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DALŠÍ PRAVIDLA BEZPE NÉ PRÁCE 
1. P i provád ní prací, p i kterých se ezný nástroj m že dostat do styku se skrytým elektrickým 

vedením nebo s vlastní š rou za ízení, je ná adí t eba držet za izolované plochy rukojetí. 
Styk s „živým“ vodi em uvede nechrán né kovové ásti ná adí pod nap tí a zp sobí tak úraz 
obsluhy elektrickým proudem. 

2. Vždy se ujist te, že máte pevnou oporu nohou. Používáte-li ná adí k práci ve výškách, ujist te
se, že pod vámi nejsou jiné osoby. 

3. P i práci držte ná adí pevn .

4. Nedotýkejte se rukama otá ejících se sou ástí.

5. Neodcházejte od b žícího ná adí. Uvád jte je v innost pouze tehdy, pokud je držíte v rukou. 

6. Bezprost edn  po práci se nedotýkejte vrtáku ani sou ástí v jeho blízkosti; mohou být velmi 
horké a mohly by vám zp sobit popálení pokožky. 

TENTO NÁVOD PE LIV  USCHOVEJTE. 

NÁVOD K OBSLUZE 
D LEŽITÉ: 

P ed upínáním nebo vyjímáním vrtáku nebo montáží a demontáží postranní rukojeti i jiného 
p íslušenství se vždy ujist te, že vrta ka je vypnuta a její zástr ka je vytažena ze zásuvky.. 

Upínání nebo vyjímání vrtáku 

Pro modely DP3002, DP4000, DP4002 (obr. 1): 

Vrták p i upínání zasu te do sklí idla až na doraz. 

Utáhn te sklí idlo rukou. Poté zasu te upínací kli ku do každého ze t í otvor  sklí idla a toto 
postupn  dotáhn te otá ením ve sm ru hodinových ru i ek. Všechny t i otvory sklí idla je t eba
dotáhnout stejnom rn .

P i vyjímání vrtáku povolte sklí idlo otá ením upínací kli kou proti sm ru hodinových ru i ek pouze 
v jednom z otvor  a poté pokra ujte v povolování sklí idla rukou. Po použití upínací kli ky se 
ujist te, že jste ji vrátili na její p vodní místo. 

Pro modely DP3003, DP4001, DP4003 (obr. 2): 

P i otevírání elistí sklí idla p idržte kroužek a otá ejte pouzdrem proti sm ru hodinových ru i ek.  

Zasu te vrták do sklí idla až na doraz. Pevn  p idržte kroužek a utáhn te sklí idlo otá ením
pouzdra ve sm ru hodinových ru i ek. P i vyjímání vrtáku p idržujte kroužek a otá ejte pouzdrem 
proti chodu hodinových ru i ek.

Zapnutí (obr. 3) 

POZOR: 

P ed p ipojením vrta ky k zásuvce se vždy p esv d ete, že tla ítko vypína e provedené v podob
spoušt  se správn  pohybuje a že se po uvoln ní vrací do polohy „VYPNUTO“.  

Abyste vrta ku uvedli v innost, jednoduše stiskn te spouš . Zvýšení tlaku na spouš  má za 
následek zvýšení otá ek. Uvoln ním spoušt  se vrta ka vypne. 

P i trvalém provozu stiskn te spouš  a poté p epn te zajiš ovací pá ku sm rem nahoru. Je-li 
vrta ka takto zajišt na, je ji možno vypnout op tným stisknutím spoušt  až na doraz a jejím 
následným uvoln ním.

P epínání sm ru chodu (obr. 4) 

POZOR: 
• P ed zahájením práce s vrta kou vždy zkontrolujte její sm r otá ení.
• P epína  sm ru otá ení používejte vždy pouze po úplném zastavení vrta ky. Zm na sm ru

otá ení p ed zastavením vrta ky m že zp sobit její poškození. 

Toto ná adí je vybaveno p epína em umož ujícím zm nu sm ru otá ení. P esunutím pá ky 
p epína e sm ru otá ení do polohy  (polohy A) se zapne otá ení ve sm ru hodinových ru i ek
a p esunutím pá ky do polohy  (poloha B) se provede p epnutí na otá ení proti sm ru
hodinových ru i ek.

Postranní rukoje  (pomocné držadlo) (obr. 5) 
Pro zajišt ní bezpe nosti p i práci vždy používejte postranní rukoje . Postranní rukoje  se instaluje 
tak, aby její vnit ní zuby zapadly mezi výstupky na p ední válcové ásti plášt  vrta ky. Poté rukoje
nastavte do požadované polohy a zajist te ji utažením ve sm ru hodinových ru i ek. Rukoje  lze 
natá et v rozsahu 360° a je ji tedy možno zajistit v kterékoli poloze. 
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Hloubkom r (volitelné p íslušenství) (obr. 6) 
Hloubkom r usnad uje vrtání otvor  o stejné hloubce. Povolte postranní rukoje  a hloubkom r
zasu te do otvoru, který je v rukojeti p ipraven. Nastavte na hloubkom ru požadovanou hloubku 
a postranní rukoje  op t utáhn te. 

POZNÁMKA: 

Hloubkom r nelze používat v poloze, p i které by narážel na pláš  p evodovky. 

Vrtání

Vrtání do d eva 

P i vrtání do d eva se dosahuje nejlepších výsledk  pomocí vrták  na d evo opat ených vodicím 
šroubem. Vodicí šroub usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do obrobku. 

