3.

Používejte vždy chrániþe sluchu.

Blikající žlutá kontrolka znamená výstrahu v následujících pĜípadech:

4.

PeþlivČ zkontrolujte, zda nástrþný klíþ – pĜed jeho instalací – není opotĜebován, prasklý nebo
jinak poškozený.

–

závada na chladicím ventilátoru

–

nedostateþné chlazení baterie v dĤsledku napĜíklad ucpaných vČtracích otvorĤ neþistotami.

5.

Stroj držte pevnČ v ruce.

6.

Zabezpeþte, abyste pĜi práci mČli vždy pevnou oporu pro nohy.

Baterie se mĤže nabíjet, i když žlutá výstražná kontrolka svítí. Doba nabíjení bude však v tomto
pĜípadČ delší než normálnČ.

7.

ZajistČte, aby se nikdo nenacházel pod pracovištČm, používáte-li stroj ve výšce.

8.

Správný moment utahování se mĤže v závislosti na druhu a velikosti šroubu lišit.
Zkontrolujte moment pomocí momentového klíþe.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Zkontrolujte zvuk chladicího ventilátoru, vČtrací otvory na nabíjeþce a baterii, které mohou být
ucpány prachem a neþistotami.
Chladicí systém je v poĜádku i když z ventilátoru nevychází žádný zvuk, pokud žlutá kontrolka
nebliká.
Udržujte vždy vČtrací otvory na nabíjeþce a baterii v þistém stavu.
Bliká-li žlutá výstražná kontrolka pĜíliš þasto, je nutno nabíjeþku poslat na opravu nebo na údržbu.

POKYNY PRO PROVOZ
Vložení nebo vyjmutí aku þlánku (obr. 1)
PĜed vkládáním nebo vyjímáním aku þlánku stroj vždy vypnČte.
PĜi vyjímání aku þlánku ze stroje stisknČte tlaþítko které se na baterii nachází.
PĜi vkládání aku þlánku nastavte jazýþek na baterii do roviny s drážkou na pouzdru a zasuĖte
baterii na své místo. Vždy ji zatlaþte až na doraz až dosedne na své místo s mírným kliknutím.
Pokud budete vidČt þervenou þást na horní stranČ tlaþítka, znamená to, že nedošlo k dokonalému
zaklapnutí. Zatlaþte znovu až na doraz tak, až þervenou znaþku není vidČt. Kdyby se toto
neprovedlo, mohla by baterie vypadnout ze stroje a zpĤsobit zranČní pracovníka nebo osoby, která
se zdržuje v blízkosti.
PĜi vkládání baterie nepoužívejte nadmČrnou sílu. Nevklouzne-li aku þlánek snadno na své místo,
znamená to, že nebyl vložen správnČ.

Nabíjení (obr. 2)
1.

PĜipojte nabíjeþku ke zdroji napájení. DvČ kontrolky nabíjení budou opakovanČ blikat zelenou
barvou.

2.

Vložte aku þlánek do nabíjeþky tak, aby dosedl do vybrání pro aku þlánek. Kryt svorek
nabíjeþky se otevĜe pĜi vkládání baterie a zavĜe pĜi jejím vytahování.

3.

Jakmile je baterie vložena na požadovaném místČ, barva kontrolky nabíjení se zmČní ze
zelené na þervenou a proces nabíjení je zahájen. Kontrolka nabíjení bude v prĤbČhu nabíjení
svítit nepĜetržitČ bez blikání.
–

4.

Jedna þervená kontrolka nabíjení indikuje stav nabíjení 0 – 80 % a dvČ þervené kontrolky
indikují stav nabití 80 – 100 %.

Po ukonþeném nabíjení dojde ke zmČnČ kontrolek nabíjení; dvČ þervené kontrolky zmČní
barvu na dvČ zelené. Doba nabíjení je:
–

baterie B2417: pĜibližnČ 30 minut,

–

baterie B2430: pĜibližnČ 60 minut.

