
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je v souladu s dále uvedenými 
normami nebo normalizovanými dokumenty: 

EN60745, EN55014, EN61000 

podle sm rnic Rady 

73/23/EHS, 89/336/EHS, 98/37/ES. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace Pro model HR4001C 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina zvukového tlaku: 93 dB (A) 

hladina zvukového výkonu: 104 dB (A) 

– Používejte chráni e uší – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 6 m/s2.

Tyto hodnoty byly zjišt ny podle EN60745. 

Hluk a vibrace Pro model HR4010C 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina zvukového tlaku: 93 dB (A) 

hladina zvukového výkonu: 104 dB (A) 

– Používejte chráni e uší – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 4,5 m/s2.

Tyto hodnoty byly zjišt ny podle EN60745. 

Hluk a vibrace Pro model HR4011C 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina zvukového tlaku: 93 dB (A) 

hladina zvukového výkonu: 104 dB (A) 

– Používejte chráni e uší – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 4 m/s2.

Tyto hodnoty byly zjišt ny podle EN60745. 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Vrtací a sekací kladivo 

Návod k obsluze 
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Upozorn ní na bezpe nost
V zájmu vlastní bezpe nosti si p ed použitím P E T TE A SEZNAMTE s obsahem návodu. 

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POT EBU.

SYMBOLY
P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

SPECIFIKACE
Model  HR4001C HR4010C HR4011C 

Použitelné nástroje Vrták  s plátkem ze slinutého karbidu 40 mm 
 Vrtací korunka 105 mm 
Otá ky bez zatížení (min–1) 235–480 
Údery za minutu 1 350–2 750 
Celková délka  468 mm 

istá hmotnost  5,9 kg 6,3 kg  6,3 kg 
T ída bezpe nosti / II 

Vzhledem k pokra ujícímu  výzkumu a vývoje se  mohou specifikace zm nit bez p edchozího
oznámení.

Poznámka

Specifikace se mohou v r zných zemích lišit. 

P edpokládané použití 
Stroj je ur en pro vrtání do cihel, betonu a kameniny, jakož i pro  rytí, dlabání a vysekávání. 

Napájení
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám 
uvedeným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím.
Stroje jsou opat eny dvojitou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze 
zásuvek bez zemnícího drátu. 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORN NÍ

– Na vašem stroji Makita musíte používat p íslušenství a p ídavná za ízení stanovená v tomto 
návodu Použití jiných p íslušenství nebo p ídavných za ízení m že znamenat riziko zran ní
osob. Používejte pouze p íslušenství nebo p ídavná za ízení ur ená pro daný ú el.

Budete-li pot ebovat radu nebo další podrobnosti týkající se p íslušenství, obra te se na vaše 
servisní st edisko Makita. 

– Vrtáky SDS-MAX 

– Tuk na vrtáky 

– Špice SDS-MAX 

– Bo ní rukoje

– Seká  za studena SDS-MAX 

– Bo ní držadlo 

– Seká  na odstra ování okují (vodního kamene)SDS-MAX 

– Hloubkom r

– Seká  na dlaždice SDS-MAX 

– Vyfukovací balónek 

– Rydlo na jíl SDS-MAX 

– Bezpe nostní brýle 

– Mazací tuk na kladiva 

– P enosný kufr 
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UPOZORN NÍ

– Neutahujte ví ko kliky nadm rnou silou. Je vyrobeno z prysky ice a mohlo by prasknout. 

– Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození konektoru nebo p ívodních drát , zejména p i stírání 
starého tuku nebo p i instalaci rukojeti. 

Aby se zajistila BEZPE NOST a SPOLEHLIVOST stroje, musí se opravy, údržba nebo se izování
provád t v autorizovaných servisních st ediscích Makita. Používají se vždy p vodní náhradní díly 
Makita.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Výstraha!
P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 

P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.

  2. Zvažujte pracovní prost edí
Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

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

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

  9. Používejte ochranné brýle 
P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 

10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 
Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 

17

1. ídící desti ka

Vyjm te ídící desti ku (mimo modelu HR4011C). 

1. Šroubovák 

2. Ví ko kliky 

Uvoln te šest šroub  pomocí šroubováku a vyjm te ví ko kliky. Položte stroj na st l tak, aby konec 
s vrtákem sm oval nahoru. To umožní, aby se starý tuk shromáždil uvnit  klikové sk ín .

1. Mazací tuk na kladiva 

Vyt ením odstra te starý tuk a nahra te ho erstvým (60 g). Používejte výhradn  tuk Makita pro 
kladiva (zvláštní p íslušenství). P i použití v tšího množství tuku než je p edepsáno (60 g), m že
dojít k vadné funkci stroje. Napl te proto stroj pouze p edepsaným množstvím tuku. Namontujte 
zp t ví ko kliky a utáhn te ho šroubovákem. 

