
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, povČĜený spoleþností Makita, 

3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446 Japonsko 

prohlašuje, že tento produkt 

(sériové þís.: sériová výroba) 
vyrobený spoleþností Makita v Japonsku 

je v souladu s dále uvedenými normami 

nebo normalizovanými dokumenty: 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000 * 
podle SmČrnic výboru, 

73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC 


*od 1. ledna 2001 Jednoruþní 
Yasuhiko Kanzaki CE 94 
Ĝeditel hoblík 110 mm 

Hluþnost a vibrace modelu 1923A 
Typické A-vážené hladiny: hluku jsou 

úroveĖ akustického tlaku: 92 dB (A) 

úroveĖ akustického výkonu: 105 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 


Typická vážená efektivní hodnota zrychlení není vyšší než 2,5 m/s2. Návod k obsluze 

1911B 

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

Bucks, MK15 8JD, Anglie 
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Symboly 
Tyto symboly mají následující význam: 

PĜeþtČte si návod k obsluze 

Dvojitá izolace 

VysvČtlivky k obrázkĤm
  1 Šroub 12 Základ mČrky 21 Držák nože pro ostĜení

  2 Válec 13 StavČcí šroub 22 KĜídlová matice 

  3 Hoblovací nĤž 14 SpoušĢ 23 NĤž (A) 


4 Kryt válce 15 Blokovací tlaþítko/Odblokovací 24 NĤž (B) 

5 Nastavovací destiþka tlaþítko 25 Strana (C) 


  6 Hrana nože 16 Zaþátek práce 26 Strana (D)

  7 Šrouby 17 Konec práce 27 Šroubovák 

  8 Patka 18 Drážka „V“ 28 Sestava trysky 

  9 Zadní strana základu mČrky 19 PĜední základová deska 29 Vysavaþ Makita 

10 VnitĜní hrana desky mČrky 20 Sesouhlasení drážky „V“ 
11 Deska mČrky s okrajem obrábČného kusu 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model ...........................................................................1911B 

ŠíĜka hoblování.......................................................... 110 mm 

Hloubka hoblování......................................................... 2 mm 

Otáþky bez zátČže (min-1)............................................ 16 000 

Celková délka ............................................................ 355 mm 

ýistá hmotnost...............................................................4,2 kg 

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. 

Napájení 
Stroj se mĤže pĜipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napČtí odpovídá hodnotám 
uvedeným na štítku stroje a mĤže pracovat pouze v jednofázové soustavČ se stĜídavým napČtím. 
Stroje jsou opatĜeny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet pĜímo ze 
zásuvek bez zemnícího vodiþe. 
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PěÍSLUŠENSTVÍ 
UPOZORNċNÍ: 

Pro váš stroj Makita, popsaný v této pĜíruþce, se doporuþuje používat dále uvedená pĜíslušenství 
a pĜídavná zaĜízení. Používání jakýchkoliv jiných pĜíslušenství nebo pĜídavných zaĜízení mĤže 
vyvolat riziko zranČní pracovníkĤ. PĜíslušenství a pĜídavná zaĜízení se musí používat pouze 
správným a zamýšleným zpĤsobem. 

NĤž hoblíku (2 kusy) Nástrþný klíþ 

NĤž hoblíku mini s karbid wolframovým Vodící pravítko 

ostĜím (2 kusy) 


Sestava držáku na ostĜení 

Prodloužení vodící sestavy 

OstĜící kámen 

Sestava sáþku na prach 

Sestava mČrky nože 

Stacionární stojan 
hoblíku 

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY 
Výstraha! 

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 ZAJIŠTċNÍ BEZPEýNÉ PRÁCE: 
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. 

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

 4. Nedovolte pĜístup dČtem 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. 
5. Skladování strojĤ 

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

 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 výkon-
nČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny: napĜíklad 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 ochranou pokrývku na dlouhé vlasy. 

9. Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu 
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 se šĖĤrou šetrnČ
 NepĜenášejte stroj za šĖĤru nebo za šĖĤru netahejte pĜi vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte 

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 obrá-

bČný kus v ruce a umožĖuje to používat obČ ruce k držení stroje. 
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
 Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu. 
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14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
 K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte funkþní þásti stroje ostré a v þistém stavu. 

Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte šĖĤry stroje 
a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaných servisních zaĜízeních. Pravidel-
nČ 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 
Není-li stroj v provozu, pĜed provádČním servisu a pĜi výmČnČ pĜíslušenství, jako napĜ. vrtákĤ, 
Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod., stroj odpojte. 

16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
 ZvyknČte si, 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 vypí

naþ stroje pĜipojeného 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. 

ÚDRŽBA 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý a odpojený od 
zdroje napájení. 

Aby se zajistila bezpeþnost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo seĜízení 
provádČt v autorizovaných servisních stĜediscích Makita. 
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Srážení hran (obr. 9, 10 a 11) 
K provedení Ĝezu znázornČného na obr. 9 sesouhlaste drážku „V“ na pĜedním základové desce s 
hranou obrábČného kusu a hoblování provádČjte zpĤsobem znázornČným na obr. 11. 

