
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými 
normami nebo normatizovanými dokumenty: 
 HD 400, EN50144, EN55014, EN61000 
podle „Sm rnic výboru“ 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC. 

Yasuhiko Kanzaki, CE 2001 
editel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny šumu jsou 
 hladina zvukového tlaku: 97 dB (A) 
 hladina zvukového výkonu: 110 dB (A) 
Hladiny zvukového tlaku byly zm eny podle sm rnic Rady 2000/14/ES 
Postup stanovení souhlasu: P íloha VI 
Oznamovací orgán: BSI Produkt, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, Anglie 
– Používejte ochranu sluchu – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 6 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Dvourychlostní
p íklepová vrta ka

Návod k obsluze 
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Vrtání do d eva
P i vrtání do d eva se nejlepších výsledk  docílí pomocí vrták  do d eva, opat ených vodícím 
šroubem. Vodící šroub vrtání usnad uje tím, že vtahuje vrták do obráb ného kusu.

Vrtání do kovu 
Aby se zabránilo sklouznutí vrtáku p i za átku vrtání otvoru, prove te pomocí d l íku vrub. 
Umíst te hrot vrtáku do vrubu a za n te s vrtáním. P i vrtání kov  použijte ezné mazivo. Výjimku 
tvo í železo a mosaz, které se vrtají nasucho.

UPOZORN NÍ:
– Nadm rným tlakem na stroj vrtání neurychlíte. Nadm rný tlak ve skute nosti pouze „poslouží“ 

k poškození hrotu vrtací korunky, sníží výkon stroje a zkrátí jeho životnost. 
– V okamžiku pr razu otvoru za ne na stroj a na vrták p sobit zna ná síla. Držte stroj pevn

a dávejte pozor, kdy se vrták za ne prolamovat obráb ným kusem.
– Nefunk ní vrták se dá jednoduše odstranit nastavením zp tného chodu. Stroj však m že

vyvolat zp tný ráz, pokud ho nebudete pevn  držet. 
– Malý obrobek vždy uchy te do sv ráku nebo jiného podobného za ízení. 

ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ:

P ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
zdroje napájení. 

ist ní ventila ních otvor  (Obr. 10) 
V trací otvory pravideln ist te, aby se zabránilo jejich zanesení prachem, ne istotami apod.
Za ú elem zachování bezpe nosti a spolehlivosti produktu, m ly by se veškeré údržbá ské práce 
a opravy nebo se izování provád t v autorizovaném servisním st edisku Makita. 
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POZNÁMKA:
K set ení ne istot z o ek lampy použijte suchou tkaninu. P i ist ní postupujte opatrn , abyste 
nepoškrábali o ky lampy. Jejich svítivost by se tím snížila. 

P epínání obráceného chodu (Obr. 6) 
Tento stroj je opat en spína em, který slouží ke zm n  sm ru otá ení. Posu te spínací páku 
obrácení chodu do polohy sm rem  (strana A) pro otá ení doprava nebo do polohy sm rem
(strana B) pro otá ení doleva. 

UPOZORN NÍ:
– p ed zahájením práce zkontrolujte vždy sm r otá ení,
– používejte spína  obráceného chodu teprve tehdy, až se stroj úpln  zastaví. Provedení zm ny

sm ru otá ení p ed tím, než se stroj zastaví, m že stroj poškodit nebo zni it.

P epína  rychlosti (Obr. 7) 
Pomocí p epína e rychlosti je možno p edvolit dva rozsahy otá ek stroje. K dosažení nižší rychlosti 
otá ejte p epína em  rychlosti tak, aby šipka na t le stroje sm ovala sm rem k poloze ozna ené
"I" na p epína i, nebo k dosažení vyšší rychlosti otá ejte p epína em  rychlosti tak, aby šipka na 
t le stroje sm ovala sm rem k poloze ozna ené "II" na p epína i. P epína em se otá í vždy 
zt žka; proto nejprve mírn  pooto te sklí idlem v libovolném sm ru a pak se znovu pokuste otá et
p epína em rychlosti. 

