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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Spouš  
2-1. Spínací tla ítko 
3-1. Regula ní knoflík 
4-1. Voli  režimu 
4-2. Ukazatel 
5-1. Voli  režimu 
5-2. Ukazatel 
6-1. Voli  režimu 
6-2. Ukazatel 
7-1. Spínací tla ítko 
8-1. Kontrolka napájení (zelená) 
8-2. Servisní kontrolka ( ervená) 
10-1. Bo ní držadlo 
10-2. Upínací matice 

11-1. Bo ní rukoje  
12-1. D ík nástroje 
12-2. Vazelína na nástroj 
13-1. Vrták 
13-2. Uvol ovací krytka 
14-1. Vrták 
14-2. Uvol ovací krytka 
15-1. Voli  režimu 
15-2. Ukazatel 
16-1. Voli  režimu 
16-2. Ukazatel 
17-1. Hloubkom r 
17-2. Blokovací tla ítko 
20-1. Vyfukovací nástroj 

22-1. Šrouby 
23-1. Šrouby 
24-1. Ochranný kryt 
25-1. Konektor 
26-1. Voli  režimu 
26-2. Šroub 
26-3. Kryt kliky 
27-1. ídicí desti ka 
28-1. Šrouby 
28-2. Ví ko kliky 
29-1. Vazelína na kladivo 
30-1. Konektor 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C 

Nástroj s karbidovým ost ím 40 mm 52 mm 
Výkony 

Vrtná korunka 105 mm 160 mm 

Otá ky bez zatížení (min-1) 250 - 500 150 - 310 

P íklep  za minutu 1 450 - 2 900 1 100 - 2 250 

Celková délka 479 mm 599 mm 

Hmotnost netto 6,2 kg 6,8 kg 10,9 kg 11,9 kg 

T ída bezpe nosti /II 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE044-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání do cihel, betonu 
a kamene a dále k sekání. 

ENF002-2 

Napájení 
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným 
nap tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a m že být 
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu 
se st ídavým nap tím. Ná adí je vybaveno dvojitou 
izolací a m že být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez 
zemnicího vodi e. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

    

Model HR4003C, HR4013C 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 103 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

 
 
 
 
 
 

    

Model HR5202C 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 99 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 110 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Model HR5212C 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 98 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 109 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy EN60745: 

    

Model HR4003C 
    

Pracovní režim: funkce sekání s bo ním držadlem 
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 9,0 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 
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Pracovní režim: funkce drážkování s bo ní rukojetí 
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 9,0 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 

    

Pracovní režim: p íklepové vrtání do betonu 

Emise vibrací (ah,HD) : 10,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model HR4013C 
    

Pracovní režim: funkce sekání s bo ním držadlem 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 4,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: funkce drážkování s bo ní rukojetí 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 4,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: p íklepové vrtání do betonu 

Emise vibrací (ah,HD) : 5,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model HR5202C 
    

Pracovní režim: funkce sekání s bo ním držadlem 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 10,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: funkce drážkování s bo ní rukojetí 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 10,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: p íklepové vrtání do betonu 

Emise vibrací (ah,HD) : 17,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model HR5212C 
    

Pracovní režim: funkce sekání s bo ním držadlem 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 7,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: funkce drážkování s bo ní rukojetí 

Vibra ní emise (ah,CHeq) : 8,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Pracovní režim: p íklepové vrtání do betonu 

Emise vibrací (ah,HD) : 9,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 

v souladu se standardní testovací metodou a 

m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 

využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 

vlivu. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 

hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 

použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 

aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 

opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 

všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 

krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 

ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 

 
ENH101-17 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující 
za ízení: 
Popis za ízení:  

Vrtací a sekací kladivo 

. modelu/typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, 

HR5212C 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2006/42/EC 

Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 

i normativními dokumenty: 

EN60745 

Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 

na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 

 

22.10.2013 

 
000331 

Yasushi Fukaya 

editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 

 
GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému 
ná adí 

 UPOZORN NÍ P e t te si všechna bezpe nostní 
upozorn ní a pokyny. P i nedodržení upozorn ní a 

pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 

nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB007-7 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
VRTACÍMU A SEKACÍMU 
KLADIVU 
1. Noste ochranu sluchu. Hluk m že zp sobit 

ztrátu sluchu. 

2. Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je 
k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím 

m že zp sobit zran ní. 
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3. P i práci v místech, kde m že dojít ke 
kontaktu ezacího p íslušenství se skrytým 
elektrickým vedením nebo s vlastním 
napájecím kabelem, držte elektrické ná adí za 
izolované ásti držadel. ezací p íslušenství 
m že p i kontaktu s vodi em pod nap tím 
p enést proud do nechrán ných kovových ástí 
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým 
proudem. 

4. Používejte tvrdou ochranu hlavy 
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo 
obli ejový štít. B žné dioptrické brýle nebo 
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice 
se také doporu uje používat protiprachovou 
masku a silné polstrované rukavice. 

5. P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je 
uchycen pracovní nástroj. 

6. P i b žném provozu nástroj vytvá í vibrace. 
Šrouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit 
poruchu nebo nehodu. P ed použitím 
zkontrolujte pe liv  utažení šroub . 

7. Za studeného po así nebo pokud nebyl 
nástroj delší dobu používán nechejte nástroj 
na chvíli zah ívat provozováním bez zatížení. 
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného 
zah átí je použití funkce kladiva obtížné. 

8. Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou. 
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi 
nikdo nebyl. 

9. Držte nástroj pevn  ob ma rukama. 
10. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. 
11. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
12. Nemi te nástrojem na žádnou osobu v míst  

provád ní práce. Pracovní nástroj se m že 
uvolnit a zp sobit vážné zran ní. 

13. Bezprost edn  po ukon ení práce se 
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou 
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit 
pokožku. 

14. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. 
P e t te si bezpe nostní materiálové listy 
dodavatele. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce 

se vždy p esv d te, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky. 

Zapínání 
 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 

zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 

uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

Spouš  

Došlo by ke spušt ní funkcí p i nastavení nástroje na 

symboly režim   a . 

Fig.1 

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho 

spouš . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

Spínací tla ítko 

Tento spína  pracuje p i nastavení ná adí do režimu 

ozna eného symbolem . 

Fig.2 

Jestliže je ná adí v režimu ozna eném symbolem , 

spínací tla ítko vy nívá a svítí erven . 

Jestliže chcete ná adí zapnout, stiskn te spínací 

tla ítko. Spína  za ne svítit zelen . 

Jestliže chcete ná adí vypnout, stiskn te spínací tla ítko 

znovu. 

Zm na otá ek 

Fig.3 

Po et otá ek a p íklep  za minutu lze snadno nastavit 

otá ením regula ního knoflíku. Na knoflíku je stupnice 

od 1 (nejnižší otá ky) do 5 (nejvyšší otá ky). 

Vztah mezi nastavením zvoleným na voli i a po tem 

otá ek/p íklep  za minutu je uveden v tabulce níže. 

 
 
Pro Model HR4003C, HR4013C 

Číslo na regulačním knoflíku Otáček za minutu Příklepů za minutu

5 500 2 900
4 470 2 700
3 380 2 150
2 290 1 650

1 250 1 450   
014134 

 
 
Pro Model HR5202C, HR5212C 

Číslo na regulačním 
knoflíku Otáček za minutu Příklepů za minutu

5 310 2 250
4 290 2 100
3 230 1 700
2 180 1 300
1 150 1 100   

014872 
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Platí pouze pro model HR4013C, HR5212C 
 

POZNÁMKA: 
• Frekvence úder  za minutu bez zát že bude nižší než 

p i zát ži za ú elem omezení vibrací mimo zát ž, avšak 

tato vlastnost nep edstavuje problém. Po spušt ní 

ná adí s nástrojem v kontaktu s betonem se frekvence 

úder  zvýší a dosáhne hodnot uvedených v tabulce. P i 

nízkých teplotách a ztuhnutí maziva ná adí tuto 

vlastnost mít nemusí ani v p ípad  b žícího motoru. 

