
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost,
že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami 
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podle „Sm rnic výboru“ 
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Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 
hladina akustického tlaku: 89 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 102 dB (A) 
– Používejte ochranu sluchu – 
Typická vážená efektivní hodnota zrychlení 9 m/s2.
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Elektronické vrtací 
a sekací kladivo 

Návod k obsluze 
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Sekání, odkujení, bourání (obr. 18) 
Nastavte p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . Držte stroj pevn  ob ma rukama. Zapn te
stroj a vyvi te na stroj pouze mírný tlak tak, aby stroj neovladateln  neodskakoval. Silný tlak vyví-
jený na stroj ú innost nezvýší. 

Vrtání do d eva nebo kovu 

Pro model HR2450/HR2450F/HR2450X (obr. 19) 
Použijte p ídavnou sestavu rychlosklí idla. P i montáži této sestavy postupujte podle pokyn  uve-
dených v odstavci „Montáž nebo demontáž vrtáku“ na p edcházející stran .

Pro model HR2450T/HR2450FT (obr. 11) 
Použijte standardní sestavu rychlosklí idla. P i montáži postupujte podle pokyn  uvedených 
v odstavci „Vým na držáku nástroje“, který se nachází na p edcházející stran .
Držte kroužek a otá ejte pouzdrem doleva tak ,až se otev ou elisti sklí idla. Umíst te vrták do 
sklí idla na doraz. Držte pevn  kroužek a otá ejte pouzdrem doprava. Tím se sklí idlo utahuje. 
K odstran ní vrtáku držte kroužek a otá ejte pouzdrem doleva (obr. 20). 

Nastavte p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . M žete vrtat do kovu až do pr m ru 13 mm 
a do d eva až do pr m ru 32 mm. 

UPOZORN NÍ
– Je-li na stroji namontována sestava rychlosklí idla, nikdy neuplat ujte pracovní režim „vrtání 

s p íklepem“. Sestava rychlosklí idla by se mohla poškodit nebo zni it.
– Nadm rný tlak na stroj neurychlí vrtání. Ve skute nosti by nadm rný tlak zp sobil pouze 

poškození hrotu vašeho vrtáku, snížil by výkon stroje a zkrátil by jeho životnost. 
– V okamžiku pr razu otvoru za ne na stroj a na vrták p sobit zna ná kroutící síla. Držte pevn

stroj a dávejte  pozor v okamžiku, kdy se vrták za ne prolamovat obráb ným kusem. 
– Nefunk ní a zaseknutý vrták se dá jednoduše odstranit nastavením spína e zp tného chodu 

do polohy pro zp tný chod. Stroj však m že sko it prudce zp t, pokud ho nebudete pevn
držet.

– Malý obrobek vždy uchy te do sv ráku nebo jiného podobného uchycovacího za ízení. 

Vrtání diamantovou korunkou 
P i vrtání diamantovou korunkou nastavte vždy pá ku zm ny do polohy  a používejte režim 
„pouze vrtání“. 

UPOZORN NÍ
Použijete-li p i vrtání diamantovou korunkou režim „vrtání s p íklepem“, m že se diamantová vrtací 
korunka poškodit. 

ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ

P ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
zdroje napájení. 
Za ú elem zachování bezpe nosti a spolehlivosti produktu, m ly by se veškeré údržbá ské práce 
a opravy nebo se izování provád t v autorizovaném servisním st edisku Makita. 
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Pouze vrtání (obr. 14) 
P i vrtání do d eva, kovu  nebo do plastových materiál , stiskn te pojistné tla ítko a oto te
p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . Používejte šroubovitý vrták nebo vrták na d evo.

UPOZORN NÍ
– Neotá ejte p epína em zm ny režimu innosti b ží-li stroj pod zát ží. Stroj se poškodí nebo 

zni í.
– Aby se zabránilo rychlému opot ebování mechanismu zm ny režimu, p esv d te se, zda se 

p epína  zm ny režimu innosti vždy nachází v jedné ze t í poloh režimu innosti.

Omezova  kroutícího momentu 
K aktivaci omezova e kroutícího momentu dojde vždy, dosáhne-li se ur ité úrovn  kroutícího mo-
mentu. Motor se odpojí od v etene. Nastane-li to, p estane se vrták otá et.

UPOZORN NÍ
– Jakmile se omezova  kroutícího momentu aktivuje, stroj okamžit  zastavte. Tím se napom že

zabránit p ed asnému opot ebování stroje. 
– Pily na díry se na tomto stroji nedají použít. Mají snahu se v otvoru snadno sk ípnout nebo 

zachytit. Tím by docházelo k asté aktivaci omezova e kroutícího momentu. 

