
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU PRO MODEL HM 1801 
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 pop . normalizovanými dokumenty: 

EN60745, EN55014, EN61000. 

Postup k ur ení shody: Dodatek VI

Vyrozum ná organizace TÜV 
Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH (ochrana proti emisím a energetické soustavy) 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2006 
editel

Hluk a vibrace 
Nam ená hladina zvukového tlaku: 104 dB 

Garantovaná hladina zvukového tlaku: 106 dB 

Tato hladina zvukového tlaku byla zm ena podle sm rnic Rady 2000/14/ES. 

Typická vážená hodnota skute ného zrychlení iní 16 m/s2.

Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU PRO MODEL HM 1810 
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 pop . normalizovanými dokumenty: 

EN60745, EN55014, EN61000. 

Postup k ur ení shody: Dodatek VI

Vyrozum ná organizace TÜV 
Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH (ochrana proti emisím a energetické soustavy) 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
Nam ená hladina zvukového tlaku: 104 dB 

Garantovaná hladina zvukového tlaku: 107 dB 

Tato hladina zvukového tlaku byla zm ena podle sm rnic Rady 2000/14/ES.

Typická vážená hodnota skute ného zrychlení iní 8 m/s2.

Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Bourací kladivo 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Pro stroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství a náhradní 
díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek poran ní
obsluhy stroje. 

P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu.

Informace týkající se tohoto p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku Makita. 
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ÚDRŽBA
POZOR

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

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 6) 
Dostane-li se izola ní špi ka z um lé prysky ice uvnit  uhlíkového kartá e do kontaktu s  rotorem, 
stroj se automaticky vypne. V tomto p ípad  by m ly být oba uhlíkové kartá e vym n ny. Uhlíkové 
kartá e udržujte v istot  a zajist te jejich bezpe né uložení v držácích. Oba uhlíkové kartá e by 
m ly být vym n ny sou asn . Používejte pouze originální uhlíkové kartá e.

Pomocí šestihranného klí e odstra te kryt sk ín  motoru. (obr. 7)
K odstran ní krytky držáku kartá  použijte šroubovák. Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te,
vložte nové a zase pevn  upevn te krytky držák  uhlíkových kartá . (obr. 8) 

Mazání (obr. 9 a 10) 
Tento stroj nevyžaduje hodinové nebo  denní mazání,nebo  je vybaven mazacím systémem se 
zásobou mazacího tuku. Domazání stroje se musí provést po šesti m sících provozu. Chcete-li 
stroj namazat, zašlete jej autorizovanému servisu firmy Makita který tuto službu provede. Budou-li 
okolnosti vyžadovat, že budete nuceni stroj namazat sami, pak postupujte následovn .

Stroj vypn te a odpojte od zdroje napájení. 

Klí em 23 odstra te krytku  mazání a dopl te erstvý tuk (60 g). Používejte výhradn  tuk na 
kladiva firmy Makita (volitelné p íslušenství na zvláštní objednávku). Pokud doplníte více tuku než 
je p edepsáno (asi 60 g), m že dojít k selhání stroje. Proto dopl ujte jen uvedené množství tuku. 

Op t nasa te krytku mazání a utáhn te ji klí em.

K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaných servisních st ediscích firmy Makita. 
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Symboly
Pro tento p ístroj jsou použity následující symboly. P ed použitím p ístroje se bezpodmíne n
seznamte s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Pá ka vypína e   9. Upnutý seká  17. Kryt motorové sk ín
  2. Kontrolka zapnutí 10. Nástroj s drážkou 18. Krytka držáku uhlíkových kartá
  3. Špice s manžetou 11. Zajiš ovací d ík 19. Šroubovák 
  4. Špice bez manžety 12. Objímka 20. Krytka mazaní 
  5. Nástroj – seká  13. Rotor 21. Klí  23 
  6. Držák nástroje 14. Izolovaná špi ka 22. Tuk pro kladiva 
  7. Upínací hlava 15. Uhlíkový kartá    
  8. Vložený seká  16. Šestihranný klí  5   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HM1801 HM1810 

Údery za minutu 1 100 1 100 
Celková délka 824 mm 824 mm 
istá hmotnost  30 kg 32 kg 

T ída bezpe nosti /II

Na základ  našeho pokra ujícího výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny zm ny zde uvedených údaj
bez p edchozího oznámení. 

Poznámka

Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Zp sob použití 
P ístroj je ur en jak k t žkému vysekání a demolici tak i k - s p íslušným p íslušenstvím –  vykle-
pávání a p chování.

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. 

Pro ve ejné nízkonap ové distribu ní systémy s nap tím v rozsahu 220 – 250 V. 

Zapínání elektrických za ízení m že vyvolat kolísání nap tí.Provoz tohoto stroje p i nep íznivých
podmínkách v síti m že mít nep íznivý vliv na provoz ostatních za ízení.P i impedanci sít  , která 
se rovná nebo je nižší než 0,32 Ohm  , lze p edpokládat,že se negativní vlivy neprojeví. 

