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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model 1806B

�í ka hoblování 170 mm
Hloubka hoblování 2 mm

Otá ky naprázdno (min-1) 15 000
Celková délka 529 mm
Hmotnost netto 8,8 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

ENE001-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k hoblování d eva.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENF100-1

Ve ejné nízkonap ové rozvodné systémy s nap tím
mezi 220 V a 250 V.
P i spínání elektrických p ístroj  m �e dojít ke kolísání
nap tí. Provozování tohoto za ízení za nep íznivého
stavu elektrické sít  m �e mít negativní vliv na provoz
ostatních za ízení. Je-li impedance sít  men�í nebo
rovna 0.42 Ohm, lze p edpokládat, �e nevzniknou �ádné
negativní ú inky. Sí ová zásuvka pou�itá pro toto
za ízení musí být chrán na pojistkou nebo ochranným
jisti em s pomalou vypínací charakteristikou.

ENG005-2

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typické A-vá�ené hladiny hluku
Hladina akustického tlaku: 90 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 101 dB(A)
Nejistota: 3 dB(A)

Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická vá�ená hodnota efektivního zrychlení není v t�í
ne� 2,5 m/s2.

Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s  EN60745.
ENH101-6

Model; 1806B
PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v souladu s
Na ízeními rady  89/336/EEC, 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki CE2006

000087

editel
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan

GEB010-2

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro hoblík. Budete-li tento nástroj
pou�ívat nebezpe ným nebo nesprávným zp sobem,
m �ete utrp t vá�né zran ní.
1. P ed polo�ením nástroje na podlahu vy kejte,

dokud se ezný díl úpln  nezastaví.
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Nechrán ný ezný nástroj se m �e zachytit o
povrch, zp sobit ztrátu kontroly a vá�né zran ní.

2. Uchy te a podep ete díl na stabilní podlo�ce
pomocí svorek nebo jiným praktickým
zp sobem. Budete-li díl dr�et rukama nebo
op ený o vlastní t lo, bude nestabilní a m �e
zp sobit ztrátu kontroly.

3. Na pracovním míst  nikdy nenechávejte hadry,
oble ení, lana, provazy a podobné materiály.

4. Ne e�te h ebíky. P ed zahájením provozu
zkontrolujte a odstra te z dílu v�echny
p ípadné h ebíky.

5. Pou�ívejte pouze ostré no�e. S no�i
manipulujte velice opatrn .

6. P ed zahájením práce se ujist te, �e jsou
pevn  uta�eny instala ní �rouby no�e.

7. Dr�te nástroj pevn  ob ma rukama.
8. Nep ibli�ujte ruce k otá ejícím se ástem.
9. P ed pou�itím nástroje na skute ném dílu jej

nechejte na chvíli b �et. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat �patn  nainstalovaný nebo
nedostate n  vyvá�ený kotou .

10. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se
kotou  nedotýká dílu.

11. P ed ezáním po kejte, dokud kotou
nedosáhne plných otá ek.

12. P ed jakýmkoliv se izováním v�dy nástroj
vypn te a po kejte, dokud se úpln  nezastaví
no�e.

13. Nikdy nevkládejte prsty do �labu pro t ísky.
�lab se m �e p i za ízení vlhkého d eva
zaseknout. Uváznuté t ísky odstra uje ty í.

14. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.

15. V�dy vym ujte oba no�e nebo kryty na válci;
v opa ném p ípad  výsledná nerovnováha
zp sobí vibrace a zkrátí �ivotnost nástroje.

16. Pou�ívejte pouze no�e Makita uvedené v této
p íru ce.

17. V�dy pou�ívejte protiprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Nastavení hloubky ezu
Fig.1
Hloubku ezu lze jednodu�e se ídit otá ením knoflíku na
p ední stran  nástroje.

Zapínání

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Nástroj bez zaji� ovacího a odji� ovacího tla ítka
Fig.2
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Nástroj se zaji� ovacím tla ítkem
Fig.3
Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spou� .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom
stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a pak ji pus te.
Nástroj s odji� ovacím tla ítkem
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici odji� ovací tla ítko.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskn te odji� ovací
tla ítko a poté spou� . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou� .

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Demontá� a instalace hoblovacích no�
Fig.4

POZOR:
� P i instalaci no�  na nástroj je nutno pevn

dotáhnout instala ní �rouby no� . Uvoln ný
instala ní �roub m �e být nebezpe ný. V�dy
zkontrolujte, zda jsou �rouby pevn  dota�eny.

� S no�i manipulujte velice opatrn . P i demontá�i a
montá�i no�  si chra te prsty a ruce rukavicemi
nebo hadry.