Vrtání s p íklepem (obr. 15) 
Nastavte p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . Umíst te vrták do požadované polohy, 
kde se bude vrtat otvor a pak stiskn te spouš .
Netla te nadm rn  na stroj. Lehkým tlakem se docílí lepších výsledk . Držte stroj v požadované 
poloze a zabra te, aby nevyklouznul z otvoru. 
Nepoužívejte v tší tlak na stroj v dob , kdy se otvor za ne ucpávat št pky nebo ásticemi. Místo 
toho nechejte stroj b žet naprázdno a pak vrták vytáhn te áste n  z otvoru. N kolikerým opako-
váním tohoto úkonu se otvor vy istí a obnoví se normální vrtání. 

UPOZORN NÍ
V okamžiku pr razu otvoru, kdy se otvor za ne ucpávat št pky nebo ásticemi nebo p i nárazu na 
výztužný prut nacházející se v betonu, za ne na stroj a na vrták p sobit zna ná a náhle se projevu-
jící kroutící síla. Používejte vždy bo ní rukoje  (pomocné držadlo) a p i práci držte pevn  stroj jak 
za bo ní rukoje , tak i za vypínací držadlo. Nedodržení tohoto pravidla m že mít za následek ztrátu 
kontroly nad strojem a m že být p í inou p ípadného vážného zran ní.

Mazání vrtáku 
Naneste p edem na stopku vrtáku malé množství mazacího tuku (asi 0,5–1 g). 
Takové namazání sklí idla zajiš uje hladký chod stroje a prodlužuje jeho životnost. 

Vyfukovací balónek (obr. 16) 
K vy ist ní otvoru používejte vyfukovací balónek. 

Miska na prach (obr. 17) 
P i vrtání nad hlavou používejte misku na prach, která zabrání spadu prachu a ne istot na stroj 
a na vás. Uchytn te misku na prach na vrták zp sobem znázorn ným na obr. 17. Velikost vrták ,
na které se m že miska na prach uchytit, je: 

Pr m r korunky (mm) 
miska na prach 5 6–14,5 
miska na prach 9 12–16 
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Rozsvícení osv tlení (obr. 8) 

Pro model HR2450F/HR2450FT 
UPOZORN NÍ

Nehle te do sv tla.
K rozsvícení pracovního osv tlení stiskn te spouš . K vypnutí sv tla spouš  uvoln te.

POZNÁMKA
K set ení ne istot z o ek osv tlení použijte suchý kus látky. Dávejte pozor, abyste o ky
nepoškrábali. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti. 

P epínání obráceného chodu (obr. 9) 
Stroj je opat en spína em, který slouží ke zm n  sm ru otá ení. Posu te spínací pá ku obrácení 
chodu do polohy sm rem  (strana A) pro otá ení doprava nebo do polohy sm rem  (strana 
B) pro otá ení doleva. 

UPOZORN NÍ
– P ed zahájením práce zkontrolujte vždy sm r otá ení.
– Používejte spína  obráceného chodu teprve tehdy, až se sklí idlo úpln  zastaví. Provedení 

zm ny sm ru otá ení p ed tím, než se sklí idlo zastaví, m že stroj poškodit nebo zni it.
– Otá í-li se sklí idlo p i provozu doleva, je spouš  stisknuta pouze z poloviny a stroj b ží

polovi ní rychlostí. P i otá ení doleva se nedá zatla it pojistné tla ítko.

Vým na držáku nástroje 

Pro model HR2450T/HR2450FT 
Držák nástroje se dá snadno vym nit pro sestavu rychlosklí idla.

Demontáž držáku nástroje (obr.10) 
P ed demontáží držáku nástroje odstra te vždy vrták. Uchopte pláš  držáku nástroje a otá ejte ho 
ve sm ru šipky tak, až se ryska plášt  p esune ze zna ky  ke zna ce . Pak silou táhn te ve 
sm ru šipky. 

Uchycení sestavy rychlosklí idla (obr. 11) 
Zkontrolujte, zda ryska sestavy rychlosklí idla ukazuje na zna ku . Uchopte pláš  sestavy 
rychlosklí idla a nastavte rysku na zna ku .
Nasa te sestavu rychlosklí idla na v eteno stroje. Uchopte pláš  rychlosklí idla  a otá ejte rysku 
plášt  sm rem ke zna ce  tak dlouho, až se z eteln  ozve kliknutí. 

Volba režimu innosti

Vrtání s p íklepem (obr. 12) 
P i vrtání do betonu, zdiva apod., stiskn te pojistné tla ítko a nastavte p epína  zm ny režimu in-
nosti na zna ku . Používejte vrták s karbid wolframovým hrotem. 

