
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost,
že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami 
nebo standardizovanými dokumenty: 
HD400, EN50144,  EN55014, EN 61000 
podle sm rnic Výboru, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EU. 

Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
editel

Hluk a vibrace 
Hladina akustického tlaku – 100 dB (A) 
Hladina akustického výkonu 103 dB (A) 
Hladiny zvukového tlaku byly zm eny podle sm rnic Rady 2000/14/ES 
Postup stanovení souhlasu : P íloha VI 
Oznamovací orgán: BSI Produkt, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, Anglie 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 11 m/s2

Tyto hodnoty byly získány podle EN60745. 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Sekací kladivo 

Návod k obsluze 

HM0860C
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Výstraha 
– K zajišt ní vlastní bezpe nosti si p ed použitím tohoto stroje P E T TE tyto pokyny. 
– P ÍRU KU SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 

Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje se ujist te, že 
rozumíte jejich významu. 
 P e t te si „Návod k obsluze“ 

 Dvojitá izolace 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HM0860C 
Úder  za minutu (min–1) 1.100–2.650 
Celková délka 454 mm 

istá hmotnost 4,7 kg 
T ída bezpe nosti /II 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou m nit bez 
p edb žného oznámení. 
Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Zamýšlené použití 
Stroj je ur en pro lehké sekací práce (sekání drážek, zdiva),  jakož i pro ražení a zhut ování
pomocí vhodného p íslušenství.

Napájení
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uvede-
ným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím. Stroje 
jsou opat eny dvojitou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze zásuvek 
bez zemnícího drátu. 

BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha! 

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory). 
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  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny nap . nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.
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20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY 

DODATE NÉ POKYNY PRO BEZPE NOU PRÁCI 
  1. P i práci, kde se seká  m že dostat do styku se zakrytými ástmi elektrického vedení nebo s 

vlastní š rou, p idržujte stroj za izolované ásti rukojeti. Styk s „živým“ drátem dostane 
nechrán né kovové ásti stroje pod nap tí a pracovník m že být vystaven elektrickému úderu. 

  2. Používejte vždy ochranu sluchu, pracujete-li se strojem delší dobu. Dlouhodobé vystavení pra-
covníka hluku o vysoké intenzit  m že zp sobit ztrátu sluchu. 

  3. Používejte vždy ochrannou p ilbu, ochranné brýle anebo obli ejový štít. Naléhav  se rovn ž
doporu uje používat protiprachové masky, ochranu sluchu a siln  vypolštá ované rukavice. 

  4. P ed spušt ním stroje se p esv d te, zda je vrták zajišt n v požadované poloze. 
  5. P i normálních pracovních podmínkách je stroj zkonstruován tak, že vytvá í vibrace. Za t chto

okolností se šrouby mohou snadno uvolnit a zp sobit poruchu nebo i úraz. P ed spušt ním
stroje d kladn  zkontrolujte, zda jsou šrouby správn  utaženy. 

  6. Za chladného po así nebo v p ípad , že se stroj delší dobu nepoužíval, nechejte ho n kolik
minut zah ívat b hem naprázdno. Tím se uvolní mazání stroje. Bez správného zah átí je pro-
voz stroje obtížný. 

  7. P esv d te se, zda máte pevnou oporu pro nohy. Pracujete-li se strojem  ve výšce, zajist te,
aby se nikdo nenacházel nebo nepohyboval pod vašim pracovišt m.

  8. Držte stroj pevn  ob ma rukama. 
  9. Nep ibližujte se rukama k pohyblivým ástem stroje. 
10. Nenechávejte stroj b žet naprázdno. Stroj používejte vždy tak, abyste ho pevn  drželi 

v rukách. 
11. V míst , kde pracujete, nikdy na nikoho strojem nemi te. Seká  by mohl odlet t a zp sobit

vážná zran ní.
12. Nedotýkejte se seká e nebo ástí nacházejících se blízko n ho bezprost edn  po skon ení

práce! Tyto ásti mohou být extrémn  horké a mohlo by dojít k popálení k že.
DODRŽUJTE TYTO POKYNY 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORN NÍ:

– Pro Váš stroj Makita, popsaný v této p íru ce, se doporu uje používat dále uvedená 
p íslušenství a p ídavná za ízení. Používání jakýchkoliv jiných p íslušenství nebo p ídavných
za ízení m že vyvolat riziko zran ní pracovník . P íslušenství a p ídavná za ízení se musí 
používat pouze správným a zamýšleným zp sobem.