UPOZORN NÍ:
– P epína  rychlosti používejte pouze až se stroj úpln  zastaví. Provedení zm ny rychlosti p ed

úplným zastavením m že stroj poškodit. 
– P epína  rychlosti nastavte vždy do správné polohy. Pokud pracujete se strojem, u n hož se 

nachází p epína  rychlosti v poloze uprost ed mezi polohami "I" a "II", m že dojít k poškození 
stroje.

Volba režimu innosti (Obr. 8) 
Stroj je opat en pákou  zm ny režimu innosti. P i otá ení s p íklepem posu te páku zm ny režimu 
innosti doprava  symbol). Pro režim pouze otá ení posu te páku zm ny režimu doleva 

symbol).

UPOZORN NÍ:
Páku zm ny režimu innosti posu te do požadované polohy pro p íslušný režim nadoraz. Budete-li 
pracovat se strojem, kdy je tato páka v poloze uprost ed mezi t mito dv ma symboly, m že dojít 
k poškození stroje. 

PROVOZ
Vrtání s p íklepem

P i vrtání do betonu, žuly, obklada ek a dlaždic, atd. posu te páku zm ny režimu innosti do 
polohy k symbolu , ímž docílíte „vrtání s p íklepem“. P esv d te se, zda používáte hrot vrtáku 
ze slinutých karbid . Nepoužívejte vyšší tlak v dob , kdy se otvor za ne ucpávat št pky nebo 
ásticemi. Místo toho nechejte stroj b žet naprázdno a pak vrták vytáhn te áste n  z otvoru. 

N kolikerým opakováním tohoto úkonu se otvor vy istí. Po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací 
balónek, kterým se z otvoru odstraní prach. (Obr. 9)

Vrtání
P i vrtání do d eva, kovu nebo plastických materiál  posu te páku zm ny režimu do polohy 
k symbolu , ímž docílíte „pouze otá ení“.
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Symboly
Pro ozna ení ru ního elektrického ná adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 
p ed použitím ná adí seznámili s jejich významem. 

P e t te si „Návod k obsluze“ 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
1 Patka rukojeti   8 Klí  sklí idla 16 Blokovací tla ítko
2 Bo ní rukoje     9 Objímka 17 Páka p epína e zp tného chodu 

(pomocné držadlo) 10 Kroužek 18 Lampa 
3 Ozubení 11 Hloubkom r 19 P epína  rychlostí 
4 Vý n lky 12 Spodní 20 Šipka 
5 Uvol ování 13 Horní 21 Páka zm ny režimu innosti
6 Utahování 14 Šroub regulace rychlosti 22 Vyfukovací balónek 
7 Stopka vrtáku 15 Spouš  23 Ventila ní otvory 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HP2050/HP2050F HP2051/HP2051F 
Maximální kapacity   
  – beton, hrot vrtáku ze slinutých karbid , vysoký 20 mm 20 mm 
  – ocel vysoký 8 mm 8 mm 
 nízký 13 mm 13 mm 
  – d evo vysoký 5 mm 25 mm 
 nízký 40 mm 40 mm 
Otá ky bez zát že (min–1) vysoký 0–2900 0–2900 
 nízký 0–1200 0–1200 
P íklepy za minutu vysoký 0–58 000 0–58 000 
 nízký 0–24 000 0–24 000 
Celková délka 362 mm 360 mm 

istá hmotnost 2,3 kg 2,3 kg 
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. 
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Zamýšlené použití 
Stroj je ur en pro p íklepové vrtání do cihel, betonu a kamen , jakož i pro vrtání bez p íklepu do 
d eva, kovu, kameniny a plast .

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 zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo
ze zásuvek bez zemnícího drátu. 

Doporu ení pro zajišt ní bezpe nosti
V zájmu vlastní bezpe nosti se, prosím, seznamte s p iloženými bezpe nostními pokyny. 

DODATE NÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
1. P i práci, kde se ezný nástroj m že dostat do styku se zakrytými ástmi elektrického vedení 

nebo s vlastní š rou, p idržujte stroj za izolované ásti rukojeti. Styk s „živým“ drátem 
dostane nechrán né kovové ásti stroje pod nap tí a pracovník m že být vystaven 
elektrickému úderu. 

