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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. Spouš  
2-2. Bezpe nostní pá ka 
3-1. Pomocný zásobník 
3-2. Pojistná pá ka 
4-1. Sponky 

4-2. Hlavní zásobník 
5-1. Pomocný zásobník 
5-2. Pojistná pá ka 
6-1. Pomocný zásobník 
6-2. Pojistná pá ka 
7-1. Drážka 
7-2. Hák 
7-3. Šroub 

9-1. Matice 
10-1. P ední ást 
10-2. Zpracovávaný díl 
10-3. Zadní ást 
12-1. Pr zor 
13-1. Pomocný zásobník 
13-2. Pojistná pá ka 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model BST220 BST221 

Ší ka spony 10 mm 10 mm 

Použitelné délky spon 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm 

Kapacita zásobníku spon 84 ks 84 ks 

Celková délka 247 mm 251 mm 

istá hmotnost 2,3 kg 2,4 kg 

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 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 

 
ENE054-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k nast elování spon do konstruk ních 
materiál , jako je nap íklad ezivo. 

ENG905-1 

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

   

Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 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: 

   

Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s2 

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). 
 

ENH101-15 

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:  
Akumulátorová sponkova ka 
. modelu/ typ: BST220,BST221 

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 
Technická dokumentace je k dispozici u našeho 
autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
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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. 
GEB075-2 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ 
K AKUMULÁTOROVÉ 
SPONKOVA CE 
1. Vždy p edpokládejte, že v ná adí je spojovací 

materiál. P i neopatrné manipulaci se 

sponkova kou m že dojít k ne ekanému 

vyst elení spojovacího materiálu a ke zran ní. 

2. Nemi te nástrojem na sebe ani na žádnou 
jinou osobu. Mohlo by dojít ke zran ní po 

ne ekaném vyst elení sponky. 

3. Nespoušt jte nástroj, dokud není pevn  
položen proti spojovanému dílu. Není-li nástroj 

v kontaktu s dílem, sponka se m že odchýlit. 

4. Uvízne-li v ná adí spojovací materiál, odpojte 
za ízení od napájení. P i odstra ování uvízlého 

spojovacího materiálu by totiž mohlo dojít k 

náhodné aktivaci sponkova ky p ipojené k 

napájení. 

5. P i odstra ování uvízlé sponky bu te opatrní. 
Mechanizmus m že být stla en a sponka m že 

být p i pokusu o uvoln ní vyst elena. 

6. Sponkova ku nepoužívejte k uchycování 
elektrických kabel . Za ízení není 

zkonstruováno k instalaci elektrických kabel  – 

mohlo by dojít k poškození izolace kabel , úrazu 

elektrickým proudem a nebezpe í vzniku požáru. 

7. V p ípad  pot eby vždy používejte ochranné 
brýle nebo celoobli ejový štít. 

8. P ed ústí ná adí nedávejte ruce a nohy. 
9. P ed vkládáním spojovacího materiálu, 

se izováním, kontrolou, údržbou nebo po 
skon ení práce vyjm te z ná adí vždy 
akumulátor. 

 

10. P ed zahájením práce zajist te, aby se v 
blízkosti nenacházely žádné osoby. Nikdy 
nenast elujte sou asn  z vnit ní i vn jší strany 
st ny. Spojovací materiál m že projít i 
prolétnout naskrz a p edstavuje tak vážné 
nebezpe í. 

11. Dbejte na správný postoj a udržujte dobrou 
rovnováhu. P i práci ve výškách dbejte, aby se 
pod vámi nepohybovaly žádné osoby. 

12. Pe liv  zkontrolujte st ny, stropy, podlahy, 
st ešní krytinu, atd., aby nedošlo ke zran ní 
elektrickým proudem, úniku plynu, výbuchu 
nebo jiným nehodám zp sobeným 
nast elením spon do vodi  pod proudem, 
potrubí nebo plynových potrubí. 

