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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model TD090D

�roub do kovu 4 mm - 8 mm
Standardní �roub 5 mm - 14 mmVýkony

Vysokopevnostní �roub 5 mm - 10 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 0 - 2 400
Po et p íklep  za minutu 0 - 3 000

Celková délka 155 mm
Hmotnost netto 0,92 kg

Jmenovité nap tí 10,8 V DC
� 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.

ENE033-1

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

ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-2:

Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 103 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG205-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN 60745-2-2:

Pracovní re�im: rázové utahování upev ovacích
prvk  podle maximální kapacity nástroje
Vibra ní emise (ah): 10 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENH102-7

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; TD090D
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014 v souladu se sm rnicemi Rady
2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

000230

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB012-2

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 p íklepový �roubovák.
Budete-li tento nástroj pou�ívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m �ete utrp t vá�né
zran ní.
1. P i práci, kdy vrtací nástroj m �e p ijít do

styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou � rou, dr�te jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
��ivým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn � ��ivými" a obsluha m �e
být zasa�ena 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. Noste ochranu sluchu.

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.
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ENC007-2

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.

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 stisknout tla ítka na obou
bocích akumulátoru.

� P i vkládání akumulátoru jej dr�te tak, aby jeho
p ední strana zapadla do otvoru pro akumulátor, a
zasu te jej na místo. Akumulátor zasunujte v�dy
a� na doraz, dokud není zaji�t n na svém míst  a
nezazní slabé cvaknutí. 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� . Otá ky nástroje se zv t�ují zvý�ením tlaku
vyvíjeného na spou� . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou� .

Zapnutí p edního sv tla
Fig.3

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 zhasne
10 a� 15 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.

P epínání sm ru otá ení
Fig.4
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.
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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.

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.5
Pou�ívejte pouze nástavce s ástí pro vlo�ení
nazna enou na obrázku.
Pro zem  Evropy, Severní a Ji�ní Ameriky, Austrálii a
Nový Zéland

006348

Pro ostatní zem

006349

1. 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.6
2. P i instalaci nástavce potáhn te sklí idlo ve

sm ru �ipky a vlo�te dr�ák nástavce a nástavec
co nejdále do pouzdra. Dr�ák nástavce je t eba do
pouzdra vlo�it �pi atým koncem ven. Poté
nástavec uvoln ním pouzdra zajist te.

Fig.7
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.8
Správný utahovací moment se m �e li�it v závislosti na
typu nebo rozm rech vrutu/�roubu, druhu
upev ovaného materiálu, apod. Vztah mezi utahovacím
momentem a dobou utahování je ilustrován na
obrázcích.

008823

008825

Uchopte pevn  nástroj a vlo�te hrot �roubovákového
nástavce do hlavy �roubu. Vyvi te na nástroj tlak
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sm rem dop edu v takovém rozsahu, aby se nástavec
nesmekl ze �roubu, a spu�t ním nástroje zahajte
innost.

POZNÁMKA:
� Pou�ívejte nástavec, který odpovídá hlav

utahovaného vrutu/�roubu.
� P i utahování vrutu M8 nebo men�ího opatrn

m te tlak vyvíjený na spou� , aby nedo�lo k
po�kození vrutu.

� Nástroj dr�te p ímo vzhledem ke �roubu.
� Budete-li �roub utahovat del�í dobu, ne� je

uvedeno na obrázcích, �roub nebo hrot
�roubovákového nástavce se m �e p etí�it,
rozt epit, po�kodit nebo podobn . P ed zahájením
práce v�dy prove te zkou�ku a stanovte
odpovídající dobu utahování konkrétního �roubu.

Utahovací moment je ovliv ován adou faktor  v etn
následujících. Po dota�ení v�dy zkontrolujte moment
pomocí momentového klí e.
1. Je-li akumulátor tém  úpln  vybitý, dojde k

poklesu nap tí a sní�ení utahovacího momentu.
2. �roubovákový nástavec nebo nástavec s vnit ním

�estihranem
Pokud nepou�ijete správný rozm r
�roubovákového nástavce nebo nástavec s
vnit ním �estihranem, dojde ke sní�ení
utahovacího momentu.

3. �roub
� Správný utahovací moment se bude li�it podle

pr m ru �roubu i p esto, �e momentový
sou initel a t ída �roubu z stanou stejné.

� P esto�e jsou pr m ry �roub  stejné, bude se
správný utahovací moment m nit podle
momentového sou initele, t ídy �roubu a jeho
délky.

4. Moment bude ovlivn n zp sobem dr�ení nástroje
nebo materiálu v poloze upev ování.

5. Provozování nástroje p i nízkých otá kách vede
ke sní�ení utahovacího momentu.

Pou�ívání pouzdra

POZOR:
� Nepou�ívejte s nástroji, jako je nap íklad vrta ka s

vlo�eným vrtákem.
� P ed vlo�ením nástroje do pouzdra jej vypn te a

po kejte, dokud se zcela nezastaví.
Pouzdro ádn  zav ete, aby nástroj dr�elo pevn .

Protáhn te p es dr�ák pouzdra opasek.
Vlo�te nástroj do pouzdra a zajist te jej knoflíkem na
pouzdru.

Fig.9
Fig.10
Do p ední ásti pouzdra lze ulo�it dva nástavce.

Fig.11

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.

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.

� �roubovákové nástavce
� Nástavce s vnit ním �estihranem
� Dr�ák nástavce
� Pouzdro
� Plastový kuf ík
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
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