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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. ervený indikátor 
1-2. Tla ítko 
1-3. Akumulátor 
2-1. Zna ka hv zdi ky 
3-1. Kontrolky 
3-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
4-1. Spouš  

5-1. P epínací pá ka sm ru otá ení 
6-1. Sv tlo 
7-1. Diodový ukazatel 
8-1. Šroub 
8-2. Prstenec 
8-3. Pouzdro spojky 
9-1. Stupnice 

9-2. Otvor pro se izovací rukoje  
9-3. Žlutá ára 
10-1. Se izovací rukoje  
11-1. Pouzdro 
11-2. Otvor 
11-3. Kolík 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model DFL650F 

Tuhý spoj 25 - 58 N • m S akumulátorem 
BL1815 Pružný spoj 25 - 50 N • m 

Tuhý spoj 
Utahovací 
moment 

S akumulátorem BL1815N / 
BL1820 / BL1820B / BL1830 / 

BL1830B / BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B / BL1860B Pružný spoj 

25 - 65 N • m 

ty hran pro utahování 9,5 mm nebo 12,7 mm 

Otá ky bez zatížení *1 80 - 200 min-1 

Standardní blok akumulátoru 
BL1815 / BL1815N / BL1820 / 

BL1820B 
BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / 

BL1850 / BL1850B / BL1860B 

Rozm ry 583 mm x 75 mm x 116 mm 600 mm x 75 mm x 116 mm 

Hmotnost netto 2,5 kg 2,7 kg 

Jmenovité nap tí 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 

• *1 Otá ky p i chodu naprázdno jsou nastavitelné s exkluzivní aplikací. 

 
ENE033-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en ke šroubování do d eva, kov  a plast . 

ENG905-1 

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

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 72 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

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

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

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

    

Pracovní režim: Šroubování bez ovliv ování 
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

 
 
 
 

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). 
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ENH116-1 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující 
za ízení: 
Popis za ízení:  
Akumulátorový úhlový šroubovák 

. modelu/typ: DFL650F 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/ES, 2014/53/EU 
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60745, EN301 489, EN300 330 
Technický soubor v souladu s p edpisy 2006/42/ES 
a 2014/53/EU je k dispozici na: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

5.8.2014 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

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. 
GEB050-2 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÉMU 
ŠROUBOVÁKU 
1. P i práci v místech, kde m že dojít ke 

kontaktu spojovacího prvku se skrytým 
elektrickým vedením, držte elektrické ná adí 
za izolované ásti držadel. Spojovací prvky 

mohou p i kontaktu s vodi em pod nap tím 

p enést proud do nechrán ných ástí ná adí a 

obsluha m že utrp t úraz elektrickým proudem. 

2. Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou. 
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi 
nikdo nebyl. 

3. Držte nástroj pevn . 
4. Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem. 
 

5. Bezprost edn  po ukon ení práce se 
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou 
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit 
pokožku. 

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

ENC007-11 

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.  
10. Obsažené lithium-iontové akumulátory 

podléhají požadavk m legislativy o 
nebezpe ném zboží.  
P i komer ní p eprav , nap . t etími stranami 
nebo p epravci, musí být dodrženy speciální 

požadavky týkající se balení a ozna ení. 
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P i p íprav  výrobku k expedici je vyžadována 

konzultace s odborníkem na nebezpe né 

materiály. Dodržujte také národní p edpisy, jež 

mohou obsahovat podrobn jší informace. 

Odkryté kontakty p elepte nebo zakryjte a 

akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl 

pohybovat. 

11. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 
místních p edpis .  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
UPOZORN NÍ: Používejte pouze originální 

akumulátory Makita. 
Použití neoriginálních akumulátor  Makita nebo 

pozm n ných akumulátor  m že zp sobit explozi 

akumulátoru s následným požárem, zran ním i 

škodami na majetku. Dojde rovn ž ke ztrát  platnosti 

záruky Makita na ná adí a nabíje ku Makita. 

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 (déle 
než šest m síc ), dobijte 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 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• P i nasazování i snímání bloku akumulátoru 
pevn  držte ná adí i akumulátor. V opa ném 

p ípad  vám mohou ná adí nebo akumulátor 

vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich 

poškození i ke zran ní. 

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 zasu te na doraz, až zacvakne na 

místo. Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho 

horní stran  ervený indikátor. 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasunujte vždy 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. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 

akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej 

správn . 

Systém ochrany akumulátoru 
Ná adí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. 

Tento systém automaticky p eruší napájení motoru, aby 

se prodloužila životnost akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne: 

• P etížení: 

S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že 

dochází k odb ru mimo ádn  vysokého 

proudu. 

V takové situaci ná adí vypn te a ukon ete 

innost, p i níž došlo k p etížení ná adí. 

Potom ná adí zapn te a obnovte innost. 

Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí 

akumulátoru. V takovém p ípad  nechte 

akumulátor p ed op tovným zapnutím ná adí 

vychladnout. 

• Nízké nap tí akumulátoru: 

Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká 

a ná adí nebude pracovat. V takovém 

p ípad  vyjm te akumulátor a dobijte jej. 
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POZNÁMKA: 
Ochrana proti p eh átí funguje pouze p i použití bloku 

akumulátoru ozna eného hv zdi kou. 

