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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. Tla ítko 
1-2. ervený indikátor 
1-3. Akumulátor 
2-1. Zna ka hv zdi ky 
3-1. Ukazatel 
3-2. Knoflík 
4-1. Odblokovací pá ka 
4-2. Spouš  
5-1. Hoblovací n ž 
5-2. Zadní základna 
5-3. Patka 
6-1. Nástr ný klí  
6-2. Šroub 
6-3. Povolit 
6-4. Utáhnout 
7-1. Šroub 
7-2. Válec 
7-3. Hoblovací n ž 
7-4. Kryt válce 
7-5. Vyrovnávací deska 
8-1. Vnit ní hrana montážní desky 
8-2. Hrana nože 
8-3. Hoblovací n ž 
8-4. Vyrovnávací deska 
8-5. Šrouby 

8-6. Patka 
8-7. Zadní strana montážní základny 
8-8. Montážní deska 
8-9. Montážní základna 
9-1. Nástr ný klí  
9-2. Šroub 
9-3. Povolit 
9-4. Utáhnout 
10-1. Šroub s válcovou hlavou 
10-2. Vyrovnávací deska 
10-3. Vodicí oka v hoblovacím noži 
10-4. Montážní deska 
10-5. Patka vyrovnávací desky 
10-6. Montážní deska 
10-7. Vnit ní st na montážní desky 
10-8. Montážní základna 
10-9. Zadní strana montážní základny 
10-10. Malý hoblovací n ž 
11-1. Malý hoblovací n ž 
11-2. Drážka 
11-3. Montážní deska 
11-4. Šestihranný šroub s límcem 
11-5. Kryt válce 
11-6. Válec 
11-7. Vyrovnávací deska 

12-1. Hubice 
12-2. Vak na prach 
13-1. Upev ovací prvek 
15-1. Koleno 
15-2. Hubice 
16-1. Za átek 
16-2. Konec 
18-1. Hrana nože 
18-2. Ryska ezání 
19-1. Šroub 
19-2. Paralelní pravítko (volitelné 

p íslušenství) 
24-1. Držák pro ost ení 
25-1. K ídlová matice 
25-2. N ž (A) 
25-3. N ž (B) 
25-4. Strana (D) 
25-5. Strana (C) 
27-1. Mezní zna ka 
28-1. Kryt proti t ískám 
28-2. Šroubovák 
29-1. Hubice 
29-2. Šroubovák 
30-1. Ví ko držáku uhlíku 
30-2. Šroubovák 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model BKP140 BKP180 

Ší ka hoblování 82 mm 

Hloubka hoblování 1,6 mm 2 mm 

Hloubka polodrážkování 9 mm 

Otá ky naprázdno (min-1) 13 000 14 000 

Celková délka 329 mm 333 mm 

Hmotnost netto 3,3 kg 3,4 kg 

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC 

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

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE001-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k hoblování d eva. 

ENG905-1 

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

   

Model BKP140 
   

Hladina akustického tlaku (LpA): 80 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB (A). 
   

 

Model BKP180 
   

Hladina akustického tlaku (LpA): 84 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 95 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

   

Používejte ochranu sluchu 
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ENG900-1 

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

   

Model BKP140 
   

Pracovní režim: hoblování m kkého d eva 

Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s
2 

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

   

Model BKP180 
   

Pracovní režim: hoblování m kkého d eva 

Vibra ní emise (ah): 4,5 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). 

 
ENH101-15 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  

Akumulátorový hoblík 

. modelu/ typ: BKP140, BKP180 

vychází ze sériové výroby 

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

Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 

normami i normativními dokumenty: 

EN60745 

Technická dokumentace je k dispozici u našeho 

autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 

Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

 

 

 

 

 

30.08.2010 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

editel 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 

 
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. 
GEB064-1 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÉMU HOBLÍKU 
1. P ed položením nástroje na podlahu vy kejte, 

dokud se ezný díl úpln  nezastaví. 
Nechrán ný ezný nástroj se m že zachytit o 

povrch, zp sobit ztrátu kontroly a vážné zran ní. 

2. Uchy te a podep ete díl na stabilní podložce 
pomocí svorek nebo jiným praktickým 
zp sobem. Budete-li díl držet rukama nebo 

op ený o vlastní t lo, bude nestabilní a m že 

zp sobit ztrátu kontroly. 

