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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. Displej LED 
4-1. Spouš  
5-1. Sv tlo 
6-1. P epínací pá ka sm ru otá ení 
7-1. Pá ka regulace otá ek 

8-1. Voli  provozního režimu 
8-2. Dílek 
8-3. Šipka 
9-1. Stav cí prstenec 
9-2. Šipka 
10-1. Výstupek 
10-2. Drážka 
10-3. Rameno 
10-4. Ty  rukojeti 

10-5. Bo ní rukoje  
11-1. Objímka 
12-1. Držák nástroje 
12-2. Vrták 
13-1. Drážka 
13-2. Hák 
13-3. Šroub 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model DDF481 

Vrtání do oceli 13 mm 

Vrtání do d eva 76 mm 

Šroubování vrut  do d eva 10 mm x 90 mm 
Výkony 

Šroubování závitových šroub 6 mm 

Vysoké (2) 0 - 2 100 
Otá ky bez zatížení (min-1) 

Nízké (1) 0 - 550 

Celková délka 205 mm 

Hmotnost netto 2,6 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 

 
ENE034-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k vrtání a 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): 73 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: vrtání do kovu 
Vibra ní emise (ah,D) : 2,5 m/s2 nebo ménì 
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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ENH101-17 

Pouze pro zem  Evropy 

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

. modelu/typ: DDF481 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

22.8.2013 

 
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. 
GEB088-1 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÉMU 
VRTACÍMU ŠROUBOVÁKU 
1. Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je 

k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím 
m že zp sobit zran ní. 

2. P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu 
nástroj  z p íslušenství se skrytým elektrickým 
vedením, držte elektrické ná adí za izolované 
ásti držadel. Nástroje z p íslušenství mohou p i 

kontaktu s vodi em pod nap tím p enést proud do 
nechrán ných kovových ástí ná adí a obsluha m že 
utrp t úraz elektrickým proudem. 

3. 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. 

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

5. Držte nástroj pevn . 
6. Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem. 
7. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
8. Nedotýkejte se bezprost edn  po skon ení 

práce vrtáku ani opracovávaného dílu. Mohou 
být velmi horké a m žete se o n  popálit. 

9. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te si 
bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

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. 

ENC007-8 

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. 
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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. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 

místních p edpis .  

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 

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 (lithium-iontový 
akumulátor se zna kou hv zdi ky) 

Fig.2 

Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou 

vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky 

p eruší napájení ná adí, 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 takovém p ípad  uvoln te spouš  ná adí a 

ukon ete innost, jež vedla k p etížení 

za ízení. Potom ná adí op tovným 

stisknutím spoušt  znovu spus te. 

Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí 

akumulátoru. V takovém p ípad  nechte 

akumulátor p ed op tovným stisknutím 

spoušt  vychladnout. 



47 

• 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. 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 

Fig.3 

Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazí na displeji 
LED po stisknutí spoušt  tak, jak je uvedeno v 
následující tabulce. 

Stav kontrolky Zbývající kapacita akumulátoru

Přibližně 50 % či více

Přibližně 20–50 %

Přibližně méně než 20 %

  
013980 

POZNÁMKA: 
• P ibližn  minutu po uvoln ní spoušt  displej LED 

zhasne, což šet í energii akumulátoru. Zbývající 
kapacitu akumulátoru zkontrolujete mírným 
stisknutím spoušt . 

• Jestliže se displej LED rozsvítí, ale ná adí 
nepracuje ani s nabitým akumulátorem, nechte 
ná adí zcela vychladnout. Pokud se tento stav 
nezm ní, nechte ná adí opravit v místním 
servisním st edisku Makita. 

Zapínání 
 

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“. 

Fig.4 

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho 

spouš . Otá ky nástroje se zv tšují zvýšením tlaku 

vyvíjeného na spouš . Chcete-li nástroj vypnout, 

uvoln te spouš . 

Rozsvícení p edního sv tla 
 

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

Fig.5 

Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spoušt . Sv tlo z stává 

zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spouš . Sv tlo 

zhasíná 10 až 15 sekund po uvoln ní spoušt . 
 

 

POZNÁMKA: 
• P i p eh átí se ná adí automaticky vypne a 

rozbliká se sv tlo. V takové situaci uvoln te 

spouš . Sv tlo se b hem minuty vypne. 

• 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. 

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.6 

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. 

Zm na otá ek 
 

POZOR: 
• Pá ku regulace otá ek nastavte vždy zcela do 

správné polohy. P i provozu ná adí s pá kou 

regulace otá ek v poloze mezi stranou „1“ a 

stranou „2“ m že dojít k poškození ná adí. 

• Nemanipulujte s pá kou regulace otá ek, je-li 

nástroj v provozu. M že dojít k poškození nástroje. 

Fig.7 

Pokud chcete p epnout rychlost, vypn te nástroj a potom 

posu te pá ku regulace otá ek na stranu „2", chcete-li 

nastavit vysoké otá ky, nebo na stranu „1", chcete-li 

nastavit nízké otá ky. P ed používáním nástroje se 

ujist te, že je pá ka regulace otá ek ve správné poloze. 

Použijte správné otá ky pro provád nou práci. 

Výb r provozního režimu 
 

POZOR: 
• Prstenec vždy nastavte správn  na symbol 

pot ebného provozního režimu. Budete-li nástroj 

provozovat s prstencem p esunutým do polohy 

mezi symboly režim , m že dojít k poškození 

nástroje. 

Fig.8 

Ná adí je vybaveno kroužkem nastavení provozního 

režimu. Chcete-li vrtat, nato te kroužek tak, aby šipka 

na t lese ná adí sm ovala ke zna ce  na kroužku. 