1. Konektor 

2. erný

3. Bílý 

P ipojte konektor a namontujte zp t zadní rukoje .
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ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ

– P ed zahájením prohlídky nebo údržby se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý a odpojený od 
zdroje napájení. 

1. Šrouby 

Mazání
Tento stroj nevyžaduje hodinové nebo denní mazání, nebo  je vybaven mazacím systémem se 
zásobou mazacího tuku. Prove te mazání stroje pokaždé, když byla provedena vým na
uhlíkových kartá .

Nechejte stroj n kolik minut b žet, aby se zah ál. Stroj vypn te a odpojte ho od zdroje napájení. 

Uvoln te ty i šrouby a odstra te rukoje . Všimn te si, že horní šrouby se liší od ostatních šroub .

1. Konektor 

2. erný

3. Bílý 

Odpojte konektor jeho vytažením. 

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Šroub 

3. Kryt ví ka kliky 

Uvoln te šroub a vyjm te páku zm ny režimu. 

Vyjm te kryt ví ka kliky. 

5

DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
  1. Používejte chráni e sluchu. Ú inek hluku m že zp sobit ztrátu sluchu. 

  2. Používejte pomocné rukojeti, dodané se strojem. Ztráta kontroly nad strojem m že zp sobit
zran ní osob. 

  3. P i pracích, kde by se ezný nástroj mohl dostat do styku se skrytými kabely nebo vlastní 
š rou, držte stroj za izolované povrchy p íslušných rukojetí. Kontakt s „živým“ kabelem 
vystaví kovové ásti stroje nap tí, které zasáhne pracovníka.

  4. Používejte bezpe nostní p ilbu, bezpe nostní brýle nebo obli ejovou ochranu. Doporu uje se 
rovn ž používat protiprachovou masku a siln  vypodložené rukavice.

  5. P ed zahájením prací se vždy p esv d te, zda je vrtací korunka správn  zajišt na
v požadované poloze. 

  6. P i normálních pracovních podmínkách je stroj zkonstruován tak, že vytvá í vibrace. Za t chto
okolností se šrouby mohou snadno uvolnit a zp sobit poruchu nebo i úraz. P ed zahájením 
práce d kladn  zkontrolujte, zda jsou šrouby správn  utaženy. 

  7. Za chladného po así nebo v p ípad , že se stroj delší dobu nepoužíval, nechejte ho n jakou
dobu zah át b hem naprázdno. Tím se uvolní mazání stroje. Bez správného zah átí je provoz 
stroje obtížný. 

  8. P esv d te se, zda máte pevnou oporu pro nohy. Pracujete-li se strojem ve výšce, zajist te,
aby se nikdo nenacházel nebo nepohyboval pod vaším pracovišt m.

  9. Držte stroj pevn  ob ma rukama. 

10. Nep ibližujte se rukama k pohyblivým ástem stroje. 

11. Nenechávejte stroj b žet naprázdno. Stroj používejte vždy tak, abyste ho pevn  drželi 
v rukách. 

12. V míst , kde pracujete, nikdy na nikoho strojem nemi te. Vrták by mohl odlet t a zp sobit
vážné zran ní.

13. Nedotýkejte se vrtáku nebo ástí nacházejících se blízko n ho bezprost edn  po skon ení
práce? tyto ásti mohou být extrémn  teplé a mohlo by dojít k popálení k že.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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POPIS FUNKCE 

1. Pá ka vypína e

1. P epínací pá ka

UPOZORN NÍ

– P ed se izováním nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý 
a odpojený od zdroje napájení. 

P epínání

Pro MODEL HR4011C 

UPOZORN NÍ

– P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda pá ka vypína e pracuje 
správn  a zda se p i uvoln ní vrací zp t do polohy „OFF“ (vypnuto). 

Stroj se spouští jednoduše stisknutím pá ky vypína e a zastavuje se uvoln ním této pá ky.

MODELY HR4010C/HR4001C 

1. Pá ka vypína e

UPOZORN NÍ

– P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda pá ka vypína e pracuje 
správn  a zda se p i uvoln ní vrací zp t do polohy „OFF“ (vypnuto). 

– Tato pá ka vypína e pracuje, je-li stroj nastaven do režim  na symboly  a .

Stroj se spouští jednoduše stisknutím pá ky vypína e a zastavuje se uvoln ním pá ky vypína e.
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PROVOZ

Vrtání s p íklepem
Nastavte páku pro zm nu režimu na symbol . Umíst te vrták do polohy, kde se bude provád t
vrtání, pak stla te pá ku vypína e. Netla te nadm rn  na stroj. Lehkým tlakem se docílí lepších 
výsledk . Držte stroj v požadované poloze a zabra te, aby nástroj s vrtaného otvoru nevyklouzl. 

