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GB High Speed Drill INSTRUCTION MANUAL
UA

PL Wiertarka wysokoobrotowa INSTRUKCJA OBS UGI
RO Ma in  de g urit de mare vitez  MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Nagysebesség  fúrógép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Vysokootá ková v ta ka NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Vysokootá ková vrta ka NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model 6501

Ocel 6,5 mm
Výkony

D evo 9 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 4 500

Celková délka 206 mm
Hmotnost netto 0,9 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

ENE032-1

Ú el pou�ití
Tento nástroj je ur en pro vrtání do d eva, kov  a plast .

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG101-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): 77 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Hladina hluku b hem provozu m �e p ekro it 85 dB(A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG202-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-1:

Pracovní re�im: Vrtání do kovu
Vibra ní emise (ah,D) : 2,5 m/s2 nebo ménì

ENH101-8

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; 6501
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

000230

Tomoyasu Kato

editel
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB002-2

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost a obeznámenost s
výrobkem (díky jeho opakovanému pou�ívání)
nahradily p ísné dodr�ování bezpe nostních zásad
p i vrtání. Pokud budete pou�ívat tento elektrický
nástroj nebezpe ným nebo nesprávným zp sobem,
m �ete utrp t vá�né zran ní.
1. P i práci, kdy vrtací nástroj m �e p ijít do

styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou � rou, dr�te jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
��ivým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn � ��ivými" a obsluha m �e
být zasa�ena elektrickým proudem.

2. Dbejte, abyste v�dy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve vý�kách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.

3. Dr�te nástroj pevn  .
4. Nep ibli�ujte ruce k otá ejícím se ástem.
5. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
6. Nedotýkejte se bezprost edn  po skon ení

práce vrtáku ani opracovávaného dílu. Mohou
být velmi horké a m �ete se o n  popálit.

7. 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.
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TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spou� .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom
stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a pak ji pus te.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Nasazení nebo vyjmutí vrtáku
Fig.2
Chcete-li nasadit vrták, vlo�te jej co nejdále do sklí idla.
Utáhn te sklí idlo rukou. Zasu te klí  sklí idla do
ka�dého ze t í otvor  a utáhn te je ve sm ru chodu
hodin. Dbejte na rovnom rné uta�ení v�ech t í otvor  ve
sklí idle.
Chcete-li vrták vyjmout, otá ejte klí em v jednom otvoru
sklí idla proti sm ru chodu hodin a pak sklí idlo povolte
rukou.
Kdy� pou�ijete klí  sklí idla, nezapome te jej vrátit na
p vodní místo.

Hloubkom r
Fig.3
Pro nástroj s hloubkom rem
Nainstalujte na nástroj hloubkový doraz pomocí
upínacího �roubu a podlo�ky. Nastavte hloubkový doraz
na po�adovanou hloubku a utáhn te upínací �roub.

PRÁCE
Vrtání
Vrtání do d eva
Vrtáte-li do d eva, nejlep�ích výsledk  dosáhnete
pou�itím vrták  do d eva s vodicím �roubem. Vodicí
�roub usnad uje vrtání tím, �e vtahuje vrták do d eva.
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na za átku vrtání,
ud lejte si v míst , kde chcete vrtat, pomocí kladiva a
d l íku d lek. Nasa te hrot vrtáku na tento d lek a
za n te vrtat.
P i vrtání do kov  pou�ívejte eznou kapalinu. Výjimkou
je �elezo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.

POZOR:
� Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.

Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
po�kození hrotu va�eho vrtáku, sní�ení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho �ivotnosti.

� V okam�iku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské síly. Dr�te nástroj
pevn  a dávejte pozor, kdy� vrták za íná pronikat
do vrtaného dílu.

� Malé díly v�dy upínejte do sv ráku i do
podobného upev ovacího za ízení.

� Nevrtejte do materiál , u nich� máte podez ení, �e
v sob  skrývají h ebíky i jiné v ci, které by mohly
zp sobit uvíznutí nebo zlomení vrtáku.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Vrtáky