Vrtání do kovu 

Aby se zamezilo sklouznutí vrtáku na po átku vrtání otvoru, ozna te si místo, ve kterém má být 
otvor vyvrtán, pomocí d l íku a kladiva. Do takto vytvo eného d lku umíst te hrot vrtáku a za n te
vrtat.

P i vrtání kov  používejte eznou kapalinu. Výjimkou je litina a mosaz, které by m ly být vrtány za 
sucha.

Držení nástroje (obr. 7 + 8) 
P i vyvrtávání velkého otvoru pomocí pilového d rova e na otvory apod. by m la být postranní 
rukoje  (pomocné držadlo) použita jako vzp ra zajiš ující trvalou bezpe nou kontrolu nad ná adím. 

POZOR: 
• Nadm rný tlak p sobící na ná adí nevede k urychlení vrtání. Tento nadm rný p ítlak ve 

skute nosti zp sobí pouze poškození b itu vrtáku, sníží výkon ná adí a zkrátí jeho životnost.
• V okamžiku proražení otvoru p sobí na vrta ku i na vrták obrovská síla. Držte vrta ku pevn

a v okamžiku, kdy vrták za ne pronikat ven z obrobku, bu te velmi opatrní. 
• Uvíznutý vrták je možno vyjmout jednoduše tak, že se pomocí p íslušného p epína e nastaví 

opa ný sm r otá ení a vrták se vytáhne. Pokud však p itom vrta ku nedržíte dostate n
pevn , m že vrták vyjet ven z otvoru velmi prudce. 

• Malé obrobky vždy zajist te upnutím ve sv ráku nebo v obdobném p idržovacím p ípravku. 

Hák (obr. 9 + 10) 
Používáte-li hák, vytáhn te jej ve sm ru „A“ a poté jej zajist te zatla ením ve sm ru „B“. Není-li 
hák používán, vra te jej opa ným postupem zp t do p vodní polohy. 

Symboly 
Pro ozna ení ru ního elektrického ná adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 
p ed použitím ná adí seznámili s jejich významem. 

P e t te si návod k použití 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
1 Utáhnout   7 Pá ka p epína e sm ru chodu 13 Reakce 
2 Upínací kli ka   8 Postranní rukoje  14 Zp tný chod 
3 Sklí idlo   9 Výstupky 15 Chod vp ed
4 Kroužek 10 Zuby 16 Držení proti podlaze 
5 Spouš  11 Povolit 17 Držení proti p í ce
6 Zajiš ovací pá ka 12 Hloubkom r 18 Hák 

SPECIFIKACE 
Model DP3002 DP3003 DP4000 DP4001 DP4002 DP4003
Max. pr m r vrtání 

  – ocel 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

  – d evo 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 

Volnob ž. ot. (min
-1

) 0–1 200 0–1 200 0–900 0–900 0–600 0–600

Celková délka 04 mm 296 mm 304 mm 308 mm 304 mm 308 mm 

istá hmotnost 2,0 kg 1,8 kg 2,2 kg 2,0 kg 2,2 kg 2,0 kg 

Vzhledem k našemu programu nep etržitého vývoje a výzkumu podléhají specifikace uvedené v této p íru ce
zm nám bez p edchozího upozorn ní. 

Poznámka: Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit. 

Napájení 
Ná adí by m lo být p ipojeno ke zdroji napájení o stejném nap tí, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, p i emž se musí jednat o zdroj jednofázového st ídavého proudu. Je opat eno dvojitou 
izolací podle Evropských norem a m že tudíž být napájeno i ze zásuvek bez zemnícího vodi e.

Doporu ení pro zajišt ní bezpe nosti
V zájmu vlastní bezpe nosti se, prosím, seznamte s p iloženými bezpe nostními pokyny. 
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ÚDRŽBA 
POZOR:  

P ed zahájením provád ní jakékoli innosti pot ebné k údržb  vrta ky se vždy ujist te, že je 
vrta ka vypnuta a její zástr ka vytažena ze zásuvky. 

Aby byla zachována bezpe nost a spolehlivost výrobku, m lo by být provád ní jeho oprav, 
údržba a se izování sv ováno autorizovaným servisním st edisk m firmy Makita. 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S P EDPISY A NORMAMI EVROPSKÉHO SPOLE ENSTVÍ 

Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocn ný spole ností Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-
Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko, tímto prohlašuje, že tento výrobek 

 DP3002, DP3003, DP4000, DP4001, DP4002, DP4003, sériová výroba 

vyrobený spole ností Makita Corporation v Japonsku je podle sm rnic Rady 73/23/EEC, 
89/336/EEC a 98/37/EEC v souladu s následujícími normami nebo normaliza ními dokumenty: 

 HD 400, EN50144, EN55014, EN61000* 

 * od 1. ledna 2001 

Yasuhiko Kanzaki 
editel

Hlu nost a vibrace model  DP3002, DP3003 
Typická hladina akustického tlaku vážená podle k ivky A iní 79 dB (A).  

B hem provozu m že hladina hluku p ekro it hodnotu 85 dB (A). 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep esahuje 2,5 m/s
2
.

Hlu nost a vibrace model  DP4000, DP4001, DP4002, DP4003 
Typická hladina akustického tlaku vážená podle k ivky A iní 80 dB (A).  

B hem provozu m že hladina hluku p ekro it hodnotu 85 dB (A). 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep esahuje 2,5 m/s
2
.
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Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Vrta ka

Návod k obsluze 

DP3002  DP3003 
DP4000  DP4001 
DP4002  DP4003 




