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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BFT041F BFT082F BFT124F

Tuhý spoj 1 - 4 N�m 3 - 8 N�m 5 - 12 N�m
Utahovací moment

Pru�ný spoj 1 - 4 N�m 3 - 8 N�m 5 - 12 N�m
Otá ky naprázdno (min-1) 800 860 600

Rozm ry (D x � x V) 191 mm x 72 mm x 266 mm
Hmotnost netto 1,5 kg

Jmenovité nap tí 14,4 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 li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA � Procedure 01/2003

ENE033-1

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

ENG103-4

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

Hladina akustického tlaku (L pA): 70 dB(A) nebo
mén
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A)
Noste ochranu sluchu

ENG204-2

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

Pracovní re�im: �roubování 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 �e
být vyu�ita ke srovnávání ná adí mezi sebou.

� Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn �
vyu�ít k p edb �nému posouzení vystavení jejich
vlivu.

VAROVÁNÍ:
� Emise vibrací b hem skute ného pou�ívání

elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací li�it v závislosti na zp sobu
pou�ití 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

v�echny ásti pracovního cyklu, mezi n � pat í
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

ENH003-13

Pouze pro zem  Evropy

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
Popis za ízení:
Akumulátorový �roubovák
. modelu/typ: BFT041F, BFT082F, BFT124F

vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2006/42/EC
Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

10.11.2009

000230

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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GEA010-1

Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí

 UPOZORN NÍ P e t te si v�echna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodr�ení
upozorn ní a pokyn  m �e dojít k úrazu elektrickým
proudem, po�áru nebo vá�nému zran ní.

V�echna upozorn ní a pokyny si
uschovejte pro budoucí pot ebu.

GEB050-2

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
AKUMULÁTOROVÉMU
�ROUBOVÁKU
1. P i práci v místech, kde m �e dojít ke kontaktu

spojovacího prvku se skrytým elektrickým
vedením, dr�te elektrické ná adí za izolované

ásti dr�adel. Spojovací prvky mohou p i
kontaktu s vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných ástí ná adí a obsluha m �e utrp t
úraz elektrickým proudem.

2. Dbejte, abyste v�dy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve vý�kách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.

3. Dr�te nástroj pevn  .
4. Nep ibli�ujte 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
poko�ku.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  opakovaného
pou�ívání) vedly k zanedbání dodr�ování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m �e zp sobit vá�né zran ní.

ENC007-5

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku
vyu�ívajícím baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba

akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V

opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

9. Nepou�ívejte po�kozené akumulátory.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost 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.
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POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a
je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1

� P ed vlo�ením nebo demontá�í akumulátoru v�dy
nástroj vypn te.

� P i demontá�i akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje posunout tla ítko na p ední
stran  akumulátoru.

� P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
akumulátoru s drá�kou ve sk íni a zasu te jej na
místo. Akumulátor zasunujte v�dy a� na doraz,
dokud není zaji�t n na svém míst  a nezazní malé
cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln  zaji�t no, je na
jeho horní stran  vid t ervená ást. Zasu te jej tak,
aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném p ípad
m �e akumulátor vypadnout a zp sobit zran ní
vám nebo okolostojícím osobám.

� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli� velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .

Zapínání
Fig.2

POZOR:
� P ed vlo�ením akumulátoru do nástroje v�dy

zkontrolujte správnou funkci spou�t  a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.

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

P epínání sm ru otá ení
Fig.3

POZOR:
� P ed zahájením provozu v�dy zkontrolujte

nastavený sm r otá ení.
� S p epína em sm ru otá ení manipulujte a� poté,

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

� Pokud nástroj nepou�íváte, v�dy p esu te
p epína  sm ru otá ení do neutrální polohy.

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 spou�  nástroje.

Rozsvícení sv tla
Fig.4

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

Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spou�t . Sv tlo z stává
zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spou� . Sv tlo
automaticky zhasne 10 sekund po uvoln ní spou�t .

POZNÁMKA:
� K ot ení ne istot z o ky sv tla pou�ívejte suchý

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla
nepo�krábali, m �e se tím zmen�it jeho svítivost.