5.

Ponecháte-li baterii v nabíjeþce po ukonþení nabíjecího cyklu, pĜepne se nabíjeþka do režimu
udržovacího dobíjení, který bude trvat pĜibližnČ 24 hodiny.

6.

Po skonþeném nabíjení odpojte nabíjeþku od zdroje napájení.

Systém chlazení
Tato nabíjeþka je opatĜena chladícím ventilátorem urþeným ke chlazení zahĜáté baterie, aby si
udržela svĤj výkon. PĜi chlazení je slyšet zvuk chladícího vzduchu, což znamená, že nabíjeþka je
v poĜádku a nevyskytují se žádné potíže.
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Kompatibilní nabíjení
Kompatibilní nabíjení prodlužuje životnost baterie automatickým vyhledáním optimálních podmínek
nabíjení baterií ve všech možných situacích.
Baterie používaná opakovanČ v dále uvedených podmínkách se opotĜebuje za krátkou dobu
a žlutá výstražná kontrolka mĤže blikat:
1.

dobíjení baterie, která má vysokou teplotu;

2.

dobíjení baterie, která má nízkou teplotu;

3.

dobíjení plnČ nabité baterie;

4.

nadmČrné vybití baterie (pokraþující vybíjení baterie, která má již nízkou kapacitu);

5.

dobíjení baterie pĜi poruše chladicího systému.

Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle.

Udržovací dobíjení
Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĜepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení, aby se
zabránilo samovolnému vybíjení po plném nabití; aku þlánek se tak udržuje v „þerstvém“ a plnČ
nabitém stavu.

Tipy k zachování maximální životnosti baterie
1.

Nabíjejte baterii vþas a ne až je úplnČ vybita.
– Jakmile ucítíte snížený výkon stroje, zastavte vždy práci a baterii dobijte.

2.

Nikdy nedobíjejte plnČ nabitou baterii.
– NadmČrné nabití zkracuje životnost aku þlánku.

3.

Nabíjejte aku þlánek pĜi pokojové teplotČ 10°C – 40°C (50°F – 104°F).
– PĜed zasunutím teplé baterie do nabíjeþky ji nechejte vychladnout.

4.

Nepoužíváte-li Ni-MH baterii po dobu více než šest mČsícĤ, provećte její dobití.

POZNÁMKA:
Nabíjeþka baterií je urþena k nabíjení aku þlánkĤ Makita. Nepoužívejte ji nikdy pro jiné úþely nebo
k nabíjení baterií od jiného výrobce.
Budete-li nabíjet úplnČ novou baterii nebo takovou baterii, která se dlouho nepoužívala, mĤže se
stát, že se nedá nabít na plnou kapacitu. Toto je normální stav a neznamená žádnou závadu.
Baterii mĤžete nabít na plnou kapacitu až po jejím nČkolikerém úplném vybití a opakovaném nabití.
Budete-li nabíjet aku þlánek ze stroje, který právČ skonþil práci nebo byla-li baterie ponechána na
takovém místČ, kde byla po delší dobu vystavena pĜímému sluneþnímu záĜení nebo teplu, mĤže se
stát, že kontrolka nabíjení bude þervenČ blikat. Stane-li se to, musíte chvíli þekat. Nabíjení zaþne,
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až se baterie vychladí pomocí chladícího ventilátoru, který je instalován v nabíjeþce. Je-li teplota
baterie vyšší než pĜibližnČ 70 °C, mohou blikat dvČ þervené kontrolky a pĜi teplotČ pĜibližnČ 50 °C –
70 °C bude blikat jedna þervená kontrolka.

6.

PĜesvČdþete se, zda je šĖĤra umístČna tak, aby se po ní nešlapalo anebo o ni nezakopávalo
nebo aby nebyla nČjakým jiným zpĤsobem vystavena poškození nebo jinému nadmČrnému
namáhání.