Zásuvka pro použití tohoto stroje musí být chrán na pojistkou nebo jisti em s pomalými vypínacími 
charakteristikami.
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Montáž a demontáž nástroje (obr. 3) 
D ležité

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

Na tomto stroji se mohou používat  nástroje s nákružkem na jejich stopce nebo bez nákružku. 

P i upínání  seká  postupujte podle bod  (3) nebo (4). 

1. Seká  s nákružkem (obr. 4) 

- oto te držák nástroje dozadu a mírn  dol . Vložte seká  do upínací hlavy až na doraz.K 
bezpe nému uchycení seká e vra te držák nástroje do p vodní polohy. 

POZOR

– Po t chto krocích se p esv d te, zda je seká  bezpe n  zajišt ný, a to tím, že se ho pokusíte 
vytáhnout z držáku nástroje. 

2. Seká  bez nákružku ( s drážkou) (obr. 6) 

- oto te držák nástroje dop edu a  mírn  dol .  S vybráním na stopce seká e orientovaným 
sm rem k h ídeli držáku nástroje vložte do upínací hlavy až na doraz. Pak oto te držákem nástroje 
dále dol  sm rem válci. Tím se zajistí bezpe né uchycení seká e.

POZOR

– Po t chto krocích se p esv d te, zda je seká  bezpe n  zajišt ný, a to tím, že se ho pokusíte 
vytáhnout z držáku nástroje. 

– Seká  bez nákružku se nedá  upnout podle metody zobrazené na obrázku 4. 

P i vyjímání seká e postupujte v opa ném po adí.

PROVOZ
Stroj pevn  držte ob ma rukama. Stroj zapn te a vyvi te takový lehký tlak, aby nedošlo 
k nekontrolovanému odsko ení. Silný tlak na stroj nezvýší jeho ú inek.
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POKYNY PRO PROVOZ 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce stroje, stroj vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky. 

Ovládání spína e (obr. 1) 

POZOR

– P ed zapnutím stroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e manipulovat a zda se po 
uvoln ní vrátí zp t do polohy „OFF“.(vypnuto) 

Ke spušt ní stroje jednoduše stiskn te vypína . K vypnutí stroje p epína  uvoln te.

Kontrolka (obr. 2) 
Zelená kontrolka „Power-ON“ se rozsvítí,když je kladivo zapnuté.Jestliže kontrolka svítí , ale 
kladivo se nerozb hne , m že to znamenat , že jsou opot ebované uhlíkové kartá e nebo m že být 
vadný el. obvod elektromotoru.Jestliže se kontrolka nerozsvítí a kladivo se neuvede do innosti , 
m že to znamenat , že je vadný vypína  nebo p ívodní š ra.
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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 
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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 
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zb hlostí (získanou z neustálého používání) p i
zacházení s p ístrojem svést k tomu, abyste p estali dodržovat bezpe nostní pravidla pro kladivo. 
Není-li tento p ístroj používán jist  a ádn , m že dojít k t žkým poran ním osob. 

  1. Noste ochranu sluchu. Ú inek hluku m že vést ke ztrát  sluchu. 

  2. Používejte dodate né rukojeti dodané sou asn  s p ístrojem. Ztráta kontroly m že vést 
k poran ní osob. 

  3. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, 
držte p ístroj jen za izolované úchopové plochy. Dojde-li ke kontaktu s kabelem vedoucím 
proud, tak je proud zaveden do kovových ástí p ístroje, ímž dojde k úrazu elektrickým 
proudem.

  4. Noste ochrannou helmu, ochranné brýle a/nebo obli ejovou ochranu. Dioptrické nebo slune ní
brýle NEJSOU bezpe nostní brýle. Doporu ujeme nosit tlust  vypodšívkované rukavice 
a protiprachovou masku. 

  5. P ed uvedením p ístroje do provozu zkontrolujte zajišt ní seká e.

  6. Za normálních podmínek vyvolává p ístroj vibrace. Tím se mohou uvolnit šrouby, což by 
mohlo vést k výpadk m a nehodám. P ed zahájením práce pe liv  zkontrolujte dotažení 
šroub .

  7. P i chladném po así nebo pokud nebyl p ístroj po delší dobu používán, p ístroj zapn te
a nechte jej b žet, dokud se nezah eje. Tím se uvolní mazivo. Bez ádného zah átí je provoz 
kladiva obtížný. 

  8. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. P i práci na vyvýšených místech dbejte, 
aby se nikdo nenacházel pod vámi. 

  9. P ístroj pevn  držte ob ma rukama. 

10. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí.

11. P ístroj nenechávejte b žet. P ístroj m žete používat jen tehdy, pokud jej pevn  držíte. 

12. P i provozu nemi te p ístrojem na osoby ve svém okolí. Seká  by se mohl uvolnit a tak 
zp sobit t žká poran ní.

13. Krátce po používání se nedotýkejte seká e nebo okolních díl . Tyto ásti mohou být extrémn
horké a tak popálit vaší pokožku. 

14. Není-li to nezbytné, nenechávejte p ístroje b žet.

15. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být nebezpe né. Nevdechujte prach 
a zabra te kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními pokyny výrobce materiálu. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 

VAROVÁNÍ

ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpe nostních pokyn  uvedených v této p íru ce m že p ivodit
vážná poran ní osob. 