POZOR: 
• Pokud se s ná adím delší dobu pracuje p i nízkých 

otá kách, m že dojít k p etížení motoru a 

následné poruše ná adí. 

• Oto ným voli em otá ek lze otá et pouze do 

polohy 5 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte 

silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše 

funkce regulace otá ek. 

Výb r provozního režimu 
 

POZOR: 
• Neotá ejte voli em režimu, je-li nástroj v provozu. 

Dojde k poškození nástroje. 

• Dbejte, aby byl voli  režim  vždy spolehliv  

p epnut do jedné ze t í poloh provozních režim  – 

zamezíte tak rychlému opot ebení mechanismu 

p epínání režim . 

Režim vrtání s p íklepem 

Fig.4 

P i vrtání do betonu, zdiva atd. oto te voli  režim  k 

symbolu . Použijte pracovní nástroj s b item ze 

slinutého karbidu. 

Režim s p íklepem (režim spoušt ) 

Fig.5 

P i provád ní sekání, otloukání a bourání oto te voli  

režim  k symbolu . Použijte špi atý seká , plochý 

seká , široký seká  apod. 

Režim s p íklepem (režim spínacího tla ítka) 

Fig.6 

P i trvalém sekání, otloukání a bourání oto te voli  

režim  k symbolu . 

Fig.7 

Spínací tla ítko vy nívá s svítí erven . 

Použijte špi atý seká , plochý seká , široký seká  apod. 
 

POZNÁMKA: 
• P i používání ná adí v režimu ozna eném 

symbolem není spouš  funk ní a použít lze 

pouze spínací tla ítko. 

Omezova  to ivého momentu 
Omezova  to ivého momentu se aktivuje ve chvíli, kdy 

to ivý moment dosáhne ur ité úrovn . Motor p estane 

pohán t výstupní h ídel. Jestliže k tomu dojde, pracovní 

nástroj se zastaví. 
 

POZOR: 
• P i aktivaci omezova e to ivého momentu ná adí 

okamžit  vypn te. Zamezíte tak p ed asnému 

opot ebení ná adí. 

Kontrolka 

Fig.8 

P i zapojení ná adí do zásuvky se rozsvítí zelená 

kontrolka indikátoru ZAP. Jestliže se kontrolka 

indikátoru nerozsvítí, m že být vadný napájecí kabel 

nebo ídicí jednotka. 

Jestliže kontrolka indikátoru svítí, avšak ná adí nelze 

spustit ani p esto, že je zapnuté, mohou být opot ebené 

uhlíky nebo m že být vadná ídicí jednotka, motor i 

p epína  ZAP./VYP. 

P i výskytu výše popsaných p íznak  p esta te ná adí 

ihned používat a obra te se na místní servisní st edisko. 

ervená kontrolka indikátoru servisu se rozsvítí, jestliže 

jsou uhlíky tém  opot ebeny a bude nutný servisní 

zásah. Po ur ité dob  používání se motor automaticky 

vypne. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Bo ní držadlo 

Fig.9 

POZOR: 
• Bo ní držadlo používejte p i sekání, otloukání a 

bourání. Nepoužívejte jej p i vrtání do betonu, zdiva, 

a podobných materiál . Je-li p i vrtání nainstalováno 

bo ní držadlo, nelze nástroj správn  držet. 

Fig.10 

Bo ním držadlem lze otá et svisle o 360° do libovolné 

pot ebné polohy. Krom  toho jej lze také zajistit 

horizontáln  v osmi r zných polohách vzadu a vep edu. 

Pro p esunutí bo ního držadla do požadované polohy 

sta í povolit upínací matici. Poté upínací matici op t 

pevn  dotáhn te. 

