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GB Cordless Metal Shear INSTRUCTION MANUAL
UA

PL Akumulatorowe No yce Do Blachy INSTRUKCJA OBS UGI
RO Foarfec  metalic  f r  fir MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE Akku-Blechschere BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Akkumulátoros lemezolló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Akumulátorové no�nice na plech NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Akumulátorové n �ky na plech NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BJS160 BJS161 BJS100 BJS101

Ocel a� do 400 N/mm2 1,6 mm (16 ga.) 1,0 mm (20 ga.)
Ocel a� do 600 N/mm2 1,2 mm (18 ga.) 0,7 mm (23 ga.)Max. kapacita ezání

Hliník a� do 200 N/mm2 2,5 mm (13 ga.) 2,5 mm (12 ga.)
Min. polom r ezání 250 mm 30 mm

Po et zdvih  za minutu (min -1) 4 300 4 300
Celková délka 362 mm 364 mm
Hmotnost netto 1,9 kg 2,0 kg 1,9 kg 2,0 kg

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC 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 li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA � Procedure 01/2003

ENE037-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k ezání ocelových plech  a nerezových
ocelových plech .

Pro Model BJS160
ENG104-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 74 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG218-2

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

Pracovní re�im: ezání ploché oceli
Vibra ní emise (ah): 12,0 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pro Model BJS161
ENG104-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 71 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG218-2

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

Pracovní re�im: ezání ploché oceli
Vibra ní emise (ah): 13,0 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pro Model BJS100
ENG104-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 71 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.
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ENG218-2

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

Pracovní re�im: ezání ploché oceli
Vibra ní emise (ah): 12,5 m/s

2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pro Model BJS101
ENG104-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 71 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.

ENG218-2

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

Pracovní re�im: ezání ploché oceli
Vibra ní emise (ah): 13,0 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENH101-12

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
popis za ízení:


. modelu/ typ: BJS100,BJS101,BJS160,BJS161
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od 29.
prosince 2009

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, MK15 8JD, England
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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 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.

GEB067-1

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
AKUMULÁTOROVÝM N �KÁM
1. Dr�te nástroj pevn  .
2. Zpracovávaný díl pe liv  uchy te.
3. Udr�ujte ruce mimo pohyblivé díly.
4. Hrany dílu a jeho t ísky jsou ostré. Noste

rukavice. Doporu ujeme také pou�ívat obuv
se silnou podrá�kou, aby nedo�lo ke zran ní.

5. Nepokládejte nástroj na t ísky z dílu. V
opa ném p ípad  m �e dojít k po�kození
nástroje a problém m.

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

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

8. Bezprost edn  po ukon ení práce se
nedotýkejte kotou e ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
poko�ku.

9. Vyvarujte se p e ezání elektrických vodi .
Mohlo by dojít k vá�nému úrazu elektrickým
proudem.

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.

ENC007-4

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.
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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 akumulátor, který byl vystaven
pádu nebo nárazu.

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.

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 bloku akumulátoru do ná adí v�dy

zkontrolujte, zda spínací pá ka správn  funguje a
zda se po stisknutí v zadní ásti vrací do polohy
�VYP."

� K zaji�t ní pohodlí obsluhy p i del�ím pou�ívání lze
p epína  zajistit v poloze �ZAP." P i zaji� ování
ná adí v poloze �VYP." bu te opatrní a ná adí
pevn  dr�te.

Nástroj m �ete zapnout posunutím spínací pá ky do
polohy �I (ON)". Natrvalo zapnete nástroj stisknutím
p ední ásti spínací pá ky, která se tak zajistí.
Nástroj m �ete vypnout stisknutím zadní ásti spínací
pá ky a jejím následným posunutím do polohy �O
(OFF)".

Vícefunk ní kontrolka
Fig.3
Kontrolky se nacházejí na dvou místech.

Signál pro vým nu akumulátoru
 Jestli�e se p i práci akumulátor tém  vybije,

rozsvítí se ervená kontrolka a ná adí se
okam�it  zastaví. Pokud se rozsvítí ervená
kontrolka, vym te akumulátor za pln
nabitý.

Funkce pojistky proti náhodnému spu�t ní
 Nástroj se nespustí, i kdy� je do nástroje,

jeho� posuvný spína  se nachází v poloze
zapnuto �I", vlo�en akumulátor. V tomto
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okam�iku kontrolka pomalu bliká a signalizuje
tak, �e je aktivní funkce pojistky proti
náhodnému spu�t ní.

 Chcete-li nástroj uvést do chodu, nejd íve
p esu te posuvný spína  do polohy vypnuto
�O" a poté do polohy zapnuto �I".

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.

Nastavení rozte e no�
Pouze BJS160 a BJS161
Upravte vzdálenost mezi bo ním no�em a st edovým
no�em podle tlou� ky zpracovávaného materiálu.

Fig.4
Nejprve pou�ijte �estihranný klí  a povolte �roub.

Fig.5
Potom �estihranným klí em nastavte v li p ita�ením
nebo povolením �roubu. Mezi v lemi na obou stranách
hlavního no�e m �e být malý rozdíl.
Zkontrolujte men�í vzdálenost tlou� kom rem a se i te
ji.
P i pou�ití tlou� kom ru k se izování rozte e no�
pou�ijte tabulku.

006428

Po se ízení rozte e �roub pevn  dotáhn te.

Ulo�ení �estihranného klí e
Fig.6
Jestli�e �estihranný klí  nepou�íváte, ulo�te jej na místo
podle obrázku.

PRÁCE
Mazání
Fig.7
P ed zahájením provozu proma�te kontaktní místo
st edového no�e a epu. Dobré kvality st íhání
dosáhnete, pokud budete mazivo ob as naná�et také v
pr b hu práce.

PRÁCE
Fig.8
Uve te nástroj do chodu a p ilo�te p ední okraje bo ních
no�  na díl. Nyní jednudu�e posunujte nástroj dop edu.
Udr�ujte bo ní no�e zarovnané s povrhem dílu.

Fig.9
POZOR:

� V p ípad  st íhání malé ásti dílu m �ete p i
ukon ování ezu narazit na potí�e. V takovém
p ípad  pokus zopakujte a sou asn  potáhn te díl
o trochu zp t.

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.

POZNÁMKA:
� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo,

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.

Nástroj a v trací otvory je nutno udr�ovat v istot .
V trací otvory nástroje ist te pravideln  nebo kdykoliv
dojde k jejich zablokování.

Vým na uhlík
Fig.10
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.
Vlo�te konec plochého �roubováku do drá�ky v nástroji a
zvednutím demontujte kryt ví ka.

Fig.11
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.12
Nainstalujte kryt ví ka zp t na nástroj.

Vým na no�
�ivotnost no�  závisí na st íhaných materiálech.
P ibli�nou �ivotnost no�  naleznete v následující
referen ní tabulce.
Jakmile se no�e ztupí, po�ádejte o jejich vým nu
autorizované servisní st edisko spole nosti Makita.
BJS160 a BJS161
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BJS100 a BJS101


















010739

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.

� Tlou� kom r
� St edový b it
� Pravý bo ní b it
� Levý bo ní b it
� Imbusový klí
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
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