P i šroubování nato te kroužek tak, aby šipka 

sm ovala ke zna ce  na kroužku. 
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Se ízení utahovacího momentu  
(režim šroubováku „ “) 

Fig.9 

Utahovací moment lze nastavit v 21 krocích otá ením 
stav cího prstence – vrovnáním dílk  stupnice s 
ukazatelem na plášti ná adí. 
Nejd íve p esu te pá ku p epínání provozního režimu 
na symbol . 
Utahovací moment je na nejnižší hodnot , pokud je 
naproti ukazatele íslice 1 a na nejvyšší hodnot , pokud 
je naproti ukazatele zna ka. P i nastavení v rozmezí 
ísel 1 až 21 za ne spojka p i dosažení r zných úrovní 

utahovacího momentu prokluzovat. P ed zahájením 
pracovního postupu zašroubujte do materiálu i vzorku 
shodného materiálu zkušební šroub a ur ete, jaký 
utahovací moment danému použití odpovídá. 
 

POZNÁMKA: 
• Stav cí prstenec nelze zajistit, pokud se ukazatel 

nachází mezi jednotlivými dílky stupnice. 

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. 

Instalace bo ní rukojeti (pomocného držadla) 

Fig.10 

Z d vodu bezpe nosti práce vždy používejte bo ní 
rukoje . 
Bo ní rukoje  nasa te tak, aby drážka v rameni dosedla 
do prot jších díl  ná adí. Potom rukoje  dotáhn te 
otá ením vpravo. 
Bo ní rukoje  m žete podle vykonávané práce nasadit 
na levou i pravou stranu ná adí. 

Instalace a demontáž šroubováku a vrtáku 

Fig.11 

Otá ením objímky proti sm ru hodinových ru i ek 
rozev ete elisti sklí idla. Zasu te vrták co nejdále do 
sklí idla. Utáhn te sklí idlo otá ením objímky ve sm ru 
hodinových ru i ek. Chcete-li vrták vyjmout, otá ejte 
objímkou proti sm ru hodinových ru i ek. 

Instalace držáku nástroje 

Fig.12 

Umíst te držák nástroje do výstupku v patce nástroje na 
levé nebo pravé stran  a zajist te jej šroubem. 
Pokud šroubovák nepoužíváte, uložte jej do držáku. Zde 
lze uložit nástroje o délce 45 mm. 

Hák 

Fig.13 

Há ek je výhodný pro do asné pov šení nástroje. Lze 
jej nainstalovat na obou stranách nástroje. 

P i instalaci há ku jej vložte do drážky na jedné ze stran 
sk ín  nástroje a zajist te jej šroubem. Chcete-li há ek 
odstranit, povolte šroub a vysu te jej. 

PRÁCE 
Fig.14 

Šroubování 
Nejd íve posu te pá ku p epínání provozního režimu 
tak, aby sm ovala k symbolu . Nastavte stav cí 
prstenec na správný utahovací moment odpovídající 
provád né innosti. Poté postupujte následovn . 
Nasa te hrot šroubovákového nástavce na hlavu 
šroubu a vyvi te na nástroj tlak. Pomalu uve te nástroj 
do chodu a poté otá ky postupn  zvyšujte. Jakmile 
za ne prokluzovat spojka, uvoln te spouš  nástroje. 
 

POZNÁMKA: 
• Dbejte, aby byl šroubovákový nástavec nasazen 

kolmo na hlavu šroubu. V opa ném p ípad  m že 
dojít k poškození šroubu a/nebo nástavce. 

• P i šroubování vrut  p edvrtejte vodicí otvor 
rovnající se 2/3 pr m ru vrutu. Šroubování se tím 
usnadní a zamezíte rozštípnutí dílce. 

• Je-li nástroj provozován nep etržit  až do vybití 
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého 
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v 
klidu po dobu 15 minut. 

Vrtání 
Vrtání do d eva 

Vrtáte-li do d eva, nejlepších výsledk  dosáhnete 
použitím vrták  do d eva s vodicím šroubem. Vodicí 
šroub usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do dílu. 
Vrtání do kovu 

Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na za átku vrtání, ud lejte 
si v míst , kde chcete vrtat, pomocí kladiva a d l íku d lek. 
Nasa te hrot vrtáku na tento d lek a za n te vrtat. 
P i vrtání do kov  používejte eznou kapalinu. Výjimkou 
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho. 
Nejd íve posu te pá ku p epínání provozního režimu 
tak, aby sm ovala k symbolu . P i této operaci lze 
stav cí prstenec umístit na libovolnou úrove  
utahovacího momentu. Poté postupujte následovn . 
 

POZOR: 
• Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte. 

Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k 
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení ú innosti 
nástroje a zkrácení jeho životnosti. 

• V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu, 
p sobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte 
nástroj pevn  a dávejte pozor, jakmile vrták za ne 
pronikat do dílu. 

• Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit p epnutím 
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. 
Pokud však nástroj nedržíte pevn , m že 
ne ekan  vysko it. 



49 

• Malé díly vždy upínejte do sv ráku i do 
podobného upev ovacího za ízení. 

• Je-li nástroj provozován nep etržit  až do vybití 
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého 
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v 
klidu po dobu 15 minut. 

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. 

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. 

• Vrtáky 
• Šroubovákové nástavce 
• Hák 
• Rukoje  
• Originální akumulátor a nabíje ka Makita 
• Sestava pryžové podložky 
• Vln ný epe ek 
• P nový lešticí kotou  

 

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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