Bo ní rukoje  
 

POZOR: 
• Z d vodu bezpe nosti práce p i vrtání do betonu, 

zdiva a podobných materiál  vždy používejte 

bo ní rukoje . 

Fig.11 

Bo ní rukojetí lze otá et na ob  strany a umož uje tak 

snadnou manipulaci s nástrojem v libovolné poloze. 

Povolte bo ní rukoje  otá ením proti sm ru hodinových 

ru i ek, oto te jí do požadované polohy a poté ji 

utáhn te otá ením ve sm ru hodinových ru i ek. 
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Instalace a demontáž pracovního nástroje 

Fig.12 

Vy ist te d ík nástroje a p ed instalací na n j naneste 

vazelínu. 

Fig.13 

Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte pracovním 

nástrojem a tla te na n j, dokud nebude zajišt n. 
Jestliže pracovní nástroj nelze zasunout, vyjm te jej. 
Uvol ovací krytkou n kolikrát zatáhn te sm rem dol . 
Potom zasu te pracovní nástroj znovu. Otá ejte pracovním 
nástrojem a tla te na n j, až se zajistí na míst . 
Po instalaci se pokusem o vytažení vždy p esv d te, 
zda je pracovní nástroj bezpe n  uchycen na svém 
míst . 

Fig.14 

Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhn te uvol ovací 
krytku zcela dol  a pracovní nástroj vytáhn te. 

Úhel pracovního nástroje  
(p i sekání, otloukání nebo bourání) 

Fig.15 

Pracovní nástroj lze zajistit ve 24 r zných úhlech. 
Jestliže chcete zm nit úhel pracovního nástroje, oto te 
voli  režim  tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . 
Pracovní nástroj pak nato te do požadovaného úhlu. 

Fig.16 

Oto te voli  režim  tak, aby byl ukazatel nastaven na 
symbol . Poté se mírným oto ením p esv d te, zda je 
pracovní nástroj bezpe n  uchycen na míst . 

Hloubkom r 

Fig.17 

Hloubkový doraz využijete p i vrtání otvor  stejné hloubky. 
Stiskn te a p idržte blokovací tla ítko a do 
šestihranného otvoru zasu te hloubkový doraz. 

Fig.18 

Ujist te se, zda je zoubkovaná strana hloubkového 
dorazu nasm rována ke zna ce. 
Hloubkový doraz nastavte posouváním sm rem vp ed i 
zp t se sou asným stisknutím blokovacího tla ítka. Po 
nastavení hloubkový doraz uvoln ním blokovacího 
tla ítka zajist te. 
 

POZNÁMKA: 
• Hloubkový doraz nelze použít v poloze, kdy by 

narážel proti sk íni p evodovky nebo sk íni motoru. 

PRÁCE 
 

POZOR: 
• Ujist te se, zda je zpracovávaný materiál zajišt ný 

a stabilní. Neupevn né obrobky mohou zp sobit 

zran ní. 

• Ná adí nevytahuje násilím ani ve chvíli, kdy pracovní 

nástroj uvízne. Ztráta kontroly m že zp sobit zran ní. 

Režim vrtání s p íklepem 

Fig.19 

Nastavte voli  režimu na symbol . 

Umíst te pracovní nástroj na požadované místo otvoru 

a stiskn te spouš . 

Na za ízení nevyvíjejte p íliš velkou sílu. Nejlepších 

výsledk  dosáhnete mírným tlakem. Nástroj udržujte na 

míst  a zamezte jeho vyklouznutí z otvoru. 

P i ucpání otvoru t ískami nebo ásticemi nezvyšujte 

p ítlak. Namísto toho nechte ná adí b žet v pomalých 

otá kách a pracovní nástroj áste n  povytáhn te z 

otvoru. N kolikerým opakováním tohoto postupu otvor 

vy istíte a budete moci pokra ovat ve vrtání. 
 

