ýESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. Posuvný spínaþ
2-1. Otoþné koleþko
3-1. PĜídržný šroub
3-2. Blokovací páþka

4-1. PĜídržný šroub
4-2. Otvory v aplikaþním nástroji
4-3. Výstupky nástrojové pĜíruby
6-1. PĜídržný šroub

6-2. Otvory v aplikaþním nástroji
6-3. Adaptér
6-4. Výstupky nástrojové pĜíruby

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost netto

Model

TM3010C

Poþet kmitĤ za minutu

6 000 - 20 000 (min )

Oscilaþní úhel, levý/pravý

1,6 잧 (celkem 3,2 잧)

Celková délka

283 mm

-1

bez nástavce k odsávání prachu

1,6 kg

s nástavcem k odsávání prachu

1,7 kg

TĜída bezpeþnosti

/II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
ENE080-1

Úþel použití
NáĜadí je urþeno k Ĝezání a pĜiĜezávání dĜeva, plastu,
sádrokartonu, neželezných kovĤ a spojovacího
materiálu (napĜ. netvrzených hĜebíkĤ a sponek). NáĜadí
je urþeno také ke zpracování mČkþích obkladĤ,
suchému smirkování a škrabání menších ploch. ZvláštČ
vhodné je k práci v blízkosti hran a k zaĜezávání.

Používejte ochranu sluchu
ENG900-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os)
urþená podle normy EN60745:
Pracovní režim: smirkování
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo ménČ
Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENG905-1

Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:

Pracovní režim: Ĝezání se zapichovacím pilovým
kotouþem
Vibraþní emise (ah): 6,5 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pracovní režim: smirkování
Hladina akustického tlaku (LpA): 80 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).
Pracovní režim: Ĝezání se zapichovacím pilovým kotouþem

Pracovní režim: Ĝezání se segmentovým pilovým
kotouþem
Vibraþní emise (ah): 2,5 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2

Hladina akustického tlaku (LpA): 80 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).

Pracovní režim: škrabání
Vibraþní emise (ah): 5,0 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
ENG901-1

Pracovní režim: Ĝezání se segmentovým pilovým kotouþem

•

Hladina akustického tlaku (LpA): 79 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).

•

Pracovní režim: škrabání
•

Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).
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Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a
mĤže být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž využít
k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.

2.

Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí
kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).

•

ENH101-17

Pouze pro zemČ Evropy

3.

Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita prohlašuje, že následující
zaĜízení:
Popis zaĜízení:
Víceúþelové náĜadí
ý. modelu/typ: TM3010C
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

4.

5.

6.

7.
8.

31.12.2013
9.
10.
11.
000331

Yasushi Fukaya
ěeditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

12.

GEA010-1

Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému
náĜadí

13.
14.

UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.

15.

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

si

16.

GEB096-3

17.

BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
VÍCEÚýELOVÉMU NÁěADÍ
1.

18.

Toto elektrické náĜadí je urþeno k Ĝezání,
pĜiĜezávání, broušení a smirkování. PĜeþtČte si
bezpeþnostní upozornČní i pokyny a
prohlédnČte si ilustrace a technické údaje
dodané k náĜadí. Nedodržení všech níže
uvedených pokynĤ mĤže vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru þi vážnému zranČní.