Nepoužívejte vyšší tlak na stroj v dob , kdy se otvor za ne ucpávat št pky nebo ásticemi. Místo 
toho nechejte stroj b žet naprázdno a pak vrták áste n  vytáhn te z otvoru. N kolikerým
opakováním tohoto úkonu se otvor vy istí . 

UPOZORN NÍ

Udržujte dobrou  rovnováhu t la a st jte na pevném míst . Abyste zabránili nebezpe ným reakcím 
stroje, držte jej pevn  ob ma rukama. 

1. Vyfukovací balónek  

Vyfukovací balónek (alternativa) 
K vy ist ní prachu z otvoru po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací balónek. 

Sekání, otloukání a bourání 
Nastavte páku pro zm nu režimu na symbol . Držte stroj pevn  ob ma rukama. Zapn te stroj 
a vyvi te na stroj pouze mírný tlak tak, aby stroj neovladateln  neodskakoval. Silný tlak vyvíjený na 
stroj jeho ú innost nezvýší. 
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Hloubkom r
Hloubkom r je vhodný pro vyvrtávání otvor  o stejné hloubce. Uvoln te upínací šroub a nastavte 
hloubkom r na požadovanou hloubku. Po nastavení požadované hloubky utáhn te upínací šroub 
napevno.

POZNÁMKA

– Hloubkom r se nem že používat v poloze, kde hloubkom r naráží na pouzdro krytu soukolí 
a pouzdro krytu motoru. 

7

1 P epínací vypína

UPOZORN NÍ

– P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý. 

– Tento p epínací vypína  pracuje pouze tehdy, je-li stroj nastaven do režimu na symbol .

P i používání stroje v režimu „tlu ení“ delší dobu, je k dispozici p epínací vypína . Ke spušt ní
stroje zatla te stranu „I (ON)“ p epínacího vypína e. K zastavení stroje zatla te stranu „O (OFF)“ 
p epínacího vypína e.

1. Regula ní stupnice 

Zm na otá ek
Po et úder  za minutu se dá nastavit p íslušným otá ením regula ní stupnice. Tento úkon se dá 
provád t i když stroj b ží. Stupnice je ozna ena ísly 1 (nejnižší otá ky) až 5 (nejvyšší otá ky).
Dále v uvedené tabulce je znázorn n vztah mezi íslem nastavení na regula ní stupnici a po tem
otá ek a po tem úder  za minutu. 

íslo na nastavovací stupnici Po et otá ek za minutu Po et p íklep  za minutu 

5 480 2 750 
4 440 2 550 
3 360 2 050 
2 270 1 550 
1 230 1 350 

UPOZORN NÍ

– Pracuje-li stroj nep etržit  p i nízkých otá kách po delší dobu, m že dojít k p etížení motoru, 
což má za následek jeho nesprávnou innost, nebo poškození.Regula ní stupnice otá ek se 
m že otá et pouze v rozsahu od ísla 5 po íslo 1. Netla te silou  stupnici p es ísla 5 nebo 
1, nebo  funkce nastavování otá ek by p estala pracovat. 

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 
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3. Uzamykací tla ítko

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko

Volba provozního režimu 

Vrtání s p íklepem 

P i vrtání do betonu, zdiva apod., stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte  pákou pro zm nu režimu 
tak, aby šipka ukazovatele sm ovala na symbol . Použijte vrták s b ity ze slinutého karbidu 
wolframu.

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko

Pouze pro sekání 

MODEL HR4001C a HR4010C 

P i sekání, otloukání nebo bourání  stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte p epínací pákou pro 
zm nu režimu tak, aby šipka ukazovatele sm ovala na symbol . Používejte špici, seká  na 
sekání za studena, dláto atd. 

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko
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Úhel nástroje (p i sekání, otloukání nebo bouraní) 
Nástroj se m že nastavit a zajistit ve 12 r zných úhlech oto ení kolem osy. P i zm n  úhlu 
nástroje stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte pákou pro zm nu režimu tak, aby ukazovatel 
sm oval k symbolu . Pak nastavte nástroj na požadovaný úhel. 

1. Ukazovatel 

2. Páka pro zm nu režimu 

3. Uzamykací tla ítko

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko

Stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte pákou pro zm nu režimu tak, aby ukazovatel sm oval
k symbolu .

Potom se mírným oto ením p esv d te, zda je nástroj bezpe n  usazen a upevn n v požadované 
poloze.

1. Ukazovatel 

2. Páka pro zm nu režimu 

3. Uzamykací tla ítko

1. Hloubkom r

2. Upínací šroub 
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1. Stopka vrtáku(seká e atd.) 

2. Mazací tuk na vrtáky(seká e atd.) 

Montáž nebo demontáž vrtáku 
P ed montáží vrtáku o ist te stopku vrtáku a namažte ji mazacím tukem. 