POZOR: 
• P i provrtávání otvoru a jeho ucpání t ískami nebo 

p i kontaktu s armovacími ty emi v betonu p sobí 

na ná adí a pracovní nástroj zna né a náhlé 

krouticí síly. Vždy používejte bo ní rukoje  

(pomocné držadlo), p i práci ná adí pevn  držte za 

bo ní rukoje  i za držadlo se spína em a udržujte 

dobrou rovnováhu s bezpe ným postojem. 

V opa ném p ípad  m žete nad ná adím ztratit 

kontrolu a mohlo by dojít k t žkému zran ní. 

Vyfukovací nástroj (volitelné p íslušenství) 

Fig.20 

Po vyvrtání otvoru použijte k odstran ní prachu z otvoru 

vyfukovací nástroj. 

Sekání / otloukání / bourání 

Fig.21 

Nastavte voli  režim  na symbol  nebo . 

Ná adí pevn  držte ob ma rukama. Ná adí zapn te a 

na nástroj tla te mírn , aby nedošlo k 

nekontrolovanému odsko ení. P íliš velkým tlakem na 

nástroj ú innost nezvýšíte. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Mazání 
 

POZOR: 
• Tuto innost by m la provád t pouze autorizovaná 

servisní st ediska spole nosti Makita. 

• Ná adí nepromazávejte hned po ukon ení provozu, 

ale vy kejte, až vychladne. V opa ném p ípad  si 

m žete zp sobit popáleniny. 
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Ná adí nevyžaduje hodinové ani každodenní mazání, 

nebo  je vybaveno mazacím systémem napln ným 

mazivem. K zajišt ní dlouhodobé životnosti ná adí je 
však nutné pravideln  vym ovat mazivo a uhlíky. 

Fig.22 

(Model HR4003C, HR5202C): Povolte šest šroub  a 
vyjm te držadlo. 

Fig.23 

Fig.24 

(Model HR4013C, HR5212C): Povolte osm šroub . 
Potom podle obrázku sejm te ochranný kryt. Nakonec 
sejm te držadlo. 

Fig.25 

Zatáhnutím odpojte konektor. 

Fig.26 

Povolte šrouby a demontujte voli  režimu. 
Odstra te kryt kliky. 

Fig.27 

Vyjm te klikovou desku. 

Fig.28 

Povolte šest šroub  a sejm te ví ko klikového ústrojí. 
Ná adí položte na st l tak, aby byl konec pro pracovní 
nástroj oto en nahoru. Z klikové sk ín  tak budete moci 
vybrat staré mazivo. 

Fig.29 

Z vnit ní ásti vyt ete staré mazivo a nahra te jej 
novým: 

Model HR4003C, HR4013C: 30g 
Model HR5202C, HR5212C: 60g 

Používejte pouze originální mazivo pro kladiva Makita 
(volitelné p íslušenství). P i dopln ní v tšího než 
stanoveného množství maziva m že dojít k nesprávné 
funkci nebo selhání ná adí. Dopl ujte pouze stanovené 
množství maziva. 
Všechny demontované díly namontujte zp t. 

Fig.30 

P ipojte konektor a namontujte držadlo. 
 

POZNÁMKA: 
Všimn te si, že budete používat šrouby r zných délek. 
POZNÁMKA 

• Ví ko kliky neutahujte p íliš velkou silou. Je 
vyrobeno z prysky ice a mohlo by prasknout. 

• Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektor nebo 
vodi e, zejména p i otírání použitého maziva nebo 
instalaci držadla. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování provád ny autorizovanými servisními 
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl  
Makita. 

 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 

• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 
doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Nástroje s karbidovým ost ím SDS-MAX 
• Ty  s hrotem SDS-MAX 
• Plochý seká  SDS-MAX 
• Oškrt SDS-MAX 
• Úzký rý  SDS-MAX 
• Vazelína na kladivo 
• Vazelína na nástroj 
• Bo ní držadlo 
• Bo ní rukoje  
• Hloubkom r 
• Vyfukovací nástroj 
• Ochranné brýle 
• Kuf ík 
• Snímatelný odsava  prachu 

 

POZNÁMKA: 

• N které položky seznamu mohou být k za ízení 
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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