Fig.2 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Pouze pro bloky akumulátor  ozna ené písmenem 

„B“ na konci ísla modelu.) 

Fig.3 

Stisknutím kontrolního tla ítka na bloku akumulátoru 
zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky 
indikátoru se na n kolik sekund rozsvítí. 

VYP BlikáSvítí

Kontrolky

Nabijte
akumulátor.

0 až 25 %

25 až 50 %

50 až 75 %

75 až 100 %

Zbývající
kapacita

Došlo
pravděpodobně

k poruše
akumulátoru.

  
015658 

POZNÁMKA: 
• Kapacita udávaná indikátorem se m že mírn  lišit 

od kapacity skute né v závislosti na podmínkách 
používání a teplot  prost edí. 

Zapínání 
 

POZOR: 
• P ed vložením akumulátoru do nástroje vždy 

zkontrolujte správnou funkci spoušt  a zda se po 
uvoln ní vrací do vypnuté polohy. 

Fig.4 

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho 
spouš . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

P epínání sm ru otá ení 
 

POZOR: 
• P ed zahájením provozu vždy zkontrolujte 

nastavený sm r otá ení. 
• S p epína em sm ru otá ení manipulujte až poté, 

co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li 
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje, 
m že dojít k jeho poškození. 

• Pokud nástroj nepoužíváte, vždy p esu te 
p epína  sm ru otá ení do neutrální polohy. 

Fig.5 

Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení. 
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A 
se nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco 
p i stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek. 
Je-li pá ka p epína e sm ru otá ení v neutrální poloze, 
nelze stisknout spouš  nástroje. 

Rozsvícení sv tla 
 

POZOR: 
• Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje. 

Fig.6 

P i stisknutí spoušt  se rozsvítí sv tlo. Sv tlo svítí po 
celou dobu stisknutí spoušt . Sv tlo automaticky 
zhasne 10 sekund po uvoln ní spoušt . 
 

POZNÁMKA: 
• K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý 

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla 
nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost. 
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Diodový ukazatel / bzu ák 

Fig.7 

Diodový ukazatel / bzu ák na nástroji signalizuje 
následující funkce. 

 
 
 
 
 

Diodový ukazatel Bzučák

Utahování s automatickým

zastavením

Tato funkce se aktivuje, jakmile nástroj dosáhne

nastaveného utahovacího momentu a je

ukončeno normální utahování. Slouží jako

prevence přílišného utažení.

Zpožděné opakované

spuštění

Přibližně jednu sekundu po utahování s

automatickým zastavením se nástroj nespustí,

ani když je stisknuta spoušť.

Výstraha na

nedostatečné utažení

Nebylo provedeno dostatečné utažení, protože

před dosažením stanoveného upínacího

momentu byla uvolněna spoušť.

Rozsvítí se červeně. Dlouhé pípnutí

Rozsvítí se červeně. Dlouhé pípnutí

Dotáhněte šroub

Varování týkající se

nabití akumulátoru

Signalizuje vhodný čas k výměně akumulátoru,

jakmile je používaný akumulátor téměř vybitý.

Pomalu bliká v

červené barvě.

Sled dlouhých

pípnutí

Rychle bliká v červené

barvě.

Sled krátkých

pípnutí

Sled krátkých

pípnutí

Sled krátkých

pípnutí

Vyměňte akumulátor

za plně nabitý

Vyměňte akumulátor

za plně nabitý

Vyměňte akumulátor

za plně nabitý

Zjištění zbývající

kapacity akumulátoru,

automatické zastavení

Tato funkce je aktivní, pokud je téměř vybitý

akumulátor. Nyní se nástroj úplně zastaví.

Zkontrolujte funkce

diodového ukazatele,

pracovního osvětlení

a bzučáku

Pomocí této funkce se kontroluje správná

funkce diodového ukazatele, pracovního

osvětlení a bzučáku při vložení akumulátoru

do nástroje.

Rozsvítí se nejdříve

zeleně a poté červeně.

(A poté se rozsvítí

pracovní osvětlení.)

Sled velmi

krátkých pípnutí
-

Prevence nulování

ovladače

Tato funkce se aktivuje, pokud z určitého

důvodu dojde k neobvyklému poklesu napětí

akumulátoru. Nástroj se zastaví.

Bliká střídavě červeně

a zeleně.

Sled krátkých

pípnutí

Přehřívání
Tato funkce se aktivuje v případě, že se příliš

zvýší teplota ovladače. Nástroj se zastaví.

Okamžitě vyjměte

akumulátor a nechejte

nástroj zchladnout.

Provozní porucha

spoušti

Tato funkce slouží jako prevence náhlého

uvedení nástroje do chodu po vložení

akumulátoru do nástroje se stisknutou spouští.

Bliká střídavě červeně

a zeleně.
Uvolněte spoušť.

Funkce Stav Prováděná činnost

Rozsvítí se zeleně

přibližně na jednu

sekundu.