1. Nástroj 

2. Kryt sklí idla

Vložte nástroj do kladiva. Oto te nástrojem a zatla te jej tak, aby dob e zapadl. 

Nedá-li se nástroj zatla it, vyjm te ji. Zatla te kryt sklí idla n kolikrát sm rem dol . Potom znovu 
nástroj. Oto te jím a zatla te jej tak,aby dob e zapadl. 

Po ukon ení montáže se vždy p esv d te, zda je nástroj bezpe n  upnutý. P esv d íte se o tom, 
když se tahem pokusíte nástroj vytáhnout. 

1. Nástroj 

2. Kryt sklí idla

P i demontáži nástroje stla te kryt sklí idla dol  až na doraz a nástroj  vytáhn te.

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko
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Dlouhodobé sekání 

(pouze pro MODELY HR4001C a HR4010C) 

P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte pákou tak, aby šipka 
ukazatele sm ovala na symbol . Používejte špici, seká  na sekání za studena, dláto, atd. 

UPOZORN NÍ

– P i používání stroje v režimu s ukazovatelem na symbolu , nepracuje pá ka vypína e,
ale v innosti je pouze p epínací vypína .

1. Páka pro zm nu režimu 

2. Ukazovatel 

3. Uzamykací tla ítko
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MODEL HR4011C 
P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te uzamykací tla ítko a otá ejte pákou pro zm nu režimu 
tak, aby šipka ukazovatele sm ovala na symbol . Používejte špici, seká  na sekání za studena, 
dláto atd. 

UPOZORN NÍ

– Neotá ejte pákou pro zm nu režimu za chodu stroje. V opa ném p ípad  by došlo 
k poškození stroje. 

– Aby se zabránilo poškození mechanismu páky pro zm nu režimu, p esv d te se, zda je páka 
pro zm nu režimu vždy umíst na na jedné ze dvou nebo t ech polohách režimu provozu. 

Omezova  kroutícího momentu 
Omezova e kroutícího momentu za ne p sobit p i dosažení ur ité úrovn  kroutícího momentu. 
Spojka odpojí motor od výstupní h ídele. Když k tomu dojde, p estane se vrták otá et.

UPOZORN NÍ

– Jakmile dojde k aktivaci omezova e kroutícího momentu, stroj okamžit  vypn te. Tím se 
zabrání p ed asnému opot ebení stroje. 

Kontrolka
Zelená kontrolka se rozsvítí p i zapnutí kladiva a signalizuje toto zapnutí.Jestliže zelená kontrolka 
svítí, ale kladivo se nerozb hne, m že to znamenat, že jsou opot ebované uhlíky nebo je vadný el. 
obvod nebo motor.Jestliže se zelená kontrolka nerozsvítí a kladivo se nerozb hne, m že to 
znamenat, že je vadný vypína  ON/OF nebo p ívodní š ra.

ervená servisní kontrolka signalizuje opot ebované uhlíky.P ibližn  po 8 hodinách práce je 
pot eba je vym nit (motor se automaticky vypne). 

1. Kontrolka (zelená) – napájení zapnuto 

2. Servisní kontrolka ( ervená)
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MONTÁŽ
UPOZORN NÍ

– P ed provád ním jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, že je stroj vypnutý a odpojený 
od zdroje napájení.

1. Bo ní rukoje  pro sekání 

2. Upínací matice 

Bo ní rukoje  pro sekání 

UPOZORN NÍ

– Bo ní rukoje  pro sekání  používejte pouze p i sekání, otloukání nebo p i bourání. 
Nepoužívejte ji p i vrtání do betonu, zdiva apod. 

– Bo ní rukoje  pro sekání se m že ve vertikálním sm ru oto it o 360° a zajistit v každé 
požadované poloze. M že se rovn ž zajistit v horizontálním sm ru v osmi r zných polohách, 
jak dop edu tak dozadu. K nato ení bo ní rukojeti do požadované polohy sta í pouze uvolnit 
upínací matici. Pak se upínací matice musí znovu utáhnout. 

1. Bo ní držadlo pro vrtání 

Bo ní držadlo pro vrtání 

UPOZORN NÍ

– K zajišt ní bezpe ného provozu p i vrtání do betonu, zdiva apod. používejte vždy bo ní
držadlo pro vrtání. 

Bo ní držadlo pro vrtání se otá í na ob  strany a umož uje tak snadnou manipulaci se strojem v 
každé poloze. Bo ní držadlo pro vrtání se uvolní jeho otá ením doleva. Pak se nato í do 
požadované polohy a utáhne se otá ením doprava. 