13. Používejte pouze spojovací materiál ur ený v 
této p íru ce. Použití jiného spojovacího 
materiálu m že zp sobit poruchu ná adí. 

14. Ná adí neupravujte a nepoužívejte jej k jiným 
ú el m než k nast elování spojovacího 
materiálu. 

15. Nespoušt jte ná adí bez spojovacího 
materiálu. Zkracuje se tak jeho životnost. 

16. Pokud si na nástroji povšimnete jakékoliv 
poruchy nebo ehokoliv neobvyklého, 
okamžit  p erušte práci. 

17. Nikdy nenast elujte do žádných materiál , 
jimiž m že spojovací materiál prolétnout jako 
projektil. 

18. Nikdy sou asn  nema kejte spouš  a 
pojistnou pá ku, pokud nejste p ipraveni ke 
spojování díl . Pojistná pá ka má být 
stisknuta spojovaným dílem. Funkci pojistné 
pá ky nikdy neobcházejte jejím blokováním i 
stisknutím rukou. 

19. Nikdy nemanipulujte s pojistnou pá kou. 
asto kontrolujte ádnou funkci pojistné 

pá ky. 

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. 

ENC007-7 

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 
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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.  

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 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• 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 zasunujte vždy 

nadoraz, až zacvakne na místo. Není-li tla ítko 

zcela zajišt no, uvidíte na jeho horní stran  

ervený indikátor. Zasu te akumulátor 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. 

• P i vkládání akumulátoru nepoužívejte p ílišnou 

sílu. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

nevkládáte jej správn . 

Bezpe nostní systém 

Fig.2 
P ed uvedením do provozu se ujist te, že jsou pln  

funk ní všechny bezpe nostní systémy. Nástroj se 

nesmí uvést do chodu, pokud je pouze stisknuta spouš  

nebo pokud je pouze bezpe nostní pá ka p itla ena proti 

povrchu d eva. Nástroj se smí uvést do provozu pouze v 

p ípad , že jsou provedeny ob  innosti sou asn . 

P ípadné funk ní vady kontrolujte pouze s nástrojem bez 

zatížení. Sou asn  nesmí být nástroj namí en na 

pracovníka ani okolostojící osoby. 
 

POZNÁMKA: 
• Existuje možnost, že se nástroj uvede do chodu 

okamžit  po pouhém stisknutí spoušt . Tato 

situace nep edstavuje problém. Dojde-li k této 

situaci, nami te nástroj sm rem od sebe a 

okolostojících osob. Uvoln ním a stisknutím 

spoušt  se ujist te o ádné funkci bezpe nostních 

systém . 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním jakékoli práce na sponkova ce 

se ujist te, že se vaše prsty nenacházejí na spoušti 

a že je vyndán akumulátor. 
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Sponky 
• Se sponkami a jejich obalem manipulujte opatrn . 

Bude-li se sponkami zacházeno hrub , mohou se 

zdeformovat a zp sobit problémy s p ívodem 

sponek nebo jejich zablokování. 

• Sponky neskladujte ve velmi vlhkém nebo velmi 

horkém prost edí ani na p ímém slunci. 
 

POZOR: 
• Nepoužívejte jiné sponky, než které jsou popsány v 

této p íru ce nebo sponky, které jsou poškozené, 

ohnuté, zreziv lé nebo zkorodované. 

• Nevkládejte do zásobníku najednou sponky s 

r znou velikostí, mohlo by se zhoršit posunování 

sponek nebo dojít k zaseknutí. 

Pln ní sponek 
Vysu te akumulátor. 

Stiskn te zajiš ovací pá ku na zadní stran  pomocného 

zásobníku a posu te pomocný zásobník sm rem 

dozadu. 

Fig.3 
Vložte sponky do hlavního zásobníku noži kami sm rem 

nahoru. Posu te pomocný zásobník sm rem dop edu. 

Fig.4 
Pomocný zásobník zajistíte na míst  zaháknutím 

zajiš ovací pá ky na zadní stran  pomocného 

zásobníku. 
 