3. Na pracovním míst  nikdy nenechávejte hadry, 
oble ení, lana, provazy a podobné materiály. 

4. Ne ežte h ebíky. P ed zahájením provozu 
zkontrolujte a odstra te z dílu všechny 
p ípadné h ebíky. 

5. Používejte pouze ostré nože. S noži 
manipulujte velice opatrn . 

6. P ed zahájením práce se ujist te, že jsou 
pevn  utaženy instala ní šrouby nože. 

7. Držte nástroj pevn  ob ma rukama. 
8. Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem. 
9. P ed použitím nástroje na skute ném dílu jej 

nechejte na chvíli b žet. Sledujte, zda 
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly 
signalizovat špatn  nainstalovaný nebo 
nedostate n  vyvážený kotou . 

10. P ed aktivací spína e se p esv d te, že se 
kotou  nedotýká dílu. 

11. P ed ezáním po kejte, dokud kotou  
nedosáhne plných otá ek. 

12. P ed jakýmkoliv se izováním vždy nástroj 
vypn te a po kejte, dokud se úpln  nezastaví 
nože. 
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13. Nikdy nevkládejte prsty do žlabu pro t ísky. 
Žlab se m že p i za ízení vlhkého d eva 
zaseknout. Uváznuté t ísky odstra uje ty í. 

14. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 

15. Vždy vym ujte oba nože nebo kryty na válci; 
v opa ném p ípad  výsledná nerovnováha 
zp sobí vibrace a zkrátí životnost nástroje. 

16. Používejte pouze nože Makita uvedené v této 
p íru ce. 

17. Vždy používejte protiprachovou masku / 
respirátor odpovídající materiálu, se kterým 
pracujete. 

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 i nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

ENC007-7 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku 
využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke 
ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní 
nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte 
akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v 
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). 
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor 
zchladnout. 

4. Nebudete-li ná adí delší dobu používat, nabijte 
jednou za šest m síc  blok akumulátoru. 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý 

a je odpojen jeho akumulátor. 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.1 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te 

jej se sou asným p esunutím tla ítka na p ední 

stran  akumulátoru. 

• P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na 

bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te 

akumulátor na místo. Akumulátor zasunujte vždy 

nadoraz, až zacvakne na místo. Není-li tla ítko 

zcela zajišt no, uvidíte na jeho horní stran  

ervený indikátor. Zasu te akumulátor zcela tak, 

aby nebyl ervený indikátor vid t. Jinak by mohl 

akumulátor ze za ízení vypadnout a zp sobit 

zran ní obsluze i p ihlížejícím osobám. 

• P i vkládání akumulátoru nepoužívejte p ílišnou 

sílu. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

nevkládáte jej správn . 

Systém ochrany akumulátoru (blok 
akumulátoru se zna kou hv zdi ky) 

Fig.2 
Blok akumulátoru ozna ený hv zdi kou je k zajišt ní 

dlouhé životnosti vybaven systémem ochrany, jenž 

automaticky vypne výstupní výkon. 

Ná adí se b hem provozu vypne, pokud budou 

akumulátor nebo samotné ná adí vystaveny níže 

uvedeným podmínkám. P í inou vypnutí je aktivace 
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systému ochrany – nejedná se o žádné problémy s 

ná adím. 

• P i p etížení ná adí: 

Uvoln te spouš , vyjm te blok akumulátoru, 

odstra te p í iny p etížení, potom spouš  

znovu stiskn te a obnovte innost. 

• P eh átí lánk  akumulátoru: 

P i jakémkoli p epínání spoušt  z stane 

motor stát. P esta te ná adí používat a 

akumulátor nechte po vyjmutí z ná adí 

vychladnout nebo jej nabijte. 

• Nízká úrove  zbývající energie akumulátoru: 

P i jakémkoli p epínání spoušt  z stane 

motor stát. Vyjm te akumulátor z ná adí a 

nabijte jej. 

Nastavení hloubky ezu 

Fig.3 
Hloubku ezu lze jednoduše se ídit otá ením knoflíku na 

p ední stran  nástroje tak, aby ukazatel sm oval k 

požadované hloubce ezu. 

Zapínání 

Fig.4 

POZOR: 
• P ed instalací bloku akumulátoru do za ízení vždy 

zkontrolujte správnou funkci spoušt  a zda se 

spouš  po uvoln ní vrací do polohy „VYP“. 

• Nepokoušejte se spouš  aktivovat silou bez 

stisknutí odjiš ovací pá ky. Mohlo by dojít ke 

zlomení spína e. 

K zamezení náhodnému stisknutí spoušt  je za ízení 

vybaveno odjiš ovací pá kou. Chcete-li ná adí spustit, 

posu te odjiš ovací pá ku a stiskn te spouš . Vypnutí 

provedete uvoln ním spoušt . 
 