Bliká-li kontrolka stĜídavČ zelenČ a þervenČ, znamená to závadu, a nabíjení není možné. Svorky na
nabíjeþce nebo na baterii jsou zaneseny prachem a neþistotami nebo je baterie opotĜebována
nebo poškozena.

7.

Nepoužívejte nabíjeþku, která má poškozenou šĖĤru nebo zástrþku – poškozenou šĖĤru nebo
zástrþku okamžitČ vymČĖte.

8.

Nepoužívejte nabíjeþku, která utrpČla silný náraz, která spadla, nebo která byla nČjakým jiným
zpĤsobem poškozena; pĜedejte ji ke kontrole kvalifikovanému opraváĜi.

9.

Nabíjeþku nebo aku þlánek nikdy nerozebírejte. Je-li nutná oprava nebo údržba, obraĢte se na
kvalifikovaného opraváĜe. Nesprávné sestavení by mohlo mít za následek elektrický úder
nebo požár.

Kterýkoliv z dále uvedených stavĤ indikuje poškození nabíjeþky nebo aku þlánku. ObraĢte se na
autorizované servisní stĜedisko Makita a nechejte nabíjeþku nebo baterii zkontrolovat:
1.

PĜipojí-li se nabíjeþka ke zdroji napájení, zelená kontrolka nebliká.

2.

Jakmile se baterie zasune do vybrání nabíjeþky, þervená kontrolka nabíjení ani nebliká ani
nesvítí.

3.

Nabíjení není ukonþeno ani po více než dvou hodinách od rozsvícení þervené kontrolky na
poþátku nabíjení.
Typ baterie
B2417
B2430

Kapacita (mAh)
1 700
3 000

Poþet þlánkĤ baterie
20
20

Volba správného nástrþného klíþe
Pro šrouby a matice používejte vždy správnou velikost nástrþného klíþe hlavy. Nesprávná velikost
nástrþného klíþe bude mít za následek nepĜesný a nekonsistentní utahovací moment a mĤže
zpĤsobit poškození nebo zniþení šroubu a matice.

Montáž a demontáž nástrþného klíþe (obr. 3)
DĤležité:
PĜed montáží nebo demontáží nástrþného klíþe se vždy pĜesvČdþete, zda je stroj vypnut a baterie
vyjmuta.
VyjmČte O kroužek z drážky v nástrþném klíþi a odstraĖte kolík z nástrþného klíþe. Nastavte
nástrþný klíþ na vĜeteno stroje tak, aby otvor v nástrþném klíþi byl srovnán s otvorem ve vĜetenu.
Prostrþte kolík otvorem v nástrþném klíþi a vĜetenu. Pak vraĢte O kroužek do pĤvodní polohy v
drážce nástrþného klíþe a kolík zajistČte. PĜi demontáži nástrþného klíþe postupujte podle pokynĤ
pro montáž, ale v opaþném poĜadí.

10. K zamezení rizika elektrického úderu, odpojte nabíjeþku pĜed provádČním údržby nebo pĜed
þistČním ze síĢové zásuvky. Nastavením ovládacích prvkĤ do polohy „vypnuto“ se nebezpeþí
nesnižuje.
11. Nabíjeþka není urþena k používání dČtmi nebo velmi starými osobami bez patĜiþného dohledu.
12. Je nutné dohlížet, aby si malé dČti nemohly s nabíjeþkou hrát.
13. V pĜípadČ, že se nadmČrnČ zkracuje provozní doba, zastavte okamžitČ práci. V opaþném
pĜípadČ by mohlo dojít k pĜehĜátí, popálení a dokonce i k výbuchu.
14. Dostane-li se elektrolyt do oþí, vymyjte je þistou vodou a bezodkladnČ vyhledejte lékaĜskou
pomoc. Mohlo by dojít ke ztrátČ zraku.
DODRŽUJTE TYTO POKYNY

DODATEýNÉ POKYNY PRO BEZPEýNOU PRÁCI S NABÍJEýKOU
A BATERIÍ
1.