2. Vždy se p esv d te, zda máte pevnou oporu pro nohy. Pracujete-li se strojem ve výšce, 
zajist te, aby se nikdo nenacházel nebo nepohyboval pod vašim pracovišt m.

3. Držte stroj pevn  ob ma rukama. Používejte vždy bo ní rukoje .
4. Nep ibližujte se rukama k pohyblivým ástem stroje. 
5. Nenechávejte stroj b žet naprázdno. Stroj používejte vždy tak, abyste ho pevn  drželi 

v rukách. 
6. Nedotýkejte se vrtací korunky nebo obráb ného kusu 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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POKYNY PRO PROVOZ 
Instalace bo ní rukojeti (pomocného držadla) (Obr. 1) 
UPOZORN NÍ:

P ed montáží nebo demontáží bo ní rukojeti se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od 
napájecího zdroje. 
K zajišt ní bezpe ného provozu používejte vždy bo ní rukoje . Nainstalujte bo ní rukoje  tak, aby 
ozubení na držadle zapadlo mezi vý n lky na kr ku stroje. Pak rukoje  utáhn te otá ením doprava 
do požadované polohy. M že se oto it o 360° tak, aby byla zajišt na v libovolné poloze. 

Montáž nebo demontáž vrtací korunky (Obr. 2 a 3) 
UPOZORN NÍ:

P ed montáží nebo demontáží vrtáku se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od 
napájecího zdroje. 

Modely HP2050, HP2050F 
P i instalaci vrtáku jej vložte do sklí idla až nadoraz. Utáhn te sklí idlo rukou. Vložte klí  sklí idla
do všech t í otvor  a utahujte sm rem doprava. P esv d te se, zda jste utáhli sklí idlo ve všech 
t ech otvorech stejnom rn .
P i demontáži vrtáku otá ejte klí em sklí idla doleva v jednom otvoru. Pak uvoln te sklí idlo rukou. 
Po použití klí e sklí idla se p esv d te, zda jste ho vrátili na jeho místo.

Modely HP2051, HP2051F 
P idržujte kroužek a otá ejte objímkou doleva. Tím se otev ou elisti sklí idla. Vložte vrták do 
sklí idla až nadoraz. Držte pevn  kroužek a otá ejte objímkou doprava. Tím se sklí idlo utáhne. P i
demontáži vrtáku držte kroužek a otá ejte objímkou doleva. 

Hloubkom r (Obr. 4) 
Hloubkom r je vhodný pro vyvrtávání otvor  o stejné hloubce. Uvoln te bo ní rukoje  a do otvoru 
v bo ním držadle vložte hloubkom r. Nastavte hloubkom r na požadovanou hloubku a utáhn te
bo ní rukoje .

POZNÁMKA:
Hloubkom r se nem že používat v poloze, kde hloubkom r naráží na pouzdro soukolí. 

P epínání (Obr. 5) 
UPOZORN NÍ:

P ed p ipojením stroje k napájení se vždy p esv d te, zda správn  funguje spouš  a zda se po 
uvoln ní vrací zp t do polohy „OFF“ (vypnuto). 
Stroj se spouští jednoduše stisknutím spoušt . Rychlost stroje se zvyšuje zv tšením tlaku na 
spouš . Stroj se zastavuje uvoln ním spoušt . P i plynulém provozu stiskn te spouš  a pak 
zatla te blokovací tla ítko. K ukon ení provozu v zajišt né poloze stiskn te spouš  nadoraz a pak ji 
uvoln te.
Šroub regulace rychlosti umož uje omezení maximálních otá ek stroje. K dosažení vyšších otá ek
otá ejte šroubem regulace rychlostí doprava, k dosažení nižších otá ek otá ejte šroubem regulace 
rychlostí doleva. 

Rozsvícení kontrolek (HP2050F, HP2051F) 
UPOZORN NÍ:

Nedívejte se p ímo do sv tla nebo se nedívejte p ímo na zdroj sv tla. K rozsvícení lampy stiskn te
spouš . Ke zhasnutí lampy spouš  uvoln te.