POZOR: 
• Je-li zásobník napln ný a nástroj je držen sm rem 

dol  p i otev eném pomocném zásobníku, mohou 

sponky vypadnout a ohrozit osoby nebo v ci 

nacházející se pod nástrojem. M jte toto na pam ti 

zejména p i práci ve výšce. 

Vyndávání sponek 
 

POZOR: 
• P i vyndávání sponek se vždy ujist te, že se vaše 

prsty nenacházejí na spoušti nebo na pá ce a že je 

ze sponkova ky vyndán akumulátor. Náhodné 

vyst elení m že zp sobit zran ní nebo poškození 

majetku. 

Vysu te akumulátor. 

Stiskn te zajiš ovací pá ku a zasu te zásobník zp t. 

Fig.5 
Vyndejte sponky ze zásobníku. 

Fig.6 

Hák 
 

POZOR: 
• P ed použitím háku se vždy ujist te, že se vaše 

prsty nenacházejí na spoušti nebo na pá ce a že je 

vyndán akumulátor. 

Fig.7 

 

POZOR: 
• Nezav šujte hák za opasek. P i spadnutí 

sponkova ky po náhodném uvoln ní háku z 

opasku by mohlo dojít k necht nému vyst elení a 

následnému zran ní. 

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. 

Fig.8 

PRÁCE 
Nastavení hloubky 

Fig.9 
Pokud jsou sponky nast elovány p íliš hluboko nebo 

p íliš m lce, upravte hloubku nast elování oto ením 

matice na spodní ásti nástroje. Chcete-li sponky 

nast elovat hloub ji, oto te matici doprava. Chcete-li 

sponky nast elovat do menší hloubky, oto te matici 

doleva. Matice musí být otá ena po 90 stupních (1/4 

otá ky), aby drážka na matici byla rovnob žná se 

zásobníkem. 

Nast elování sponek 

Fig.10 
Položte nástroj otvorem, ze kterého jsou vyst elovány 

sponky, p ímo na materiál, který upev ujete, a držte 

nástroj pevn  proti materiálu. Potom vyst elte sponky  

zatažením za pá ku a stisknutím spoušt . Rukoje  je 

tvarována tak, aby bylo možné bezpe n  držet hlavu 

nástroje dole ukazová kem a palcem. Po vyst elení 

sponky zcela uvoln te spouš . 

Pokud hlava vyst elené sponky z stane nad povrchem 

upev ovaného materiálu, nast elte sponku tak, že p itom 

budete pevn  držet hlavu sponkova ky. 

Fig.11 

POZNÁMKA: 
• Souvislé používání sponkova ky v p ípad , kdy 

hlava vyst elených sponek z stává nad povrchem 

upev ovaného materiálu, m že zp sobit 

poškození hnacího ústrojí sponkova ky, zaseknutí 

sponkova ky atd. 

Kontrola zbývajících sponek 

Fig.12 

POZOR: 
• Nepoužívejte nástroj bez sponek. Zkracuje se tak 

životnost nástroje. 

Na pravé stran  nástroje (p i pohledu na nástroj 

zep edu) je k dispozici užite né okénko. Pomocí tohoto 

okénka m žete zkontrolovat, zda jsou v zásobníku 

sponky. Nevidíte-li p es okénko sponky, dopl te 

zásobník. 
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Odstran ní zaseknutých sponek 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed odstra ováním uvíznutých sponek se vždy 

ujist te, že je uvoln na spouš  a že je vyndán 

akumulátor. 

Vyjm te ze sponkova ky akumulátor. 

Fig.13 
Stiskn te zajiš ovací pá ku na zadní stran  pomocného 

zásobníku a posu te pomocný zásobník sm rem 

dozadu. 

Vyndejte zaseknuté sponky, které z staly v otvoru, ze 

kterého jsou sponky vyst elovány. 

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. 

• Sponky 

• R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek 

Makita 

• Ochranné brýle 
 

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

  

884841D973 