Nenabíjejte aku þlánek pĜi teplotách POD 10°C (50°F) nebo NAD 40°C (104°F).

2.

Nepokoušejte se užívat zvyšovací transformátor, generátor pohánČný spalovacím motorem
nebo zásuvku stejnosmČrné energie.

3.

ZabraĖte, aby cokoliv zakrývalo nebo ucpávalo ventilaþní otvory nabíjeþky.

4.

ZabraĖte zkratování aku þlánku:
(1) Nedotýkejte se svorek vodivými materiály.
(2) Neskladujte aku þlánek v obalech, ve kterých se nachází jiné kovové pĜedmČty, jako
na pĜíklad hĜebíky, mince, atd.

PĜepínání (obr. 4)

(3) Nevystavujte baterii vlivĤm vody nebo deštČ.

UPOZORNċNÍ:

Zkratování baterie zpĤsobuje znaþný tok proudu, pĜehĜátí, možnost jiskĜení a dokonce i výbuch.

PĜed vložením baterie do stroje se vždy pĜesvČdþete, zda spoušĢ správnČ funguje a zda se pĜi
uvolnČní vrací zpČt do polohy „OFF“ (vypnuto).

5.

Stroj se spustí jednoduše zmáþknutím spouštČ. Otáþky stroje se zvyšují zvČtšením tlaku na
spoušĢ. Pro zastavení stroje spoušĢ uvolnČte.

Neskladujte stroj a aku þlánek v místech, kde teplota mĤže dosáhnout nebo pĜekroþit 50 °C
(122 °F).

6.

Nelikvidujte baterii spalováním, i když je vážnČ poškozena nebo úplnČ opotĜebována. Baterie
by mohla pĜi spalování explodovat a zpĤsobit požár.

PĜepínání zpČtného chodu (obr. 5)
UPOZORNċNÍ:

7.

Dávejte pozor, abyste baterii neupustili, netĜepali s ní nebo ji nevystavili úderu.

8.

NeprovádČjte nabíjení aku þlánku v uzavĜeném pouzdĜe nebo v obalu jakéhokoliv druhu.
Baterie musí být bČhem nabíjení umístČna v dobĜe vČtraném prostoru.

PĜed zaþátkem práce zkontrolujte vždy smČr otáþení stroje.
PĜepínaþ zpČtného chodu použijte teprve až se stroj úplnČ zastaví. PĜi zmČnČ smČru otáþení pĜed
úplným zastavením by mohlo dojít ke zniþení stroje.
Není-li stroj v provozu, nastavte vždy pĜepínaþ zpČtného chodu do stĜední polohy.
Tento stroj je vybaven pĜepínaþem zpČtného chodu, který slouží ke zmČnČ smČru otáþení. K otáþení doprava stisknČte pĜepínací páþku zpČtného chodu ze strany A, k otáþení doleva stisknČte
pĜepínací páþku zpČtného chodu ze strany B. Je-li páþka spínaþe v neutrální poloze, nedá se
spoušĢ stisknout.
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DODATEýNÉ POKYNY PRO BEZPEýNOU PRÁCI STROJE
1.

UvČdomte si, že tento stroj je stále v provozním stavu, neboĢ není nutné zasouvat šĖĤru do
elektrické zásuvky.

2.

PĜi práci, kde by se Ĝezný nástroj mohl dostat do styku se skrytými vodiþi, držte stroj za
izolovaný povrch držadla. Styk se „živým“ vodiþem zpĤsobí, že i kovové þásti stroje se dostanou pod napČtí a vystaví pracovníka elektrickému úderu.
5

ZmČna otáþek (obr. 6)

VysvČtlivky k obrázkĤm
1
2
3
4
5
6
7

Aku þlánek - baterie
Tlaþítko
Kryt svorek
Kontrolky nabíjení
Nabíjeþka
Nástrþný klíþ
VĜeteno

