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POLSKI (Oryginalna instrukcja)

1-1 ' Przycisk b|oku.|ący

1-2. Pokrętło regulacji prędkości

1-3. spust pŻełącznika
1-4' wyŻszy
1 -5. Nizszy
2-1. Lampka

3-1 ' DŹWignia pzełącznika obrot w
wstecznych

obiaśnienia do widoku oq lneqo

4-1. Strzałka
4-2' Pokrętło zmiany prędkości

5'1' DŹwignia zmiany trybu pracy

6-1. Podstawa uchwytu

6-2. Uchwyt boczny (pomocnicza

rękojeść)

6-3. Zęby
6-4. Wypukłości

7-1. Klucz do uchwytu wiertarskiego

8-1. Tuleja

8-2. Pierścieli
9-1. ogranicznik głębokości

10-1. Gruszka do przedmuchiwania

1'l-1. Otwory wentylacyjne

cyklu działania, tj' czas, kiedy narzędzie jest

wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym' a

lakŻe czas, kiedy jest włączone).

ENH101-1 2

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako

odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Wiertarka udarowa z 2-stopnioWą regulacją prędkości

Model nr/ Typ: HP2050,HP2050ĘHP2051 'HP205'l F
jest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich :

98/37ME do dnia 28 grudnia 2008' a począwszy

od dnia 29 grudnia 2009 - 2006142ME
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami

lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745

Dokumentacja techniczna pzechowywana iest przez

naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,

kt rym jest:

Makita lnternational Europe Ltd,

Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

Tomoyasu Kato
Dyrektor

Makita Corporation
3-11 -8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA

GEAo10-1

Og lne zasady bezpiecze stwa
obsłu gi elektronarzędzi
l\ osrnzeżeu lE P rzeczytaj wszystkie ostrzeżen ia
i instrukcje. Nie pzestzeganie ich może prowadzi do
poraże prądem, pozar w i/lub powaŻnych obraże
ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy

Używanie elektronarzędzia w spos b niebezpieczny
lub niewłaściwy grozi poważnymi obrażeniami ciała.
'l. Podczas wiercenia udarowego należy

stosować środki ochrony słuchu.Ekspozycja
na hałas może spowodować utratę słuchu.

2. Używaćnarzędzia z dostarczonymi uchwytami
pomocniczymi. Utrata kontroli może
spowodowa obrazenia.
Gdy narzędzie tnące podczas pracy może

zetknąć się z ukrytymi przewodami
elektrycznymi bądź własnym przewodem
zasilającym, należy trzymać urządzenie za
izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu

elektrycznego pod napięciem powoduje, że
r wnież odsłonięte elementy metalowe narzędzia
znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem
operatora prądem elektrycznym.
Zapewnić stałe podłoże.
Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej
miejsca pracy na wysokości.
Narzędzie należy trzymać oburącz.
Trzymać ręce z dala od części obrotowych.
Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można uruchomić elektronarzędzie tylko
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.

8. Zaraz po zako czeniu pracy nie wolno dotykać
wiertła ani obrabianego elementu. Mogą one
być bardzo gorące, grożąc poparzeniem sk ry'

9. Niekt re materiały zawierają substancje
chemiczne, kt re mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze sk rą. Przestrzegać
przepis w bezpiecze stwa podanych przez
dostawcę materiał W'

ZACHOWAC INSTRUKCJE

AosrRzeżerule:
NlEPRAW|DŁoWE STOSOWANIE lub
nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa
określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.

stycznia 2009

k

5.
o.

7.

. W eiązku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym' niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez WcZeśniejszego powiadomienia.

. Specyfikacje mogą r żnić się W zależności od kmju.

. Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 0'l/2003

ENE039-1

Przeznaczenie
Narzędzie przeznaczone jest do Wiercenia udarowego w
cegle, betonie i kamieniu, jak r wnież do wiercenia w
drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez
użycia udaru' 

ENF002'1

Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tab|iczka
znamionowa i może by uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
są podw jnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą by podłączone do
gniazdekbezprzewoduuziemiającego. 