Pouze sekání (obr. 13) 
P i odsekávání nebo odkujení stiskn te pojistné tla ítko a oto te p epína  zm ny režimu innosti
na zna ku . Používejte seká  na sekání za studena, seká  na otloukání kotelního kamene, atd. 
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 POPIS FUNKCE 

Bo ní rukoje  (pomocné držadlo) (obr. 1) 
K zajišt ní bezpe ného provozu používejte vždy bo ní rukoje . Nainstalujte bo ní rukoje  tak, aby 
ozubení na držadle zapadlo mezi vý n lky na válci stroje. Pak rukoje  utáhn te otá ením doprava 
do požadované polohy. Rukoje  se m že oto it o 360° tak, aby byla zajišt na v požadované 
poloze.

Montáž nebo demontáž vrtáku 
UPOZORN NÍ

P ed montáží nebo demontáží vrtáku se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od napá-
jecího zdroje. 
O ist te stopku vrtáku a p ed instalací naneste na stopku vrtáku mazací tuk – (Obr. 2). 
Vložte vrták do stroje. Vrtákem pooto te a zatla te jej do v etene sklí idla – (Obr. 3). 
Po provedené instalaci se vždy p esv d te, zda je vrták bezpe n  usazen v požadované poloze. 
Kontrolu provedete tak, že se pokusíte vrták vyjmout. 
P i demontáži vrtáku stáhn te kryt sklí idla dol  až na doraz a vrták vytáhn te – (Obr. 4). 

Poloha seká e (p i odsekávání, odkujení nebo bourání) 
UPOZORN NÍ

P ed zm nou polohy seká e se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího 
zdroje.
Seká  se m že zajistit v libovolné poloze. P i zm n  polohy seká e zatla te na pojistné tla ítko
a nastavte p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . Nato te seká  do požadované polohy – 
(Obr. 5). 

Stiskn te pojistné tla ítko a nastavte p epína  zm ny režimu innosti na zna ku . Pak se p esv d te,
zda je seká  zabezpe en v požadované poloze. Kontrolu prove te mírným pooto ením seká e – 
(Obr. 6). 

Hloubkom r (obr. 7) 
Hloubkom r je vhodný pro vyvrtávání otvor  o stejné hloubce. Uvoln te bo ní rukoje  (pomocné 
držadlo) a do otvoru v bo ním držadle vložte hloubkom r. Nastavte hloubkom r na požadovanou 
hloubku a utáhn te bo ní rukoje .

POZNÁMKA
Hloubkom r se nem že používat v poloze, kde hloubkom r naráží na p evodovou sk í .

Spoušt ní (obr. 8) 
UPOZORN NÍ

P ed p ipojením stroje k napájení se vždy p esv d te, zda správn  funguje spouš  a zda se po 
uvoln ní vrací zp t do polohy „OFF“ (vypnuto). 
Stroj se spouští jednoduše stisknutím spoušt . Po et otá ek se zvyšuje zv tšením tlaku na spouš .
Stroj se zastavuje uvoln ním spoušt . P i plynulém provozu stiskn te spouš  a pak zatla te
pojistné tla ítko spoušt . K ukon ení provozu v zajišt né poloze stiskn te spouš  na doraz a pak ji 
uvoln te.
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Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si návod k obsluze 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Patka rukojeti 12. Blokovací tla ítko 23. Vrtání s p íklepem
  2. Bo ní rukoje  (pomocné držadlo) 13. Hloubkom r 24. Pouze sekání 
  3. Ozubení 14. Spouš  25. Pouze vrtání 
  4. Vý n lky 15. Blokovací tla ítko spoušt  26. Miska na prach 
  5. Uvol ování 16. Osv tlení (pouze HR2450F) 27. Rychlosklí idlo
  6. Utahování 17. Spínací pá ka obrácení chodu 28. Redukce rychlosklí idla
  7. Stopka vrtáku 18. Držák nástroje 29. Pouzdro 
  8. Mazání vrtáku 19. Ryska plášt  30. Utahování 
  9. Vrták 20. Pláš  31. Uvol ování 
10. Kryt sklí idla 21. Sestava sklí idla  32. Kroužek 
11. P epína  zm ny režimu innosti 22. V eteno   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HR2450/X/F HR2450T/FT 
Vrtací výkon 
Beton 24 mm 24 mm 
Vrtací korunka 54 mm 54 mm 
Diamantová vrtací korunka 65 mm 65 mm 
D evo 32 mm 32 mm 
Ocel 13 mm 13 mm 
Otá ky bez zát že (min–1) 0–1100 0–1100 
P íklepy za minutu 0–4500 0–4500 
Celková délka 360 mm 384 mm 

istá hmotnost 2,4 Kg 3,6 Kg 
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 vrtání s p íklepem do cihel, betonu a kameniny, jakož i pro sekací práce. Stroj je 
rovn ž vhodný pro vrtání bez p íklepu do d eva, kovu, keramických a um lých hmot. 

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 zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze zásu-
vek bez zemnícího drátu. 
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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, chladni kami).

  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 na p íklad 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 
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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.

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. 