8
9
10
11
12
13

O kroužek
Kolík
SpoušĢ
PĜepínaþ zpČtného chodu
Strana A
Strana B

14
15
16
17
18
19

Doprava
Doleva
Páþka zmČny otáþek
Mezní znaþka
Krytka držáku kartáþe
Sroubovák

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
BTW200
Výkony
– Standardní šroub ......................... M10 – M16
– Šroub vysoké pevnosti ................ M10 – M12
– Upínání nástroje .......................... 12,7 mm ½“
-1

– Otáþky bez zátČže (min )
Vysoké ........................................ 0 – 2 000
Nízké ........................................... 0 – 1 600

PĜi zmČnČ otáþek stroj nejprve vypnČte a pak posuĖte páþku zmČny otáþek na stranu „A“ (2) ke
zvýšení otáþek nebo na stranu „B“ (1) ke snížení otáþek. PĜed zahájením práce se pĜesvČdþete,
zda je páþka zmČny otáþek ve správné poloze. K provádČné práci používejte vždy správné otáþky.
UPOZORNċNÍ:
Páþky zmČny rychlosti nastavte do požadované polohy na doraz. Budete-li pracovat na stroji
s páþkou zmČny rychlosti v poloze uprostĜed mezi stranou „A“ (2) a stranou „B“ (1), mĤže dojít
k poškození stroje.
Nepoužívejte páþku zmČny rychlosti v dobČ, kdy stroj bČží. Mohlo by dojít k poškození nebo
zniþení stroje.

ýinnost stroje
Správný moment utahování se liší v závislosti na druhu a velikosti šroubu. Vztah mezi momentem
upevĖování a dobou upevĖování je uveden na obrázcích.
Popis obrázku:

– RázĤ za minutu
Vysoké ........................................ 0 – 3 000
Nízké........................................... 0 – 2 500
– Max. moment utahování
Vysoký ........................................ 200 Nm
Nízký ........................................... 150 Nm
– Celková délka .............................. 226 mm
– ýistá hmotnost............................. 2,8 kg
– Jmenovité napČtí ......................... stejnosmČrné 24 V
Vzhledem k našemu pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde
uvedené mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
Poznámka: Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
K zajištČní vlastní bezpeþnosti dodržujte prosím pĜiložené bezpeþnostní pokyny.

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S NABÍJEýKOU A BATERIOVOU VLOŽKOU
V této pĜíruþce jsou uvedeny dĤležité bezpeþnostní a provozní pokyny pro nabíjeþku baterií.
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1.

PĜed použitím nabíjeþky baterie si pĜeþtČte všechny pokyny a bezpeþnostní upozornČní
uvedené pĜímo na (1) nabíjeþce, (2) na baterii a (3) na stroji, ve kterém se baterie bude
používat.

2.

UPOZORNċNÍ – Ke snížení rizika zranČní nabíjejte pouze baterie MAKITA. Jiné baterie by se
mohly roztrhnout nebo prasknout a zpĤsobit zranČní osob nebo škody.

3.

Nevystavujte nabíjeþku vlivĤm deštČ nebo snČžení.

4.

Používání pĜídavných zaĜízení, která nejsou doporuþena nebo nejsou prodávána výrobcem
nabíjeþek, by mohlo vyvolat nebezpeþí požáru, elektrického úderu nebo zranČní osob.

5.