OstĜení hoblovacích nožĤ (obr. 12, 13 a 14) 
K dosažení co nejlepších výsledkĤ udržujte vždy nože v ostrém stavu. K odstranČní poškození 
nožĤ a k vytvoĜení jemné hrany používejte držák ostĜení. 
Nejprve uvolnČte dvČ kĜídlové matice na držáku a vložte nože (A) a (B) tak, aby byly ve styku se 
stranami (C) a (D). Pak kĜídlové matice utáhnČte. 
PĜed ostĜením ponoĜte obrušovací kámen do vody po dobu 2 nebo 3 minuty. PĜidržujte držák 
ostĜení tak, aby pĜi souþasném broušení na stejný úhel byly oba nože ve styku s obrušovacím 
kamenem. 

PĜipojení vysavaþe (obr. 15 a 16) 
Pro evropské zemČ 

PĜejete-li si provádČt þistou hoblovací práci, pĜipojte ke stroji vysavaþ Makita. Namontujte na stroj 
trysku (standardní vybavení) pomocí dodaného šroubu. Pak pĜipojte hadici vysavaþe na trysku 
zpĤsobem uvedeným na obr. 16. 

DODATEýNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA 
1. 	 Na pracovní ploše a v jejím okolí nenechávejte ležet hadry, šĖĤry, kabely, provázky a podob

né materiály. 
2. 	 VyhnČte se Ĝezání hĜebíkĤ; pracovní plochy prohlédnČte a ještČ pĜed zahájením práce 

odstraĖte z opracovávaného kusu veškeré hĜebíky, pokud by se tam vyskytovaly. 
3. 	 Používejte pouze ostré hoblovací nože. Nakládejte s noži šetrnČ.

 4. 	 PĜed zahájením práce se pĜesvČdþte, zda jsou instalaþní šrouby nože bezpeþnČ utaženy. 
5. 	 Držte stroj pevnČ obČma rukama. 
6. 	 NepĜibližujte se rukama k rotaþním dílĤm.

 7. 	 PĜed použitím stroje na daném obrábČném kusu ho nechejte chvíli bČžet. Pozorujte vibrace 
nebo kymácení. Mohlo by to naznaþovat vadnou montáž nebo nevyváženost hoblovacího 
nože.

 8. 	 PĜesvČdþte se, zda hoblovací nĤž není pĜed zapnutím stroje ve styku s kusem, který se má 
obrábČt.

 9. PĜed zahájením práce þekejte, až hoblovací nĤž dosáhne plných otáþek.

10 Za všech okolností dodržujte bezpeþnou vzdálenost nejménČ 200 mm od stroje. 

11. PĜed provádČním seĜizování vždy stroj vypnČte a þekejte, až se hoblovací nože úplnČ zastaví. 
12. 	 Nikdy nestrkejte prst do žlabu pro hobliny. Žlab se pĜi hoblování vlhkého dĜeva mĤže ucpat. 

Hobliny odstraĖte pomocí tyþinky. 
13. Nenechávejte stroj bČžet bez dohledu. Stroj nechejte bČžet pouze držíte-li ho pevnČ rukama. 
14. 	 Opouštíte-li hoblík, vypnČte ho a orientujte ho tak, aby pĜední strana smČĜovala nahoru na 

dĜevČný blok; nože se nesmí niþeho dotýkat. 
15. VymČĖujte vždy oba nože nebo kryty na bubnu; v opaþném pĜípadČ by mohlo dojít k nevyvá

ženosti zpĤsobující vibrace a zkrácení životnosti stroje. 
16. PĜed odložením stroje poþkejte, až se rotující þásti úplnČ zastaví. 
17. 	 Používejte pouze hoblovací nože Makita uvedené v této pĜíruþce. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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POKYNY PRO PROVOZ 

Demontáž a montáž hoblovacích nožĤ (obr. 1, 3 a 4) 

DĤležité: 


PĜed demontáží nebo montáží hoblovacích nožĤ se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý 

a odpojen od zdroje napájení. 

Používejte dále uvedené hoblovací nože. 

ýísla dílĤ: 
793008-8, 793009-6, A-07412 
*P-04232 
Nože oznaþené * jsou k dostání pouze v evropských zemích. PĜi nákupu nožĤ se vždy o radu 
obraĢte na obchodního zástupce nebo na servisní stĜedisko Makita. 
PĜi demontáži nožĤ na válci odšroubujte montážní šrouby pomocí nástrþného klíþe. Kryt válce se 
odstraní spoleþnČ s noži. 
PĜi instalaci nožĤ odstraĖte nejprve veškeré hobliny nebo cizí materiály, které jsou usazeny na 
válci nebo na nožích. Použijte nože se stejnými rozmČry a se stejnou hmotností; v opaþném 
pĜípadČ by došlo k vibracím válce, jejichž dĤsledkem by bylo nedokonalé hoblování a mohlo by 
pĜípadnČ dojít i k poškození stroje. 
Položte nĤž na základnu mČrky tak, aby hrana nože byla dokonale vyrovnána s vnitĜní hranou 
desky mČrky. Položte nastavovací destiþku na nĤž a pak jednoduše zatlaþte na patku nastavovací 
destiþky, která je vyrovnána se zadní stranou základu mČrky a utáhnČte dva šrouby na nastavovací 
destiþce. Nyní nasuĖte patku nastavovací destiþky do drážky válce a pak na ni nasaćte kryt válce. 
UtáhnČte rovnomČrnČ instalaþní šrouby a stĜídavČ je dotahujte pomocí nástrþného klíþe. 