19.
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PĜi práci v místech, kde mĤže dojít ke kontaktu
Ĝezacího pĜíslušenství se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické náĜadí za izolované þásti držadel.
ěezací pĜíslušenství mĤže pĜi kontaktu s vodiþem
pod napČtím pĜenést proud do nechránČných
kovových þástí náĜadí a obsluha mĤže utrpČt úraz
elektrickým proudem.
UchyĢte a podepĜete díl na stabilní podložce
pomocí svorek nebo jiným praktickým zpĤsobem.
Budete-li díl držet rukama nebo opĜený o vlastní tČlo,
bude nestabilní a mĤže zpĤsobit ztrátu kontroly.
Napájecí kabel većte mimo otáþející se
pĜíslušenství. PĜi ztrátČ kontroly nad nástrojem
mĤže dojít k pĜeĜezání nebo zachycení kabelu a
vtažení ruky þi paže do otáþejícího se pĜíslušenství.
Vždy používejte ochranné brýle. BČžné
dioptrické brýle nebo sluneþní brýle NEJSOU
ochranné brýle.
NeĜežte hĜebíky. PĜed zahájením provozu
zkontrolujte, zda se v dílu nenacházejí hĜebíky
a pĜípadné hĜebíky odstraĖte.
Držte nástroj pevnČ .
PĜed zapnutím spínaþe se ujistČte, zda se
aplikaþní nástroj nedotýká dílu.
Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
PĜed vytažením kotouþe z dílu vždy nástroj
vypnČte a poþkejte, dokud se kotouþ úplnČ
nezastaví.
BezprostĜednČ po vykonané operaci se
nedotýkejte
aplikaþního
nástroje
ani
zpracovávaného dílu – pĜedmČty mohou být
velmi horké a mohli byste si popálit kĤži.
Neprovozujte nástroj zbyteþnČ bez zatížení.
Vždy používejte protiprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.
NČkteré materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali.
PĜeþtČte si bezpeþnostní materiálové listy
dodavatele.
Tento nástroj není vodotČsný. Proto na
povrchu dílu nepoužívejte vodu.
PĜi broušení zajistČte odpovídající odvČtrávání
pracovištČ.
PĜi používání tohoto náĜadí ke smirkování
nČkterých
ploch,
napĜíklad
natĜených
olovnatými nátČry þi vyrobených ze a dĜeva þi
kovu, mohou být uživatelé a pĜihlížející osoby
vystaveni prachu obsahujícímu nebezpeþné
látky. Používejte odpovídající respirátor.
PĜed použitím se pĜesvČdþte, zda na se
podložce nevyskytují trhliny þi praskliny.
Trhliny nebo praskliny mohou zpĤsobit
poranČní.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Nepoužívejte pĜíslušenství, které není speciálnČ
urþeno pro nástroj a doporuþeno jeho výrobcem.
Pouhá možnost upevnČní pĜíslušenství na elektrický
nástroj nezaruþuje jeho bezpeþnou funkci.
Používejte osobní ochranné prostĜedky. Podle
typu provádČné práce používejte obliþejový štít
nebo ochranné brýle. Podle potĜeby použijte
ochranu sluchu, rukavice a pracovní zástČru,
která je schopna zastavit malé kousky brusiva
nebo þásti zpracovávaného dílu. Ochrana zraku
musí odolávat odletujícímu materiálu vznikajícímu pĜi
rĤzných þinnostech. Protiprachová maska nebo
respirátor musí filtrovat þástice vznikající pĜi
provádČné práci. Dlouhodobé vystavení hluku vysoké
intenzity mĤže zpĤsobit ztrátu sluchu.
ZajistČte, aby okolostojící osoby dodržovaly
bezpeþnou vzdálenost od místa provádČní
práce.
Všechny
osoby
vstupující
na
pracovištČ musí používat osobní ochranné
prostĜedky. Úlomky dílu nebo roztrženého
pĜíslušenství mohou odletovat a zpĤsobit zranČní
i ve vČtší vzdálenosti od pracovištČ.
Elektrický nástroj nikdy nepokládejte pĜed tím,
než pĜíslušenství dosáhne úplného klidu.
Otáþející se pĜíslušenství se mĤže zachytit o povrch
a zpĤsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nástrojem.
NáĜadí nikdy neuvádČjte do chodu, pokud jej
pĜenášíte v ruce po boku. Náhodný kontakt s
pĜíslušenstvím mĤže vést k zachycení odČvu a
pĜitažení pĜíslušenství k tČlu.
Neprovozujte elektrický nástroj v blízkosti
hoĜlavých materiálĤ. Odletující jiskry by mohly
tyto materiály zapálit.
Nepoužívejte pĜíslušenství vyžadující použití
chladicích kapalin. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny mĤže vést k úmrtí nebo úrazu
elektrickým proudem.
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv
práce, vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je
vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
Pokud se na pracovišti vyskytují velice vysoké
teploty þi vlhkost nebo je pracovištČ zneþištČno
vodivým
prachem,
použijte
k
zajištČní
bezpeþnosti obsluhy zkratový jistiþ (30 mA).
Vždy zaujmČte stabilní postoj. PĜi práci s
nástrojem ve výškách dbejte, aby se pod
nástrojem nepohybovaly žádné osoby.