Aby se zabránilo poškození elektrické zástrþky a šĖĤry pĜi odpojování nabíjeþky, táhnČte za
zástrþku a ne za šĖĤru.
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UPOZORNċNÍ:
Baterii zastrþte vždy na doraz tak, aby zapadla na požadované místo. Pokud vidíte þervenou þást
na horní stranČ tlaþítka, znamená to, že baterie není úplnČ zajištČna na požadovaném místČ.
Zastrþte ji znovu tak, aby þervená þást nebyla vidČt. V opaþném pĜípadČ by mohla baterie
vypadnout ze stroje, zpĤsobit zranČní jak pracovníka, tak i osob nacházejících se v okolí.
PĜi práci nad hlavou se vždy pĜesvČdþete, zda je baterie bezpeþnČ zajištČna tak, aby nemohla ze
stroje vypadnout. V opaþném pĜípadČ by pĜi náhodném vypadnutí ze stroje mohla zpĤsobit zranČní
jak pracovníka, tak i osob nacházejících se v okolí.
PĜi práci držte pevnČ stroj a nástrþný klíþ umístČte na šroub nebo na matici. ZapnČte stroj
a provádČjte utahování po správnČ stanovenou dobu utahování.
POZNÁMKA:
Stroj udržujte v poloze smČĜující pĜímo na šroub nebo na matici a nepoužívejte na stroj nadmČrný
tlak.
NadmČrný moment utahování by mohl šroub nebo matici poškodit a zniþit. PĜed zaþátkem práce
vždy provećte zkušební utáhnutí za úþelem ovČĜení pĜimČĜených otáþek a doby utahování pro
pĜíslušný šroub nebo matici.
Moment utahování je ovlivnČn celou Ĝadou dále uvedených faktorĤ. Po provedeném utažení vždy
zkontrolujte moment pomocí momentového klíþe.
1.
2.

Je-li baterie již témČĜ vybita, napČtí poklesne a moment utahování se sníží.
Nástrþný klíþ
– Použití nesprávné velikosti nástrþného klíþe zpĤsobí snížení momentu utahování.
– OpotĜebovaný nástrþný klíþ (opotĜebování šestihranu nebo þtyĜhranu) zpĤsobí snížení
momentu utahování.

3.

Šroub
– I když momentový koeficient a druh šroubu jsou stejné, bude se správný moment utahování
lišit v závislosti na prĤmČru šroubu.
– I když jsou prĤmČry šroubĤ stejné, bude se správný moment utahování lišit v závislosti na
momentovém koeficientu, druhu šroubu a na délce šroubu.

4.

Použití univerzálního kloubu nebo prodlužovací tyþe ponČkud snižuje utahovací sílu rázového
utahováku. Tento nedostatek kompenzujte delší dobou utahování.

5.

Druh materiálu, který se má utahovat, zpĤsob držení stroje a otáþky stroje ovlivní moment
utahování.

UPOZORNċNÍ:
Pracuje-li stroj nepĜetržitČ až do úplného vybití aku þlánku, nechejte stroj v klidu po dobu 15 minut
a pak teprve pokraþujte v práci s novČ nabitou baterií.
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ÚDRŽBA
UPOZORNċNÍ:
PĜed každou prací provádČnou na stroji se pĜesvČdþete, zda je stroj vypnutý a zda je baterie
vyjmuta.

VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 7 a 8)
Uhlíkové kartáþe vymČĖte, jsou-li opotĜebovány až po mezní znaþku. PĜi výmČnČ musí být použity
vždy identické kartáþe.
Aby se zajistila bezpeþnost a spolehlivost stroje, musí se opravy, údržba nebo seĜizování provádČt
v autorizovaných servisních stĜediscích Makita.

2
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PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC
Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, povČĜený spoleþností
Makita, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japonsko,
prohlašuje, že tento výrobek
(sériové þíslo: sériová výroba)
vyrábČný spoleþností Makita v Japonsku je v souladu s dále uvedenými normami
a normalizovanými dokumenty
EN50260, EN55014
podle SmČrnic výboru, 89/336/EWG, a 98/37/EG
Yasuhiko Kanzaki CE 2000
Ĝeditel
Hluk a vibrace modelu TD 200D

Akumulátorový rázový
utahovák

Typické A-vážené hladiny zvukového tlaku jsou:
hladina zvukového tlaku:

96 dB (A)

hladina zvukového tlaku:

109 dB (A)

– Používejte chrániþe sluchu –
2

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je více než 13 m/s .

Makita Corporation
Anjo, Aichi Japan
Made in Japan

Návod k obsluze

