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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. Spouš  

1-2. Blokovací tla ítko 

2-1. P epínací pá ka sm ru otá ení 

3-1. Pá ka p epínání provozního režimu 

4-1. Bo ní rukoje  

5-1. Klí  sklí idla 

6-1. Objímka 

6-2. Prstenec 

7-1. Hloubkom r 

7-2. Bo ní rukoje  

7-3. Základna rukojeti 

9-1. Vyfukovací nástroj 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model HP1630 HP1631 

Beton 16 mm 16 mm 

Ocel 13 mm 13 mm Výkony 

D evo 30 mm 30 mm 

Otá ky bez zatížení (min
-1

) 0 - 3 200 0 - 3 200 

P íklep  za minutu 0 - 48 000 0 - 48 000 

Celková délka 296 mm 295 mm 

Hmotnost netto 2,1 kg 2,0 kg 

T ída bezpe nosti /II /II 

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

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE039-1 

Ur ení nástroje 

Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání do cihel, betonu a 

kamene a dále pro bezp íklepové vrtání do d eva, kov , 

keramických materiál  a plast . 
ENF002-1 

Napájení 
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s 

nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a 

m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým 

nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou 

izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez 

zemnicího vodi e. 
ENG905-1 

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

EN60745: 
  

Hladina akustického tlaku (LpA): 97 dB (A) 

Hladina akustického výkonu (LWA): 108 dB (A) 

Nejistota (K): 3 dB (A) 
  

Používejte ochranu sluchu 

 
ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 

podle normy EN60745: 
    

Pracovní režim: Pøíklepové vrtání do betonu 

Emise vibrací (ah,ID) : 17,0 m/s
2 

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

  

Pracovní režim: vrtání do kovu 

Emise vibrací (ah,D) : 2,5 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). 

 
ENH101-14 

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:  

P íklepová vrta ka 

. modelu/ typ: HP1630,HP1631 

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 
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Technická dokumentace je k dispozici u našeho 

autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 

Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, MK15 8JD, England 

 

30.1.2009 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

editel 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 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. 
GEB003-5 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
VRTACÍMU KLADIVU 
1. B hem p íklepového vrtání používejte 

ochranu sluchu. P ílišný hluk m že zp sobit 

ztrátu sluchu. 

2. Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je 
k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím 

m že zp sobit zran ní. 

3. P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu 
ezacího p íslušenství se skrytým elektrickým 

vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, 
držte elektrické ná adí za izolované ásti 
držadel. ezací p íslušenství m že 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. 

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

5. Držte nástroj pevn  ob ma rukama.  
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. Bezprost edn  po ukon ení práce se 

nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou 
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit 
pokožku. 

 

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. 
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POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Zapínání 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 

zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 

uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

• Spína  lze zablokovat v poloze zapnuto. 

Pracovníkovi se tak usnad uje práce provád ná po 

delší dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto, 

postupujte se zvýšenou opatrností a neustále 

nástroj pevn  držte. 

Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spouš . 

Otá ky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spouš . 

Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

Chcete-li pracovat nep etržit , stiskn te spouš  a potom 

stiskn te blokovací tla ítko. 

Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, 

stiskn te spouš  naplno a pak ji pus te. 

P epínání sm ru otá ení 

Fig.2 
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení. 

Požadujete-li otá ení ve sm ru hodinových ru i ek, 

p esu te p epína  sm ru otá ení do polohy  (strana 

A). Pokud pot ebujete otá ení proti sm ru hodinových 

ru i ek, p esu te pá ku do polohy  (strana B). 
 

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 nelze stisknout spouš , ov te, zda je 

p epína  sm ru otá ení nastaven ádn  do polohy 

 (strana A) nebo  (strana B). 

Výb r provozního režimu 

Fig.3 
Tento nástroj je vybaven pá kou p epínání provozního 

režimu. Požadujete-li otá ení s p íklepem, posu te 

pá ku p epínání provozního režimu doprava (na symbol 

). Pokud požadujete pouze otá ení, p esu te pá ku 

p epínání provozního režimu doleva (na symbol ). 
 

POZOR: 
• Pá ku p epínání provozního režimu p esu te vždy 

úpln  do polohy požadovaného režimu. Budete-li 

nástroj provozovat s pá kou mezi symboly režim , 

m že dojít k poškození nástroje. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Instalace bo ní rukojeti (pomocného držadla) 

Fig.4 
Z d vodu bezpe nosti práce vždy používejte bo ní 

rukoje . Nainstalujte bo ní rukoje  na válec nástroje. 

