohou obsahovat jedovaté chemikálie. UþiĖte vhodná opatĜení k zabránČní
vdechování prachu vznikajícího pĜi práci a kontaktu s kĤží. ěićte se bezpeþnostními údaji
výrobce materiálu.
TYTO POKYNY PEýLIVċ USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ
ZNEUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování bezpeþnostních pĜedpisĤ uvedených v tomto návodu mĤže mít
za následek tČžká poranČní.
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OBECNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
VAROVÁNÍ! PĜeþíst si všechny pokyny. Nerespektování dole uvedených pokynĤ mĤže mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo tČžká poranČní. Výraz „elektronáĜadí“ ve všech
níže uvedených výstražných pokynech se týká vašeho elektrického pĜístroje provozovaného se
síĢovým napČtím (s kabelem) nebo akumulátorem (bez kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Bezpeþnost na pracovišti
1. Pracovní oblast udržujte v þistotČ, musí být dobĜe osvČtlená. Neuklizené a tmavé prostory
mohou pĜivodit úrazy.
2. Elektrické pĜístroje nepoužívejte ve výbušném prostĜedí, napĜ., tam, kde se vyskytují zápalné
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické pĜístroje vytváĜí jiskry, jež mohou vznítit prach nebo
výpary.
3. PĜi používání elektrického pĜístroje udržujte dČti a okolostojící mimo dosah okruhu pĤsobnosti.
PĜílišné vychýlení mĤže vést ke ztrátČ kontroly nad pĜístrojem.

Elektrická bezpeþnost
4. Konektor elektrického pĜístroje se musí shodovat se zásuvkou. V žádném pĜípadČ nemĤžete
mČnit tvar konektoru. U uzemnČných elektrických pĜístrojĤ nepoužívejte adaptéry. Konektor
provedený podle pĜedpisĤ a odpovídající zásuvky snižují ohrožení elektrickým proudem.
5. ZabraĖte dotyku tČla s uzemnČnými díly (napĜ. s trubkami, topnými tČlesy, sporáky,
ledniþkami). Hrozí zvýšené nebezpeþí úrazu elektrickým proudem, je-li vaše tČlo uzemnČné.
6. Elektrické pĜístroje nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Voda, která pronikla do elektrického
pĜístroje, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7. S kabelem zacházejte opatrnČ. Kabel nikdy nepoužívejte k nošení, tahání nebo odpojování
elektrického pĜístroje. Kabel chraĖte pĜed teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými
díly. Poškozený nebo pĜiškvaĜený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
8. Chcete-li elektrický pĜístroj provozovat v terénu, pak k volnému pohybu použijte vhodný
prodlužovací kabel. Kabel, který je vhodný do terénu, snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.

Používání a ošetĜování elektrických pĜístrojĤ
16. U elektrických pĜístrojĤ nepoužívejte násilí. Pro provádČnou práci použijte odpovídající
elektrický pĜístroj. Správný elektrický pĜístroj pĜi správné manipulaci zvládne stávající práci
lépe a bezpeþnČji.
17. Elektrický pĜístroj nepoužívejte, nejde-li jej zapínat a vypínat vypínaþem. Elektrický pĜístroj,
který nereaguje na stisknutí vypínaþe, je nebezpeþný a musí být opraven.
18. DĜíve než zaþnete pĜístroj nastavovat, mČnit pĜíslušenství nebo pĜed jeho uložením, vytáhnČte
zástrþku ze zásuvky a/nebo akumulátor z pĜístroje. Taková preventivní bezpeþnostní opatĜení
snižují riziko vyplývající z náhodného zapnutí elektrického pĜístroje.
19. Nepoužívané elektrické pĜístroje uchovávejte mimo dosah dČtí, a dbejte, aby tento elektrický
pĜístroj nepoužívaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým pĜístrojem nebo s tímto
návodem k obsluze. Elektrické pĜístroje v rukou nezkušených uživatelĤ jsou nebezpeþné.
20. OšetĜování elektrických pĜístrojĤ. U elektrických pĜístrojĤ kontrolujte nesprávné vyrovnání
nebo obroušení pohybujících se dílĤ, poškození jednotlivých þástí a jiné stavy, které by mohly
negativnČ ovlivnit jejich bezpeþnost. V pĜípadČ poškození nechte elektrický pĜístroj pĜed
dalším použitím opravit. Mnoho nehod bylo zpĤsobeno špatnČ provádČnou údržbou
elektrických pĜístrojĤ.
21. ěezné nástroje udržujte v þistotČ a ostré. DobĜe ošetĜované Ĝezné nástroje s ostrými bĜity
málokdy uváznou a lze s nimi snáze manipulovat.
22. Elektrický pĜístroj, pĜíslušenství, nástavce atd. používejte podle tČchto pokynĤ a zpĤsobem
urþeným pro pĜíslušný pĜístroj, vždy vČnujte pozornost pracovnímu prostĜedí a stávající práci.
Neodborné používání mĤže vyvolat nebezpeþné situace.

Údržba
23. Údržbu vašeho elektrického pĜístroje nechejte provést u kvalifikovaného technika a za použití
identických dílĤ. Tím bude zĤstane zachována bezpeþnost elektrického pĜístroje.
24. Dodržujte pokyny k mazání a výmČnČ pĜíslušenství.
25. Rukojeti musí být stále þisté, bez oleje a tuku.

Osobní bezpeþnost
9. Bućte stále ostražití a pĜi používání elektrického pĜístroje postupujte opatrnČ a rozumnČ.
S elektrickým pĜístrojem nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lékĤ.
Okamžik nepozornosti bČhem práce s elektrickými pĜístroji mĤže pĜivodit tČžká poranČní.
10. Používejte ochrannou výstroj. Vždy noste ochranné brýle. Správné používání ochranné
výstroje (napĜ. protiprachová maska, neklouzavé bezpeþnostní boty, helma a ochrana sluchu)
pĜispívá ke snížení možnosti poranČní.
11. ZabraĖte neúmyslnému zapnutí. DĜíve než zasunete zástrþku do zásuvky, pĜesvČdþte se, zda
je vypínaþ v poloze VYP. Nošení elektrických pĜístrojĤ s prstem na vypínaþi nebo pĜipojování
zapnutého vypínaþe má za následek úrazy.
12. PĜed zapnutím elektrického pĜístroje odstraĖte nastavitelné nebo šroubové klíþe. Šroubový
nebo nastavitelný klíþ, který zĤstane nasunutý na rotující þásti elektrického pĜístroje, mĤže
pĜivodit poranČní.
13. NepĜepínejte své síly. Vždy dbejte, abyste stáli jistČ a udržovali rovnováhu. Tak máte i pĜi
neoþekávaných situacích lepší kontrolu nad elektrickým pĜístrojem.
14. Dbejte na úþelné obleþení. Nenoste volné odČvy nebo šperky. Vlasy, odČv a rukavice mČjte
mimo dosah pohyblivých dílĤ. Široký odČv, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny
pohyblivými díly.
15. Jsou-li k dispozici pĜípojná zaĜízení pro vysavaþe a sbČraþe prachu, mČli byste je namontovat
a odbornČ používat. Používání tČchto zaĜízení mĤže snížit rizika zpĤsobená prachem.
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