ENG1o2-2

Tylko dla kĘ w europejskich
Poziom hałasu i drga

Poziom ciśnienia akustycznego (Loł) : 97 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (Lrya): 108 dB (A)
NiepewnoŚć (K): 3 dB(A)

Należy stosować ochraniacze na uszy

Typowy r wnowaŻny poziom dŹwięku A okreŚlony W

oparciu o EN6o745: AOsrRzezsr.lle,

Drgania
Całkowita WartośÓ poziomu drgari (suma wektor w W 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
Emisja drgari (an,ro) : 13 m/s2

Niepewnoś (K) :3m/s2
ENG302-2

Tryb pracy: wiercenie otwor w w metalu
Emisja drgafl (a6'9) : 2,5 m/s2 lub poniżej

Niepewność (K) : 1,5 m/s'7
ENG901ł

. Dek|arowana wartoś wytwarzanych drga została
zmiezona zgodnłe ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystaÓ do por wnywania
nalzędzi'

. Deklarowanąwartoś wytwarzanych drga można
także Wykorzysta We Wstępnej ocenie narażenia.

Drgania wfwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się r żni od
wartości deklarowanej, W zależności od sposobu
jego uzytkowania.
W oparciu o Szacowane narażenie W
rzeczywistych warunkach uzytkowania nalezy
określic środki bezpiecze stwa w celu ochrony
operatora (uWzględniając wszystkie elementy

zachować do
wykorzystania.

Szczeg lne zasady
bezpiecze stwa
NlE WoLNo pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku Wielokrotnego używania
narzędzia) zastą)iły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpiecze stwa obsługi wiertarki udarowej.

p Źniejszego

GEB003-4

SPECYFIAKCJE
Model HP2051 i HP2051 F

Prędkość Wysoki Niski Wysoki Niski

Wydajność

Beton 20 mm 20 mm

Stal 8mm 13 mm 8mm 13 mm

Drewno 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm

PrędkoŚÓ bez obciążenia (min'l 0-2900 0-1200 0-2900 0-1200
Liczba udar W na minutę 0-58000 0-24000 0-58000 0-24000

Dłuqość całkowita 362 mm 360 mm

ciężar netto 2,5 kq 2,5 ks

Klasa bezpiecze stwa triil



oPls DZ|AŁANIA

Auwłon,
. Pzed rozpoczęciem regu|acji i sprawdzania

działania elektronazędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Włączanie
Rys.1

Auwłoł,
. Przed podłączeniem elektronazędzia do sieci

zawsze sprawdzaÓ czy spust Włącznika działa
poprawnie iwraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

W celu uruchomienia elektronazędzia należy nacisną
Spust pŻełącznika' Prędkość pracy elektronarzędzia
zwiększa się w miarę zwiększania nacisku na spust
przełącznika- Zwolni spust Włącznika, aby wyłączyć
elektronarz ędzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągłej, nacisną spust
przełącznika, a następnie Wcisnąć przycisk blokujący.
Do zatrzymania elektronazędzia pracującego W trybie
ciągłym, nacisnąć spust włącznika do oporu, a
następnie zwolniÓ go.
Narzędzie Wyposażone jest w śrubę regu|ującą
prędkośÓ' umożliwiającą ograniczenie jego
maksymalnej prędkości (zmiennej). obrÓt pokrętła
zgodnie z ruchem wskaz wek zegara zwiększa
prędkoś 

' 
a obr t W pŻeciwnym kierunku - zmniejsza ją.

Zaświecenie się lampek'
Dla modelu HP2050Ę HP2051F
Rys.2
Auwłoł,
. Nie patrzeć na śWiatło ani bezpośrednio na ŹrÓdło

światła.
Aby włączy lampkę, pociągnij za język spustowy
pŻełącznika' Aby ją wyłączyć zwolnij język spustowy
pzełącznika.

UWAGA:
. Użyć suchej tkaniny aby zetrzećzanieczyszczenia

z osłony lampki. UważaÓ, aby nie zarysowa
osłony lampki, gdyż może to zmniejszy natężenie
oświetlenia.

Włączanie obrot w wstecznych.
Rys.3
omawiane narzędzie jest Wyposażone w przelącznik
umożliwiający zmianę kierunku obrot w. Przesunięcie
dżwigni pŻdącznika zmiany kierunku obrot w w
położenie o (w stronę A) powoduje zmianę kierunku
obrot w na zgodne z ruchem wskaz wek zegara, a w
położenie o (W stronę B) _ na przeciwne.

Auwłcł,
. PŻed uruchomieniem narzędzia należy zawsze

sprawdzi ustawienie kierunku obrot w.

' Kierunek obrot w można zmieniać tylko W wczas,
gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma. Zmiana
kierunku obrot W pŻed zatzymaniem się
narzędzia grozi jego uszkodzeniem.

Zmiana prędkości
Rys.4
Dwa zakresy prędkości można ustawi przy pomocy
pokrętła zmiany prędkości.
Aby zmienić prędkość, obr ć pokrętło zmiany prędości
tak' aby strzałka na korpusie nazędzia wskazyłvała
pozycję ''|'' na pokrętle, aby uzysa niską prędkość lub
pozycję "ll"' aby uzyska Wysoką prędkoś '
Jezeli podczas pzesuwania dŹwigni napotyka się na
trudności, nalezy najpienł lekko przekręci uchwyt w
dowolnym kierunku, a następnie ponownie obr ci
pokrętło.