Budete-li pot ebovat další podrobnosti týkající se uvedeného p íslušenství, obra te se na vaše 
servisní st edisko Makita. 
– Špice 
– Beran  
– Seká  na sekání za studena 
– Pr chodka
– Seká  na odstra ování okují (vodního kamene) 
– Adaptér zemnicí ty e
– Seká  na drážkování 
– Mazací tuk na kladiva 
– Lopata na jíl 
– Bezpe nostní brýle 
– Tuk na vrtáky 
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1. Šroub 
2. Ví ko klikové sk ín

Vyt ením odstra te starý tuk a nahra te ho novým (30 g). Používejte výhradn  tuk Makita pro 
kladiva (p íslušenství na zvláštní objednávku). P i použití v tšího množství tuku než je p edepsáno
(p ibližn  30 g), m že dojít k vadnému sekání nebo selhání stroje. Napl te stroj pouze 
p edepsaným množstvím tuku.
Namontujte zp t ví ko klikové sk ín  a zajist te ho v požadované poloze pomocí šroub .

1. Mazací tuk na kladiva 
P ipojte svorku a namontujte zp t držadlo. 

UPOZORN NÍ:
– Dávejte pozor, abyste nepoškodili svorku nebo vodi e, zejména p i vytírání starého tuku nebo 

p i montáži držadla.
– P i zp tné montáži držadla použijte dva krátké šrouby pro horní stranu a dva dlouhé šrouby 

pro spodní stranu držadla.
Aby se zajistila BEZPE NOST a SPOLEHLIVOST stroje, musí se opravy, údržba nebo se izování
provád t v autorizovaných servisních st ediscích Makita. Používají se vždy p vodní náhradní díly 
Makita.

Svorka

5

POPIS FUNKCE 
UPOZORN NÍ:

P ed se izováním nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený 
od napájecího zdroje. 

UPOZORN NÍ
– P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda se spouš  správn  aktivuje 

a po uvoln ní se vrací do polohy „OFF“ (vypnuto). 

1. P epínací pá ka

Zm na rychlosti 
Po et úder  za minutu se dá nastavit otá ením regula ní stupnice. Tento úkon se dá provád t
i když stroj b ží. Stupnice je ozna ena íslicí 1 (nejnižší rychlost) až 5 (nejvyšší rychlost). 
V dále uvedené tabulce je znázorn n vztah mezi íslem nastavení na regula ní stupnici a po tem
úder  za minutu. 

íslo nastavení na se izovací stupnici Úder  za minutu (min-1) 
5 2.650 
4 2.450 
3 1.900 
2 1.350 
1 1.100 

UPOZORN NÍ:
– Regula ní stupnice rychlosti se m že otá et pouze v rozsahu od ísla 5 po íslo 1. Netla te silou 

stupnici p es íslo 5 nebo 1. Nastavovací funkce stupnice rychlosti by pak již nefungovala. 

1. Regula ní stupnice 
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Kontrolní dioda 
Zelená kontrolní dioda napájení se rozsvítí, jakmile se stroj p ipojí ke zdroji napájení. Kontrolní 
dioda svítí, avšak stroj se nespustí, i když je zapnutý pomocí p epínací pá ky - uhlíkové kartá e
mohou být opot ebovány nebo elektrický obvod anebo motor je vadný. Kontrolní dioda se ne-
rozsvítí a stroj se nespustí - p epínací pá ka ON/OFF (ZAP/VYP) nebo napájecí š ra je vadná. 

ervená servisní kontrolní dioda se rozsvítí v okamžiku, kdy jsou uhlíkové kartá e tém  opot e-
bovány. Znamená to, že stroj pot ebuje údržbu. Po p ibližn  8 hodinách provozu by se motor auto-
maticky vypnul. 

1. Kontrolní dioda napájení (zelená) 
2. Servisní kontrolní dioda ( ervená)
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1. Šroubovák 
2. Ví ko držáku kartá

Mazání
Tento stroj nevyžaduje hodinové nebo denní mazání, nebo  je vybaven mazacím systémem se 
zásobou mazacího tuku. Domazání stroje se musí provést po šesti m sících provozu. Odešlete 
celý stroj do autorizovaného servisního st ediska Makita, které tuto mazací službu provede. 
Nastanou-li však takové okolnosti, že budete nuceni provést mazání stroje sami, postupujte 
následujícím zp sobem:
Nechejte stroj n kolik minut b žet, aby se zah ál. Stroj vypn te a odpojte od zdroje napájení. 
Uvoln te ty i šrouby (dva krátké šrouby na horní stran  a dva dlouhé šrouby na spodní stran
držadla) a odstra te držadlo. 