- -

Stav diodového ukazatele / bzučáku

Porucha motoru
Byla zjištěna porucha motoru.
V této chvíli nářadí nepracuje.

Bliká střídavě 
červeně a zeleně.

Požádejte o opravu 
v místním servisní 
středisko firmy 
Makita.  

015472 
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Se ízení utahovacího momentu 

Fig.8 

Fig.9 

Chcete-li šroubovat strojní šrouby, vruty do d eva, 
šrouby s šestihrannou hlavou, apod., pro které je 
stanoven utahovací moment, nastavte následujícím 
zp sobem utahovací moment. 
1. Nejd íve vyjm te z nástroje akumulátor. 
2. Z pouzdra spojky sejm te ochranný kryt. 
3. Povolte a odstra te šroub uchycující prstenec. 
4. Otá ejte prstencem ná adí rukou tak, aby byl pod 

prstencem vid t otvor. 
5. Do ná adí vložte akumulátor a stiskn te spouš . 

Povolte, aby se stav cí prstenec otá el a aby se 
objevil otvor tak, jak je znázorn no na obrázku. 
Potom vyjm te akumulátor. 

Fig.10 

6. K nastavení utahovacího momentu použijte 

volitelnou se izovací hlavu. ep se izovací hlavy 

zasu te do otvoru ná adí. Otá ením se izovací 

hlavy vpravo pak nastavte v tší utahovací 
moment nebo otá ením vlevo menší utahovací 
moment. 

7. Srovnejte okraj stav cího prstence s 
požadovaným íslem na stupnici utahovacího 

momentu. 

8. Vložte akumulátor a momentovou zkouše kou se 

p esv d te, zda byl nastaven utahovací moment. 

9. Otá ejte prstencem na ná adí a pak prstenec 

dotažením šroubu zajist te. 

10. Ochranný kryt nasa te zp t na pouzdro spojky. 
 

POZNÁMKA: 
• ísla na stupnici utahovacího momentu slouží 

jako vodítko p i nastavování požadovaného 

utahovacího momentu. 

Nastavení otá ek bez zatížení a úhlu otá ení 
Pomocí za ízení se systémem Android p ipojeného 

prost ednictvím technologie NFC lze nastavit otá ky bez 

zatížení a úhel otá ení nástroje. 

Informace o typech za ízení se systémem Android, 

která lze použít pro tento ú el, a informace o zp sobu 

instalace a použití p íslušných aplikací vám poskytne 

prodejce produkt  Makita. 
 

POZNÁMKA: 
N Mark je ochranná známka nebo registrovaná 

ochranná známka spole nosti NFC Formula, Inc., 

v USA a dalších zemích sv ta. 

Android je registrovaná ochranná známka spole nosti 

Google, Inc. 

Ozna ení 
TM

 a  
®
 nemusí být na nástroji nebo v tomto 

návodu k obsluze z eteln  uvedena. 

 

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. 

Výb r správného nástavce 
Pro n které modely jsou podle zp sobu použití k 

dispozici t i r zné typy nástavc . Zvolte a nainstalujte 

správný nástavec odpovídající provád né innosti. 

Instalace a demontáž nástavce 

Fig.11 

P i instalaci nástavce jej tla te na ty hran nástroje 

jednou rukou, zatímco druhou rukou stiskn te ep na 

ty hranu, dokud se nástavec nezajistí na svém míst . 

Chcete-li nástavec demontovat, sta í stisknout ep na 

ty hranu a nástavec vytáhnout. 

PRÁCE 
Uchopte pevn  nástroj a nasa te nástavec na šroub 

nebo matici. Poté nástroj uve te do chodu. Jakmile se 

zaktivuje spojka, motor se automaticky zastaví. Poté 

uvoln te spouš . 
 

POZNÁMKA: 
• Nástroj držte ty hranem p ímo sm rem ke šroubu 

nebo matici . V opa ném p ípad  bude šroub i 

matice poškozen. 

Limity utahování 
Používejte nástroj v rámci limit  utahování. Použijete-li 

nástroj mimo tyto limity, spojka nebude pracovat. V 

takovém p ípad  nástroj není schopen dodat dostate ný 

utahovací moment. 
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POZNÁMKA: 
• Úhel otá ení p edstavuje úhel, pod kterým se otá í 

vrut/šroub, jakmile nástroj dosáhne z padesáti 
procent sta procent požadovaného momentu. 

• P i použití akumulátoru ur eného pro nízké teploty 

m že být n kdy kontrolkou a bzu ákem signalizována 

výstraha p ed nízkou úrovní nabití a následn  dojde k 

okamžitému zastavení nástroje. V takovém p ípad  

m že být schopnost utahování menší než hodnoty 

uvedené výše, i když je použit pln  nabitý akumulátor. 

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. 

K zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 

se izování provád ny autorizovanými nebo továrními 

servisními st edisky spole nosti Makita s využitím 

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. 

• Originální akumulátory a nabíje ky Makita 

• P íslušenství proti zp tnému rázu 

• Ochranný kryt (žlutý, modrý, ervený, irý, erný) 

• Se izovací hlavu 

• V eteno úplné 12,7 

• Komplet desky 
 

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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