Potom rukoje  utáhn te otá ením ve sm ru chodu hodin 

do požadované polohy. Lze ji otá et o 360° a zajistit ji v 

libovolné poloze. 
 

POZNÁMKA: 
• Bo ní rukoje  nelze oto it o 360°, pokud je 

nainstalován hloubkový doraz. 

Nasazení nebo vyjmutí vrtáku 
Model HP1630 

Fig.5 
Chcete-li nasadit vrták, vložte jej co nejdále do sklí idla. 

Utáhn te sklí idlo rukou. Zasu te klí  sklí idla do 

každého ze t í otvor  a utáhn te je ve sm ru chodu 

hodin. Dbejte na rovnom rné utažení všech t í otvor  ve 

sklí idle. 

Chcete-li vrták vyjmout, otá ejte klí em v jednom otvoru 

sklí idla proti sm ru chodu hodin a pak sklí idlo povolte 

rukou. 

Model HP1631 

Fig.6 
Podržte prstenec a otá ením objímkou proti sm ru 

chodu hodin rozev ete elisti sklí idla. Vložte vrták co 

nejdále do sklí idla. Pevn  podržte prstenec a utáhn te 

sklí idlo otá ením objímkou ve sm ru chodu hodin. 

Chcete-li vrták vyjmout, podržte prstenec a otá ejte 

objímkou proti sm ru chodu hodin. 

Hloubkom r (volitelné p íslušenství) 

Fig.7 
Hloubkom r je šikovná pom cka p i vrtání otvor  stejné 

hloubky. Povolte bo ní rukoje  a zasu te hloubkom r do 

otvoru na ní. Nastavte hloubkom r na požadovanou 

hloubku a utáhn te bo ní rukoje . 
 

POZNÁMKA: 
• Hloubkom r nelze použít v poloze, kdy naráží na 

t lo nástroje. 
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PRÁCE 
 

POZOR: 
• P i provád ní práce vždy používejte bo ní rukoje  

(pomocné držadlo) a pevn  nástroj držte za bo ní 

rukoje  a rukoje  se spína em. 

Režim vrtání s p íklepem 

Fig.8 

POZOR: 
• V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí 

na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly, 

pokud dojde k ucpání otvoru t ískami a ásticemi 

nebo p i nárazu do vyztužovacích ty í umíst ných 

v betonu. P i provád ní práce vždy používejte 

bo ní rukoje  (pomocné držadlo) a pevn  nástroj 

držte za bo ní rukoje  a rukoje  se spína em. 

Pokud tak neu iníte, m že dojít ke ztrát  kontroly 

nad nástrojem a potenciálnímu t žkému zran ní. 

P i vrtání do betonu, žuly, dlaždic a podobných materiál  

vyberte p esunutím pá ky p epínání provozního režimu 

do polohy  provozní režim „otá ení s p íklepem". 

Používejte pouze pracovní nástroj s ost ím z karbidu 

wolframu. 

Umíst te pracovní nástroj na požadované místo otvoru a 

stiskn te spouš . Na nástroj nevyvíjejte p íliš velkou sílu. 

Nejlepších výsledk  dosáhnete pomocní mírného tlaku. 

Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby 

nevyklouzl z otvoru. 

Dojde-li k ucpání otvoru t ískami nebo ásticemi, 

nevyvíjejte na nástroj v tší tlak. Místo toho nechejte 

b žet nástroj ve volnob hu a áste n  z otvoru 

vytáhn te pracovní nástroj. Budete-li tento postup 

n kolikrát opakovat, otvor se vy istí a budete moci 

pokra ovat v dalším vrtání. 

Vyfukovací nástroj (volitelné p íslušenství) 

Fig.9 
Po vyvrtání otvoru použijte k odstran ní prachu z otvoru 

vyfukovací nástroj. 

Vrtání 
P i vrtání do d eva, kov  nebo plast  vyberte p esunutím 

pá ky p epínání provozního režimu do polohy  

provozní režim „pouze otá ení". 

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 d eva. 

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. 
 

 

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. 

• Malé díly vždy upínejte do sv ráku i do 

podobného upev ovacího za ízení. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

• 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, kontrola a vým na uhlík  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. 

• P íklepový vrták s ost ím z karbidu wolframu 

• Vyfukovací nástroj 

• Ochranné brýle 

• Bezklí ové sklí idlo vrta ky 13 

• Klí  sklí idla 

• Rukoje  

• Hloubkom r 
 

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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