
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je podle sm rnic
73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 
Rady v souladu s následujícími normami 
normalizovaných dokument :
EN60745, EN55014, EN61000. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
Typická hladina zvukového tlaku hodnocená A iní 79 dB (A). 
Odchylka iní 3 dB (A). 
Hladina hluku m že b hem provozu p ekro it 85 dB (A). 
– Nosit ochranu sluchu – 
Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní více než 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Jednoru ní frézka 

Návod k obsluze 
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Profilové frézka s náb hovým
kuli kovým ložiskem 

Profilové frézka s náb hovým kuli kovým ložiskem 
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Lícovací frézka s náb hovým
kuli kovým ložiskem 

Frézka na oblé hrany s náb hovým
kuli kovým ložiskem 

Frézka na úhlové hrany s náb hovým
kuli kovým ložiskem 

Frézka na oblé hrany s náb hovým
kuli kovým ložiskem 
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Dvojitá lícovací frézka 

Frézka na oblé hrany 

Frézka na úhlové hrany 

Frézka na oblé hrany 
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Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. St l frézky 12. Sm r otá ení frézy 23. Šroub s k ídlovou hlavou 
  2. Stupnice pro nastavení hloubky 13. Pohled na pracovní oblast shora 24. Upínací šroub (A) 
  3. Výška frézování 14. Paralelní doraz 25. Vrtání (st ed kruhu) 
  4. Matice s kolíkovou rukojetí 15. Ochrana proti klouzání 26. H ebík
  5. Regula ní šroub 16. Šrouby 27. Upínací šroub (B) 
  6. Vypína  17. Šroubovák 28. Vodicí kladka 
  7. Povolení 18. Frézka 29. Náb hový vále ek
  8. Utažení 19. Šablona 30. Mez opot ebení
  9. Držení 20. Vodicí pouzdro 31. Krytka držáku kartá
10. Obrobek 21. Šroub s plochou kulovou hlavou 

a ty hranem
11. Sm r posuvu 22. Vodicí držák   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model 3709 
Upnutí nástroje 6 mm nebo 1/4" 
Otá ky bez zát že (min–1) 30 000 
Celková délka 199 mm 

istá hmotnost 1,5 kg 
T ída bezpe nosti /II

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Jen pro zem  EU 
Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! 
Podle evropské sm rnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj  a konverze 
do národního práva musí být opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány odd len
a zavezeny k op tovnému zhodnocení. 
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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 

15

Frézka

Drážkovací frézka 

U-drážkovací frézka 

V-drážkovací frézka 

Lícovací frézka 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Následující ásti p íslušenství nebo za ízení jsou doporu eny pro použití s p ístrojem Makita, 
jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných ástí p íslušenství nebo za ízení m že
p edstavovat nebezpe í poran ní. ásti p íslušenství nebo za ízení používejte jen k 
ur enému ú elu.

– Pot ebujete-li další informace ohledn  t chto ástí p íslušenství, obra te se prosím na váš 
zákaznický servis Makita. 

7

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. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
  1. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, 

držte p ístroj jen za izolované úchopové plochy. P i kontaktu s vodivým kabelem budou rovn ž
i odizolované kovové ásti p ístroje vodivé, takže uživatel m že být zasažen elektrickým 
proudem.

  2. P i delším frézování noste ochranu sluchu. 
  3. S frézkou zacházejte opatrn .
  4. P ed použitím pe liv  zkontrolujte frézku, zda nemá trhliny nebo není poškozená. Prasklou 

nebo poškozenou frézku ihned vym te.
  5. Pozor na eventuáln  se vyskytující h ebíky nebo cizí t lesa. P ed zahájením práce si 

prohlédn te obrobek, zda tam nejsou cizí t lesa, a pop ípad  je odstra te.
  6. Frézku pevn  držte ob ma rukama. 
  7. P i práci m jte ruce mimo dosah rotujících ástí stroje. 
  8. P ístroj nezapínejte, pokud se frézka dotýká obrobku. 
  9. P ed nasazením na zpracovávaný obrobek nechte frézku po n jakou dobu b žet bez zatížení. 