� P i demontá�i a instalaci no�  pou�ívejte pouze
dodaný klí  Makita. V opa ném p ípad  m �e dojít
k p eta�ení nebo nedostate nému uta�ení
instala ních �roub . V d sledku toho by mohlo
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dojít ke zran ní.
Chcete-li demontovat no�e z válce, od�roubujte
imbusovým klí em p t instala ních �roub . Spolu s no�i
odejmete také kryt válce.
P i instalaci no�  nejd íve o ist te v�echny t ísky a cizí
materiál p ilnulý na válci nebo no�ích. Pou�ívejte no�e
stejných rozm r  a hmotnosti. V opa ném p ípad  dojde
k oscilacím i vibracím válce, které povedou k
nekvalitnímu zpracování a potenciáln  k poru�e
nástroje.

Fig.5
Pro ka�dý n � jsou k dispozici dva stav cí �rouby. P i
instalaci no�e musí zá ez na no�i zapadnout do hlavy
stav cího �roubu. Poté nainstalujte kryt válce a pouze
ru n  dotáhn te v�echny instala ní �rouby.
Otá ejte válcem, dokud se ost í no�e nep esune p esn
doprost ed mezi p ední a zadní základnu.

Polo�te na zadní základnu na plocho trojúhelníkové
pravítko a posunujte jej p es ost í no�e. Vy nívání no�e
lze se ídit pomocí dvou stav cích �roub . Nastavení
no�e by m lo být provedeno tak, aby n � vy níval po
celém úseku rovnom rn . Proto by m lo být
trojúhelníkové pravítko zarovnáno po celé délce s ost ím
no�e. Po se ízení obou no�  dotáhn te rovnom rn  a
st ídav  klí em v�echny instala ní �rouby.

Fig.6
Po dota�ení �roub  pevn  za�roubujte stav cí �rouby.

Správné nastavení hoblovacího no�e
Nebude-li správn  a bezpe n  nastaven n �, bude
hoblovaný povrch hrubý a nerovný. N � je nutno
namontovat tak, aby byla ezná hrana zcela rovná, tj.
rovnob �ná s povrchem zadní základny.
N kolik p íklad  správného a nesprávného nastavení je
k dispozici ní�e.

EN0004-1

P ipojení odsava e prachu
Fig.7
Pro zem  a oblasti Evropy
K zaji�t ní istoty b hem hoblování p ipojte k nástroji
odsava  prachu Makita. Pomocí �roub  na nástroj
namontujte hubici. Poté k hubici p ipojte hadici
odsava e prachu, jak je ilustrováno na obrázcích.

Pro ostatní zem  a oblasti
P i p ipojování odsava e prachu Makita k nástroji je
nutno pou�ít hubici a spojku (volitelné p íslu�enství).
Informace o hubici a spojce získáte v katalogu nebo u
zástupce spole nosti Makita.

Fig.8
PRÁCE
Hoblování
Fig.9
Nejd íve polo�te p ední základnu nástroje na plocho na
povrch dílu bez toho, aby byly no�e s povrchem v
kontaktu. Zapn te nástroj a po kejte, dokud no�e
nedosáhnou plné rychlosti. Poté posunujte nástroj mírn
dop edu. Na za átku hoblování vyvi te na p ední ást
nástroje tlak. Na konci hoblování vyvi te tlak na zadní
ást nástroje. Hoblování lze usnadnit, pokud
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zpracovávaný díl stacionárn  nakloníte tak, abyste mohli
pracovat pon kud z kopce.
Kvalita povrchu je dána rychlostí a hloubkou ezu.
Velkoplo�ný hoblík udr�uje rychlost, která nevede k jeho
zablokování t ískami. Po�adujete-li hrubé ezání, lze
zv t�it hloubku ezu. Dobrá kvalita povrchu vy�aduje
sní�ení hloubky ezu a pomalej�í posunování nástroje
sm rem dop edu.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Ost ení hoblovacích no�
Nejlep�ích výsledk  dosáhnete tak, �e budete neustále
udr�ovat no�e ostré. K odstran ní zá ez  a získání
jemného ost í pou�ijte dr�ák pro ost ení.

Fig.10
Nejd íve povolte dv  k ídlové matice na dr�áku a
zasu te no�e (A) a (B) tak, aby se dotýkaly stran (C) a
(D). Poté dotáhn te k ídlové matice.

Fig.11
P ed ost ením pono te ost ící kámen na 2 a� 3 minuty
do vody. Chcete-li brousit sou asn  pod stejným úhlem,
umíst te dr�ák tak, aby se oba no�e dotýkaly ost ícího
kamene.

Fig.12
Vým na uhlík
Fig.13
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte kryt proti t ískám.

Fig.14
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.15
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.

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.

� Vysokorychlostní ocelový hoblovací n �
� Sestava dr�áku pro ost ení
� M idlo no�e
� Paralelní vodítko (vodicí pravítko)
� Sestava prodlu�ovacího vodítka
� Ost ící kámen
� Sestava hubice
� Imbusový klí
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