1. Šroub 
Vytažením odpojte svorku. 

Svorka
Odmontujte ví ko klikové sk ín  uvoln ním šroub  pomocí šroubováku. Položte stroj na st l tak, 
aby seká  sm oval nahoru. To umožní, aby se starý mazací tuk shromáždil uvnit  pouzdra klikové 
sk ín .
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ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ:

– P ed provád ním kontroly nebo údržby se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený od 
napájecího zdroje.

Vým na uhlíkových kartá
Je-li opot ebení uhlíkového kartá e takové, že se prysky icová izola ní špi ka uvnit  uhlíkového 
kartá e dostane do styku s komutátorem, motor se automaticky zastaví. Nastane-li taková situace, 
musí se oba uhlíkové kartá e vym nit. Udržujte uhlíkové kartá e v istém stavu tak, aby mohly 
v držácích voln  klouzat. Oba uhlíkové kartá e vym te najednou. K vým n  použijte pouze stejný 
druh kartá .

1. Komutátor 
2. Izola ní špi ka
3. Uhlíkový kartá

K demontáži krytek držáku kartá e použijte šroubovák. 

1. Šroubovák 
2. Kryt držáku kartá e

K demontáži ví ek držáku kartá  použijte šroubovák. Vyjm te opot ebované uhlíkové kartá e,
nainstalujte nové a zajist te v požadované poloze ví ka  držáku kartá .
Namontujte zp t napevno ví ka držáku kartá .
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SESTAVENÍ
UPOZORN NÍ:

– P ed provád ním jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený 
od napájecího zdroje. 

Bo ní držadlo (pomocné držadlo) 
Bo ní držadlo se dá natá et o 360° na ob  strany a umož uje tak snadn jší manipulaci se strojem 
v libovolné poloze. Uvoln te bo ní držadlo otá ením doleva a nato te ho do požadované polohy. 
Pak držadlo utáhn te otá ením doprava. 

1. Bo ní držadlo 

Mazání seká e tukem (zvláštní p íslušenství) 
Naneste na hlavu d íku seká e p edem malé množství mazacího tuku (p ibližn  0,5–1 g). Toto 
namazání sklí idla zajiš uje hladkou innost a prodlužuje životnost seká e.

Montáž nebo demontáž seká e
O ist te d ík seká e a p ed jeho instalací naneste malé množství mazacího tuku. 

1. D ík seká e
2. Mazací tuk na nástroj 

Vložte seká  do nástroje. Otá ejte seká em a tla te na n j až zapadne do požadované polohy. 
Nedá-li se seká  zatla it dovnit , vyjm te jej. N kolikrát stla te kryt sklí idla. Pak vložte seká
znovu do stroje. Otá ejte seká em a tla te na n j až zapadne do požadované polohy.
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1. Seká
2. Kryt sklí idla

Po instalaci seká e se vždy p esv d te, zda je ádn  uchycen a zabezpe en v požadované 
poloze. P esv d te se tím zp sobem, že se jej pokusíte vytáhnout ven. 
P i demontáži seká e stla te kryt sklí idla až na doraz a seká  vyjm te.

Upnutí seká e
Seká  lze zajistit ve 12 polohách. Ke zm n  polohy seká e posu te p estavovací kroužek dop edu
a pak kroužkem oto te tak, aby došlo ke zm n  polohy seká e. Po dosažení požadované polohy 
posu te p estavovací kroužek zp t. Seká  se tak upevní v požadované poloze. 
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PROVOZ
UPOZORN NÍ:

– Používejte vždy bo ní držadlo (pomocné držadlo) a p i práci držte stroj pevn  jak za bo ní
držadlo, tak i za držadlo s p epínací pá kou.

Sekání, odstra ování okují (vodního kamene) a bourání 
Držte stroj pevn  ob ma rukama. Zapn te stroj a vyvi te na n ho mírný tlak tak, aby stroj 
nekontrolovateln  neodsko il. Silný tlak vyvíjený na stroj ú innost nezvýší. 