VAROVÁNÍ: 
• K zajišt ní bezpe nosti je nástroj vybaven 

odjiš ovací pá kou, která zabra uje necht nému 

spušt ní nástroje. NIKDY nepoužívejte nástroj, 

pokud jej lze uvést do chodu pouhým stisknutím 

spoušt  bez použití odjiš ovací pá ky. V takovém 

p ípad  nástroj P ED dalším použitím p edejte 

servisnímu st edisku spole nosti MAKITA k oprav . 

• Odjiš ovací pá ku NIKDY neuchycujte lepicí 

páskou v aktivní poloze ani jinak nepotla ujte její 

funkci. 

Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 

dispozici odjiš ovací tla ítko. 

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskn te odjiš ovací 

tla ítko a poté spouš . Chcete-li nástroj vypnout, 

uvoln te spouš . 

Patka 

Fig.5 
Po ezání zvedn te zadní stranu nástroje. Patka se 

posune pod úrove  zadní základny. Zabra uje se tak 

poškození nož  nástroje. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním libovolných prací na nástroji se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen jeho akumulátor. 

Demontáž a instalace hoblovacích nož  
 

POZOR: 
• P i instalaci nož  na nástroj je nutno pevn  

dotáhnout instala ní šrouby nož . Uvoln ný 

instala ní šroub m že být nebezpe ný. Vždy 

zkontrolujte, zda jsou šrouby pevn  dotaženy. 

• S noži manipulujte velice opatrn . P i demontáži a 

montáži nož  si chra te prsty a ruce rukavicemi 

nebo hadry. 

• P i demontáži a instalaci nož  používejte pouze 

dodaný klí  Makita. V opa ném p ípad  m že dojít 

k p etažení nebo nedostate nému utažení 

instala ních šroub . V d sledku toho by mohlo 

dojít ke zran ní. 

Pro ná adí s obvyklými hoblovacími noži 

Fig.6 

Fig.7 

Fig.8 
Chcete-li demontovat nože z válce, odšroubujte 

imbusovým klí em instala ní šrouby. Spolu s noži 

odejmete také kryt válce. 

P i instalaci nož  nejd íve o ist te všechny t ísky a cizí 

materiál p ilnulý na válci nebo nožích. Používejte nože 

stejných rozm r  a hmotnosti. V opa ném p ípad  dojde 

k oscilacím i vibracím válce, které povedou k 

nekvalitnímu zpracování a potenciáln  k poruše nástroje. 

Položte n ž na základnu m idla tak, aby byla hrana 

nože dokonale zarovnána s vnit ní hranou montážní 

desky. Položte vyrovnávací desku na n ž a poté 

zamá kn te patku vyrovnávací desky tak, aby byla 

zarovnána se zadní stranou základny m idla. Poté 

dotáhn te dva šrouby na vyrovnávací desce. Nyní 

zasu te patku vyrovnávací desky do drážky válce a na 

válec namontujte kryt. Nástr ným klí em rovnom rn  a 

st ídav  utáhn te všechny instala ní šrouby. 

Výše uvedený postup opakujte u druhého nože. 

Nástroj s malými hoblovacími noži 

Fig.9 
1. Byl-li nástroj používán, demontujte stávající n ž a 

pe liv  vy ist te povrchy a kryt válce. Chcete-li 

demontovat nože z válce, odšroubujte imbusovým 

klí em t i instala ní šrouby. Spolu s noži odejmete 

také kryt válce. 

Fig.10 
2. P i instalaci nož  voln  namontujte vyrovnávací 

desku na montážní desku pomocí šroub  s 

válcovou hlavou a nastavte malý hoblovací n ž 

na základn  m idla tak, aby byla ezná hrana 
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nože dokonale zarovnána s vnit ní st nou desky 

m idla. 

3. Ustavte vyrovnávací desku/montážní desku na 

základn  m idla tak, aby vodicí oka hoblovacího 

nože na montážní desce vešla do drážky v malém 
hoblovacím noži. Poté zamá kn te vyrovnávací 
desku tak, aby byla zarovnaná se zadní stranou 
základny m idla a utáhn te šrouby s válcovou 
hlavou. 

4. Je d ležité, aby byl usazený n ž vyrovnán s 
vnit ní st nou desky m idla, aby byla vodicí oka 
hoblovacího nože usazena v drážce nože, a aby 
byla patka vyrovnávací desky zarovnána se zadní 
stranou základny m idla. Zkontrolujte správné 
se ízení, které je podmínkou rovnom rného 
zpracování. 