Dojde-li k vibracím nebo nepravidelnému b hu, zkontrolujte, zda byla frézka správn
nasazena nebo zda není poškozena. 

10. Dbejte na sm r otá ení a posuvu. 
11. Je-li p ístroj zapnutý, nedávejte jej z rukou. P ístroj používejte jen k ru ní práci. 
12. Frézku z obrobku sejmout až po vypnutí p ístroje a zastavení frézky. 
13. Bezprost edn  po použití se frézky nedotýkejte; m že být velmi horká a tak zp sobit

popáleniny k že.
14. Elektrický kabel vždy ve te za p ístrojem.
15. Plastové díly p ístroje nesmí p ijít do kontaktu s rozpoušt dly, benzinem nebo olejem. Tím by 

mohlo dojít k trhlinám nebo zk ehnutí.
16. Dbejte na to, že mohou být používány jen frézky, které mají správný pr m r d íku a jsou 

vhodné pro otá ky p ístroje. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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ÚDRŽBA
POZOR

– P ed provád ním kontroly nebo údržby vždy myslete na to, zda je p ístroj vypnutý a odpojený 
ze sít .

Vým na uhlíkových kartá
Uhlíkové kartá e musíte pravideln  vyjímat a kontrolovat. Je-li dosaženo meze opot ebování,
musíte je vym nit. Uhlíkové kartá e udržujte v istot , aby se mohly bez p ekážky pohybovat 
v držácích. Oba uhlíkové kartá e byste m li vym nit sou asn . Používejte jen identické uhlíkové 
kartá e. (obr. 19) 
Šroubovákem vyšroubujte krytky uhlíkových kartá . Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te,
nasa te nové, a pak zase zašroubujte krytky uhlíkových kartá . (obr. 20) 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by m ly opravy a jiné údržbá ské
nebo se izovací práce provád t jen smluvní dílny firmy Makita nebo zákaznická servisní centra 
Makita, a to výhradn  jen za použití originálních náhradních díl  Makita. 
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Paralelní doraz k frézování zaoblení od 70 do 121 mm podle obr. 13, k frézování zaoblení od 
121 do 221 mm podle obr. 14, smontujte s držákem vedení. 

UPOZORN NÍ
– Na základ  konstrukce nemohou frézovány polom ry 172 mm a 186 mm. 
Do st edu kruhu vložte trn (h ebík/šroub, atd.) s max. pr m rem 6 mm. Paralelní doraz nasa te
otvorem na trn a prove te pravoto ivé frézování obrobku. (obr. 15) 
K opracování hran m že být vodicím vále kem kopírována vn jší kontura obrobku. (obr. 16) 
Na st l frézky namontujte vále kové vedení a utáhn te upínací šroub (A). Uvoln te upínací šroub 
(B) a náb hový vále ek regula ním šroubem (1 mm na otá ku) nastavte na požadovanou 
vzdálenost frézování. Nastavení zajist te upínacím šroubem (B). (obr. 17) 
P i frézování dbejte na úhlov  p esnou polohu p ístroje na obrobku. (obr. 18) 
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– P ed každým se ízením nebo kontrolou funkce p ístroje se vždy p esv d te, že je p ístroj
vypnutý a odpojený ze sít .

Nastavení hloubky frézování (obr. 1) 
K nastavení hloubky frézování uvoln te matici s kolíkovou rukojetí a základní desku p estavte
otá ením  regula ního šroubu podle p ání nahoru nebo dol . Po nastavení matici s kolíkovou 
rukojetí pevn  utáhn te, aby byla základní deska zajišt na.

Ovládání spína e (obr. 2) 
K zapnutí p ístroje posu te spína  do polohy I (ZAP.). 
K vypnutí p ístroje posu te spína  do polohy 0 (VYP.). 
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MONTÁŽ
POZOR

– P ed zahájením práce na p ístroji se vždy p esv d te, že je p ístroj vypnutý a odpojený ze 
sít .