UPOZORNċNÍ: 
PĜi uchycování nožĤ do stroje utáhnČte peþlivČ montážní šrouby nože. Volné instalaþní šrouby by 
mohly vytváĜet rizika a nebezpeþí. Vždy zkontrolujte, zda jsou tyto šrouby bezpeþnČ dotaženy. 

Správné seĜízení hoblovacího nože 
Hoblovaný povrch bude nerovný s hrubými konci, nebude-li hoblovací nĤž správnČ nastaven 
a zajištČn v požadované poloze. NĤž se musí montovat tak, aby Ĝezná hrana byla absolutnČ rovná, 
tj. rovnobČžná s povrchem zadního základu. Dále je uvedeno nČkolik pĜípadĤ správného 
a nesprávného seĜízení. 
(A) PĜední základová deska (pohyblivá patka) 
(B) Zadní základová deska (nepohyblivá patka) 

PĜestože to není na tomto náþrtu 
vidČt, hrany nožĤ bČží naprosto 
rovnobČžnČ s povrchem zadníSprávné nastavení 
desky 

PĜíþina: 
Jeden nebo oba nože nemají hranuZáseky na povrchu 
rovnobČžnou s hranou zadní 
základové desky 

PĜíþina: 
Jedna nebo obČ hrany nože pĜíliš 

Vyhlubování na pĜeþnívají vzhledem k hranČ zadní
zaþátku ho základu. Jeden nebo oba nože 

nemají hranu rovnobČžnou s hra
nou zadní základové desky 

PĜíþina: 
Vyhlubování na Jedna nebo obČ hrany nože dos
konci tateþnČ nevyþnívají vzhledem 

k hranČ zadního základu. Jeden 
nebo oba nože nemají hranu 
rovnobČžnou s hranou zadní 
základové desky 

Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 5) 
Hloubka Ĝezu se nastavuje jednoduše otáþením stavČcího šroubu, který se nachází na pĜední 
stranČ stroje. 

Zapínání a vypínání 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed pĜipojením stroje ke zdroji napájení vždy zkontrolujte, zda se spínaþ správnČ aktivuje a zda se 
vrací do polohy „OFF“ (vypnuto) pĜi uvolnČní. 

Stroje bez blokovacího a odblokovacího tlaþítka (obr. 6) 
Ke spuštČní stroje stisknČte jednoduše spoušĢ. K zastavení stroje spoušĢ uvolnČte. 

Stroje s blokovacím tlaþítkem (obr. 7) 
Ke spuštČní stroje stisknČte jednoduše spoušĢ. K zastavení stroje spoušĢ uvolnČte. PĜi 
nepĜerušované práci stisknČte spoušĢ a pak zatlaþte za blokovací tlaþítko. K zastavení stroje ze 
zablokované polohy stlaþte spoušĢ nadoraz a pak ji uvolnČte. 

Stroje s odblokovacím tlaþítkem (obr. 7) 
Aby se zabránilo náhodnému stisknutí spouštČ, je stroj opatĜen odblokovacím tlaþítkem. Ke 
spuštČní stroje stisknČte odblokovací tlaþítko a stlaþte spoušĢ. K zastavení stroje spoušĢ uvolnČte. 

Hoblování (obr. 8) 
Nejprve položte pĜední základovou desku stroje naplocho na povrch kusu, který se má obrábČt, 
aniž by se nože povrchu dotýkaly. Stroj zapnČte a þekejte, až otáþky nožĤ dosáhnou plné rychlosti. 
Pak posuĖte stroj jemnČ dopĜedu. Na zaþátku hoblování vyviĖte tlak na pĜední þást stroje a pak na 
zadní stranu stroje na konci hoblování. Hoblování se usnadní, nakloníte-li mírnČ obrábČný kus tak, 
abyste mohli hoblovat smČrem dolĤ. Otáþky a hloubka Ĝezu závisí na druhu koneþné úpravy. 
Elektrický hoblík udržuje Ĝezání pĜi takových otáþkách, které nezpĤsobí ucpání hoblinami. PĜi 
hrubém Ĝezání se hloubka Ĝezu zvyšuje, zatímco pĜi jemném Ĝezání k dosažení hladšího povrchu je 
nutno snížit hloubku Ĝezání a postupovat se strojem pomaleji. 
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