5. Zasu te patku vyrovnávací desky do drážky válce. 

Fig.11 
6. Ustavte kryt válce na vyrovnávací/montážní 

desku a zašroubujte t i šestihranné šrouby s 
límcem tak, aby byla mezi válcem a montážní 
deskou zachována mezera pro zasunutí malého 

hoblovacího nože na místo. Polohu nože lze 
nastavovat pomocí vodicích ok hoblovacího nože 
na montážní desce. 

7. Podélnou polohu nože bude pot eba nastavit 
ru n  tak, aby byly konce nože volné a stejn  
vzdálené od sk ín  na jedné stran  a od kovové 
svorky na stran  druhé. 

8. Utáhn te t i šestihranné šrouby s límcem (pomocí 
dodaného nástr ného klí e) a otá ením válce 
zkontrolujte vzdálenosti mezi konci nože a t lem 
nástroje. 

9. Zkontrolujte kone né dotažení t ech 
šestihranných šroub  s límcem. 

10. Opakujte kroky 1–9 u druhého nože. 

Správné nastavení hoblovacího nože 
Nebude-li správn  a bezpe n  nastaven n ž, bude 

hoblovaný povrch hrubý a nerovný. N ž je nutno 

namontovat tak, aby byla ezná hrana zcela rovná, tj. 

rovnob žná s povrchem zadní základny. 

N kolik p íklad  správného a nesprávného nastavení je 

k dispozici níže. 

(A)
(B)

(B)

(A)
(B)

(A)

(A) Přední základna (Pohyblivá patka)

(B) Zadní základna (Pevná patka)

Správné nastavení

Zářezy na povrchu

Vydírání na začátku

Vydírání na konci

Přestože to nelze ilustrovat na 

tomto bočním pohledu, ostří 

kotouč běží dokonale 

rovnoběžně s povrchem zadní 

základny.

Příčina: Jeden nebo oba kotouče 

nemají ostří rovnoběžné s 

osou zadní základny.

Příčina: Jedno nebo obě ostří 

nevyčnívají dostatečně 

vzhledem k ose zadní 

základy.

Příčina: Jedno nebo obě ostří příliš 

vyčnívají vzhledem k ose 

zadní základy.

 
EN0004-1 

Vak na prach (p íslušenství) 

Fig.12 
Informace k ná adí bez hubice 
Sejm te kryt proti t ískám a namontujte hubici (volitelné 

p íslušenství). K hubici upevn te vak na prach. Hubice 

se ke konci zužuje. P ipojovaný vak na prach natla te na 

hubici co nejdále, abyste b hem práce zamezili jeho 

uvoln ní. 

 

Informace k ná adí s hubicí 
K hubici upevn te vak na prach. Hubice se ke konci 

zužuje. P ipojovaný vak na prach natla te na hubici co 

nejdále, abyste b hem práce zamezili jeho uvoln ní. 

Fig.13 
Je-li vak na prach p ibližn  z poloviny plný, odstra te jej 

z nástroje a vysu te ven upev ovací prvek. Vysypte vak. 

Sou asn  na vak jemn  klepejte, aby došlo k odstran ní 

materiálu p ilnulého na jeho bocích, který by mohl 
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narušovat další provoz odsávání. 
 

POZNÁMKA: 
• Pokud k nástroji p ipojíte odsava  prachu Makita, 

lze provád t ú inn jší a istší práci. 

P ipojení odsava e prachu 

Fig.14 
Informace k ná adí bez hubice 
K zajišt ní istoty b hem hoblování p ipojte k ná adí 

vysava  Makita. P ed p ipojením vysava e sejm te z 

ná adí kryt proti t ískám. Pak p ipojte hadici vysava e k 

hubici (volitelné p íslušenství) tak, jak je znázorn no na 

obrázcích. 

Informace k ná adí s hubicí 
K zajišt ní istoty b hem hoblování p ipojte k ná adí 

vysava  Makita. Pak p ipojte hadici vysava e k hubici 

tak, jak je znázorn no na obrázcích. 

Koleno (volitelné p íslušenství) 

Fig.15 
Použití kolena umož uje p i zm n  sm ru vyhazování 

t ísek provád t istší práci. 

Informace k ná adí bez hubice 
Sejm te kryt proti t ískám a namontujte hubici (volitelné 

p íslušenství). Koleno (volitelné p íslušenství) se na 

hubici ná adí nasazuje pouhým nasunutím. Sejmutí 

kolena provedete jednoduše stáhnutím. 