POPIS FUNKCE
•

VAROVÁNÍ:
PĜed nastavováním þi kontrolou funkce se
vždy ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a odpojené
ze zásuvky. Zanedbání vypnutí a odpojení náĜadí
mĤže vést k vážným zranČním zpĤsobeným
náhodným spuštČním.

Zapínání
Fig.1
POZOR:
PĜed pĜipojením nástroje k elektrické síti vždy
zkontrolujte, zda je nástroj vypnutý.
NáĜadí se spouští pĜesunutím posuvného spínaþe do
polohy „I (ZAP.)“.
Chcete-li náĜadí vypnout, pĜesuĖte posuvný spínaþ do
polohy „O (VYP.)“.
•

Nastavení rychlosti kmitání
Fig.2
Rychlost kmitání je nastavitelná. ZmČnu rychlosti
kmitání nastavíte otáþením koleþka mezi polohami 1 a 5.
ýím vyšší þíslo, tím vyšší rychlost kmitání. Otoþné
koleþko nastavte na vhodnou hodnotu odpovídající
vykonávané práci.
POZNÁMKA:
•
Koleþkem nelze otoþit rovnou z polohy 1 do
polohy 5 ani z polohy 5 do polohy 1. Násilným
otoþením mĤžete náĜadí poškodit. PĜi zmČnČ
smČru otáþení pohybujte otoþným koleþkem vždy
pĜes mezilehlé polohy.
Nastavení konstantní rychlosti
Elektronický regulátor otáþek k dosažení konstantních
otáþek. Díky této funkci získáte kvalitní povrch, neboĢ
rychlost kmitání má konstantní hodnotu i pĜi zatížení.

MONTÁŽ
•

POZOR:
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv práce,
vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.

Nasazení a sejmutí aplikaþního nástroje
(volitelné pĜíslušenství)

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
•

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.

•
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VAROVÁNÍ:
Aplikaþní nástroj nemontujte vzhĤru nohama.
Namontováním aplikaþního nástroje vzhĤru
nohama mĤžete zpĤsobit poškození náĜadí a
vážné zranČní.
Nástroj pĜíslušenství namontujte do správného
smČru podle vykonávané práce. Aplikaþní nástroj
lze namontovat v libovolném úhlu po 30
stupĖových krocích.

•

•

•

ěezání, pĜiĜezávání a škrabání

POZOR:
PĜi zavírání zajišĢovací páþky si poþínejte opatrnČ.
ZajišĢovací páþka se mĤže náhle zavĜít a mĤžete
si pĜiskĜípnout prst.
Pohyblivou þást zajišĢovací páþky obþas oþistČte
od prachu a promažte. Jinak se na pohyblivé þásti
zajišĢovací páþky usadí prach, jenž mĤže bránit
jejímu plynulému pohybu.
NáĜadí s otevĜenou páþkou nespouštČjte. Mohlo
by dojít k poškození náĜadí.

•

Fig.7
Aplikaþní nástroj pĜiložte k obrobku.
Potom náĜadí većte vpĜed tak, aby nedocházelo ke
zpomalování pohybu aplikaþního nástroje.

Fig.3
1.
ZajišĢovací páþku zcela otevĜete. Potom vyjmČte
pĜídržný šroub.

POZNÁMKA:
•
Násilné vedení þi pĜílišný tlak na náĜadí mohou
omezit jeho úþinnost.
•
PĜimČĜeným protahováním náĜadí odstraĖujte
piliny. Zvýšíte tím pracovní efektivnost.
•
PĜed Ĝezáním doporuþujeme nastavit rychlost
kmitání na hodnotu 3–5.
•
K provádČní dlouhých pĜímých ĜezĤ doporuþujeme
použít zakulacenou pilu.

Fig.4
2.
Na nástrojovou pĜírubu umístČte aplikaþní nástroj
(volitelné pĜíslušenství) tak, aby výstupky
nástrojové pĜíruby zapadly do otvorĤ aplikaþního
nástroje.
Fig.5
3.
PĜídržný šroub zasuĖte až na doraz. Potom
vraĢte zajišĢovací páþku do pĤvodní polohy.