Diodový ukazatel / bzu ák
Fig.5
Diodový ukazatel / bzu ák na nástroji signalizuje
následující funkce.
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Se ízení utahovacího momentu
Fig.6
Chcete-li �roubovat strojní �rouby, vruty do d eva, �rouby
s �estihrannou hlavou, apod., pro které je stanoven
utahovací moment, nastavte následujícím zp sobem
utahovací moment.
1. Nejd íve vyjm te z nástroje akumulátor.
2. Povolte a odstra te �roub uchycující prstenec.
3. Oto te prstenec ve p ední ásti nástroje rukou tak,

aby byl pod prstencem vid t otvor.
4. Do ná adí vlo�te akumulátor a stiskn te spou� .

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.7
5. K nastavení utahovacího momentu pou�ijte

volitelnou se izovací hlavu. Do otvoru v p ední
ásti ná adí zasu te ep se izovací hlavy.

Otá ením se izovací hlavy sm rem vpravo pak
nastavíte v t�í utahovací moment nebo otá ením
vlevo men�í moment.

6. Srovnejte �lutou rysku s po�adovaným íslem na
stupnici utahovacího momentu.

7. Vlo�te akumulátor a momentovou zkou�e kou se
p esv d te, zda byl nastaven utahovací moment.

8. Otá ejte prstencem na p ední stran  nástroje a
poté uta�ením �roubu prstenec zajist te.

POZNÁMKA:
� ísla na stupnici utahovacího momentu slou�í jako

vodítko p i nastavování po�adovaného
utahovacího momentu.

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním libovolných prací na nástroji se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� �roubovákového
nástavce a nástavce s vnit ním �estihranem
Fig.8
Pou�ívejte pouze �roubovací nástavce i nástavce
s vnit ním �estihranem s ástí pro vlo�ení nazna enou
na obrázku.

Pro nástroj s m lkým otvorem pro nástavec: A = 12
mm, B = 9 mm
Pro nástroj s hlubokým otvorem pro nástavec: A =
17 mm, B = 14 mm

Nepou�ívejte �ádné jiné �roubovací nástavce ani
nástavce s vnit ním �estihranem.
P i instalaci nástavce potáhn te sklí idlo ve sm ru �ipky
a vlo�te nástavec co nejdále do pouzdra. Poté nástavec
uvoln ním pouzdra zajist te.

Fig.9
Chcete-li nástavec vyjmout, potáhn te sklí idlo ve sm ru
�ipky a nástavec vytáhn te.

POZNÁMKA:
� Nebude-li nástavec vlo�en dostate n  hluboko do

pouzdra, nevrátí se pouzdro do své výchozí polohy
a nástavec nebude upevn n. V takovém p ípad  se
pokuste nástavec vlo�it znovu podle pokyn
uvedených vý�e.

PRÁCE
Fig.10
Nasa te hrot �roubovákového nástavce na hlavu �roubu
a vyvi te na nástroj tlak. Poté nástroj uve te do chodu.
Jakmile se zaktivuje spojka, motor se automaticky
zastaví. Poté uvoln te spou� .

POZNÁMKA:
� Dbejte, aby byl �roubovákový nástavec nasazen

kolmo na hlavu �roubu. V opa ném p ípad  m �e
dojít k po�kození �roubu a/nebo nástavce.

Limity utahování
S ná adím pracujte v rozsahu otá ení do 360 .
Pou�ijete-li ná adí za horní hranicí tohoto rozsahu,
nebude spojka pracovat. Ná adí nebude moci
poskytnout dostate ný utahovací moment (indikátor LED
pomalu erven  bliká nebo svítí).

POZNÁMKA:
� Úhel otá ení p edstavuje úhel, pod kterým se otá í

vrut/�roub, jakmile nástroj dosáhne z padesáti
procent sta procent po�adovaného momentu.

� P i pou�ití akumulátoru ochlazeného na nízkou
teplotu m �e n kdy kontrolka s bzu ákem
signalizovat upozorn ní na nízký stav nabití a
ná adí se okam�it  zastaví. V takovém p ípad
m �e být kapacita utahování ni��í ne� je uvedeno v
této p íru ce dokonce i ve chvíli, kdy byl pou�it
nabitý akumulátor.

ÚDR�BA

POZOR:
� P ed zahájením kontroly nebo údr�by nástroje se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.

� Nikdy nepou�ívejte 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 ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.
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P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Originální akumulátor a nabíje ka Makita
� Se izovací rukoje
� Chráni
� Sestava základny rukojeti
� Rukoje  37
� Hlava se systémem proti zp tnému rázu
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