Montáž pop . demontáž fréz (obr. 3) 
POZOR

– Použijte jen dodaný jednostranný klí .
Frézu až na doraz nasu te do upínacích kleští a dodanými stranovými klí i pevn  utáhn te matice 
upínacích kleští. 
P i demontáži frézky postupujte v opa ném po adí.
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OBSLUHA
Frézku nasa te na opracovávaný obrobek bez toho, že by se obrobku dotýkala. Frézku zapn te
a po kejte, až p ístroj dosáhne plných otá ek. Frézku posouvejte po povrchu obrobku dop edu, st l
frézky by p itom m l být v pravém úhlu k obrobku. 
P i opracovávání hran se musí obrobek nacházet vpravo od frézky, vid no ze sm ru posuvu. (obr. 4) 

UPOZORN NÍ
– P íliš velký posuv (úb r t ísek) snižuje kvalitu zpracování a p et žuje motor pop . frézku. P íliš

malý posuv m že vést ke známkám výpalu na obrobku a nep esnému výsledku. Správná 
rychlost posuvu je závislá na materiálu, pr m ru frézky a hloubce frézování; doporu uje se, 
abyste p ed finálním pracovním postupem provedli zkušební frézování na podobném 
zmetkovém kusu a tak mohli ov it nastavení a kvalitu frézování. 

– Použijte p ístroj s úhlovým dorazem namontovaným vpravo (vid no ve sm ru posuvu), 
paralelním dorazem nebo vále kovým vedením. (obr. 5) 

POZOR
– Frézování s vysokým úb rem materiálu m že vést k p etížení motoru a zhoršení manipulace 

s frézkou. Hloubka p i frézování drážek by u jednoho pracovního postupu nem la init více 
než 3 mm; u v tších hloubek frézování byste m li frézování provád t v rámci dvou nebo t í
pracovních postup  se zv tšující se hloubkou frézování. 

Vodicí pouzdro 
Vodicí pouzdro dovoluje použít šablony. (obr. 6) 
Odstra te odlu ova  t ísek.
K vyjmutí ochrany proti skluzu uvoln te šrouby. Vodicí pouzdro nasa te do frézovacího stolu 
a poté na stejné místo namontujte ochranu proti skluzu a šrouby pevn  utáhn te. (obr. 7) 
Na obrobek upevn te šablonu. Frézku nasa te na šablonu a ve te ji tak, aby se vodicí pouzdro 
pohybovalo podél vodicí hrany šablony. (obr. 8) 

UPOZORN NÍ
– P esah šablony (X) vyplývá z vn jšího pr m ru vodicího pouzdra a pr m ru frézky, 

viz následující výpo et:
vn jší pr m r vodicího pouzdra – pr m r frézky 
p esah šablony (X) = 2 

Paralelní doraz (p íslušenství)
K fazetování a drážkování také m žete použít paralelní doraz. (obr. 9) 
Vodicí desku za pomoci šroubu a k ídlaté matice upevn te na p ímé vedení. (obr. 10) 
Odstra te odlu ova  t ísek.
P ímé vedení upevn te upínacím šroubem (A). 
Uvoln te k ídlatou matici na p ímém vedení a nastavte vzdálenost mezi frézkou a p ímým
vedením. V požadované vzdálenosti utáhn te k ídlatou matici. P i frézování ve te paralelní doraz 
rovinn  po ploše obrobku. (obr. 11) 
Pokud by byla frézovací vzdálenost v tší než možnosti nastavení paralelního dorazu, použijte 
pomocný doraz (rovná ty hranná trubka, prkno atd.), který na obrobek upevníte pomocí dvou 
sv rák  apod. Sm r posuvu frézky je na obr. 12 vyzna en šipkou. 

Frézování zaoblování 
Následující min. a max. rozm ry platí od st edu kruhu do st edu frézky: 
Min.: 70 mm 
Max.: 221 mm 