Smirkování

PĜi
použití
smirkovacího
aplikaþního
nástroje
namontujte aplikaþní nástroj na pĜítlaþnou botku tak,
aby odpovídal smČru pĜítlaþné botky.
PĜítlaþná botka se upevĖuje suchým zipem, jenž
umožĖuje snadné a rychlé nasazení brusného papíru.
Brusné papíry mají otvory k odvádČní prachu – brusné
papíry nasazujte tak, aby jejich otvory odpovídaly pozici
otvorĤ pĜítlaþné botky.
Jestliže chcete brusný papír sejmout, pĜizvednČte jej na
konci a odloupnČte.

•

•

POZNÁMKA:
•
Na kousku zkušebního materiálu doporuþujeme
ovČĜit správné nastavení rychlosti kmitání, jež
bude pro danou práci vhodné.
•
Použijte brusný papír stejného zrna a dokonþete
práci na celém obrobku. PĜi použití smirkovacího
papíru jiného zrna nemusíte docílit kvalitního
povrchu.

Fig.6
PĜi použití aplikaþních nástrojĤ s odlišným typem
instalaþní þásti použijte správný adaptér (volitelné
pĜíslušenství).

PRÁCE

•

•

POZOR:
Brusný papír použitý ke smirkování kovu
nepoužívejte znovu ke smirkování dĜeva.
Nepoužívejte opotĜebený brusný papír ani brusný
papír bez zrn.

Fig.8
Brusný papír pĜiložte k obrobku.

PĜi demontáži pĜídržného šroubu použijte opaþný
postup montáže.

•

POZOR:
NáĜadí nevećte a nesmČrujte násilnČ (na žádnou
stranu) žádným ostĜím. Mohlo by dojít k poškození
náĜadí.

VAROVÁNÍ:
PĜed spuštČním náĜadí a pĜi jeho používání
nepĜibližujte k aplikaþnímu nástroji ruce a obliþej.
POZOR:
ZaĜízení vždy pevnČ držte s jednou rukou na krytu.
Nedotýkejte se kovových þástí.
Na náĜadí nevyvíjejte pĜílišnou sílu, aby nedošlo k
zablokování motoru a zastavení náĜadí.
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Nástavec k odsávání prachu
(volitelné pĜíslušenství)

•

Na odsávací nástavec nasaćte plstČný kroužek s
pĜítlaþnou botkou a zajistČte je montážním
šroubem aplikaþního nástroje.

Fig.9
K zajištČní þistšího provozu pĜipojte k náĜadí vysavaþ. K
nástavci na odsávání prachu pĜipojte hadici vysavaþe
(volitelné pĜíslušenství).

ÚDRŽBA

5

POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
•
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a výmČna uhlíkĤ a
veškerá další údržba þi seĜizování provádČny
autorizovanými servisními stĜedisky firmy Makita a s
použitím náhradních dílĤ Makita.
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3
4

•

2
6
7

1. Spojka
2. PĜíchytka hubice
3. Prachová hubice
4. Odsávací nástavec
5. PlstČný kroužek
6. Podložka
7. PĜídržný šroub

VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ

013858

POZOR:
•
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a nástavce.
PĜi použití jiného pĜíslušenství þi nástavcĤ mĤže hrozit
nebezpeþí zranČní osob. PĜíslušenství a nástavce lze
používat pouze pro jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Segmentový pilový kotouþ
•
Pilový kotouþ
•
Zapichovací pilový kotouþ
•
Škrabák (tuhý)
•
Škrabák (flexibilní)
•
Zubový segmentový kotouþ
•
BČžná fréza na drážky
•
ěezací nástroj ze slinutých karbidĤ
•
Segmentový pilový kotouþ ze slinutých karbidĤ
•
Brusná deska ze slinutých karbidĤ
•
Diamantový segmentový pilový kotouþ
•
PĜítlaþná botka
•
Adaptér
•
Brusný papír delta (þervený / bílý / þerný)
•
Brusné rouno delta (stĜední / hrubé / bez zrn)
•
Lešticí plst delta
•
Imbusový klíþ
•
Nástavec k odsávání prachu

2

1

3

1

1. PĜíchytka hubice
2. Výstupky
3. Otvory
013052
•

•

Namontujte spojku, prachovou hubici a odsávací
nástavec.
Na náĜadí namontujte pĜíchytku hubice tak, aby se
zapadnutím výstupkĤ do otvorĤ v náĜadí zajistila.

POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.
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Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
885221A976

www.makita.com
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