Informace k ná adí s hubicí 
Koleno (volitelné p íslušenství) se na hubici ná adí 

nasazuje pouhým nasunutím. Sejmutí kolena provedete 

jednoduše stáhnutím. 

PRÁCE 
P i provád ní práce držte nástroj pevn  jednou rukou za 

knoflík a druhou rukou za držadlo se spína em. 

Hoblování 

Fig.16 
Nejd íve položte p ední základnu nástroje na plocho na 

povrch dílu bez toho, aby byly nože s povrchem v 

kontaktu. Zapn te nástroj a po kejte, dokud nože 

nedosáhnou plné rychlosti. Poté posunujte nástroj mírn  

dop edu. Na za átku hoblování vyvi te na p ední ást 

nástroje tlak. Na konci hoblování vyvi te tlak na zadní 

ást nástroje. Hoblování lze usnadnit, pokud 

zpracovávaný díl stacionárn  nakloníte tak, abyste mohli 

pracovat pon kud z kopce. 

Kvalita povrchu je dána rychlostí a hloubkou ezu. 

Velkoplošný hoblík udržuje rychlost, která nevede k jeho 

zablokování t ískami. Požadujete-li hrubé ezání, lze 

zv tšit hloubku ezu. Dobrá kvalita povrchu vyžaduje 

snížení hloubky ezu a pomalejší posunování nástroje 

sm rem dop edu. 

Spojování na polodrážku 

Fig.17 
Chcete-li provést odstup ovaný ez znázorn ný na 

obrázku, použijte paralelní vodítko (vodicí pravítko), jež 

m žete získat jako p íslušenství. 

Fig.18 
Vyzna te na dílu rysku ezání. Zasu te do otvoru na 

p ední stran  nástroje paralelní vodítko. Vyrovnejte ost í 

nože s ryskou ezání. 

Fig.19 
Upravujte polohu paralelního vodítka, dokud se 

nedostane do kontaktu s bokem dílu. Poté jej zajist te 

dotažením šroubu. 

Fig.20 
P i hoblování posunujte nástroj s paralelním vodítkem 

zarovnan  se stranou zpracovávaného dílu. V opa ném 

p ípad  dojde k nerovnom rnému hoblování. 

Maximální hloubka polodrážkování je 9 mm. 

Fig.21 
Délku vodítka lze v p ípad  pot eby zv tšit p ipojením 

dodate ného kusu d eva. Pro tento ú elu jsou na 

vodítku k dispozici otvory, které také sou asn  slouží k 

p ipevn ní prodlužovacího vodítka (volitelné 

p íslušenství). 

Úkosování 

Fig.22 

Fig.23 
Chcete-li provést úkosovací ez jak je ilustrováno na 

obrázku, vyrovnejte drážku „V" na p ední základn  s 

okrajem zpracovávaného dílu a prove te innost. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen akumulátor. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Ost ení hoblovacích nož  
Pouze pro obvyklé nože 

Fig.24 
Nejlepších výsledk  dosáhnete stálým udržováním nož  

v naost eném stavu. K odstran ní vryp  a získání 

kvalitního ost í použijte držák k ost ení. 

Fig.25 
Nejd íve povolte dv  k ídlové matice na držáku a 

zasu te nože (A) a (B) tak, aby se dotýkaly stran (C) a 

(D). Poté dotáhn te k ídlové matice. 

Fig.26 
P ed ost ením pono te ost ící kámen na 2 až 3 minuty 

do vody. Chcete-li brousit sou asn  pod stejným úhlem, 

umíst te držák tak, aby se oba nože dotýkaly ost ícího 

kamene. 
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Vým na uhlík  

Fig.27 
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li 

opot ebené až po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky 

musí být isté a musí voln  zapadat do svých držák . 

Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Používejte 

výhradn  stejné uhlíky. 

Fig.28 

Fig.29 
K sejmutí krytu proti t ískám i hubice použijte 

šroubovák. 

Fig.30 
Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 

opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 

nazp t. 

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. 

• Vysokorychlostní ocelový hoblovací n ž 

• Hoblovací n ž z karbidu wolframu (s delší 

životností) 

• Malý hoblovací n ž 

• Sestava držáku pro ost ení 

• M idlo nože 

• Sestava montážní desky 

• Paralelní vodítko (vodicí pravítko) 

• Sestava prodlužovacího vodítka 

• Ost ící kámen 

• Hubice 

• Sestava vaku na prach 

• Koleno 

• Nástr ný klí  

• Plastový kuf ík 

• R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek 

Makita 
 

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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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com
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