Auwłca,
. Używać przełącznika obrot w Wstecznych tylko po

całkowitym zatrzymaniu elektronazędzia. Zmiana
kierunku obrot w przed zatrzymaniem
elektronarzędzia spowoduje jego uszkodzenie.

. Dźwignię zmiany prędkości naleŻy zawsze
ustawiać dokładnie w wybranej pozycji. W
przypadku uruchomienia narzędzia, gdy dŹWignia
zmiany prędkości znajduje się W połowie między
pozycją 

''|'' 
i ,,ll'', moze dojść do jego uszkodzenia.

Wyb r trybu pracy
Rys.5
omawiane narzędzie posiada dźwignię zmiany trybu
pracy. W przypadku uruchomienia wiercenia udarowego
lvystarczy przesunąć dŹwignię zmiany trybu pracy w
prawo (symbol ? ). W ptzypadku ruchu obrotowego
należy przesunąć dźwignię zmiany trybu pracy w lewo
(symbol B ).

Auwncł,
. Dzwignię zmiany trybu pracy należy pzesuwać

zawsze do oporu do pozycji odpowiadaiącej
wybranemu trybowi. W przypadku uruchomienia
narzędzia, gdy dŹWignia ustawiona jest między
symbolami trybu pracy, może dojśÓ do jego
uszkodzenia.

MoNTAż
Auwłoł,
. Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na

elektronarzędziu należy upewni się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.

lnstalowanie uchwytu bocznego (rękojeść
pomocnicza)
Rys.6
Zawsze stosować uchwyt boczny dla zapewnienia
bezpiecze stwa pracy. Zainstalowa uchwyt boczny,
wpasowując zęby uchwytu pomiędzy karby na korpusie

elektronazędzia.
Następnie dokręcić uchwyt ruchem zgodnym z
kierunkiem ruchu wskaz wek zegara do żądanej pozycji.

Może on byÓ przekręcany o 360' i zabezpieczony w

dowolnej pozycji.

Zakładanie i wyjmowanie wiertła
Dla modelu HP2050, HP2050F
Rys.7
W celu założenia Wiertła, należy umieścić go w uchwycie
jak najgłębiej. Zacisnąć uchwyt ręką Umieści klucz do

uchwytu W każdym z trzech otwor w i dokręci W

kierunku zgodnym z ruchem wskaz wek zegara'

Wszystkie tzy otwory należy dokręci r wnomiernie.

Aby wyjąÓ wiertło, należy W jednym z otwor w
przekręci klucz w kierunku pzeciwnym do ruchu

Wskaz Wek zegara' a następnie poluzowa uchwyt ręką'

Po uzyciu klucza do uchwytu, uchwyt powinien Wr cić
do pierwotnej pozycji.

Dla modelu HP205l, HP2051F
Rys.8
Plz\]tzymać pierścieri i przekręca'|ąc tuleję W kierunku

przeciwnym do ruchu Wskaz Wek zegara, otvrorzyć

uchwl wiertarski. UmieŚci wiertlo tak głęboko jak to

możliwe' Przlluymać mocno pierście i przekręciÓ

tuleję w kierunku zgodnym z ruchem Wskaz wekzegara,
aby dokręci uchwyt.
Aby wyją wie ło, plzylrzymać pierściefl i przekręcić

tuleję w kierunku pzeciwnym do ruchu Wskaz wek

zegata.

ogranicznik głębokości wiercenia
Rys.9
ogranicznik głębokości wiercenia jest udogodnieniem
dla wiercenia otwor w o jednakowej głębokości'

Poluzowa uchwyt boczny i umieściÓ ogranicznik W

otworze w uchwycie bocznym. Ustawi ogranicznik na

poządanągłębokoś i zamocowa uchwyt boczny.

UWAGA:
. ogranicznik głębokości wiercenia nie może by

stosowany w pozycji, w kt rej uderza on o korpus

nazędzia'

DzlAŁANlE
operacja wiercenia z użyciem udaru

Auwłcł,
. W momencie przewiercania otworu, gdy otw r

zapchany jest Wi rami, opiłkami lub gruzem lub W

przypadku natknięcia się na pręty zbro|eniowe

osadzone w betonie na narzędzie/Wiertło

Wywierana jest nagle olbrzymia siła skręcająca'
Należy zawsze używa uchwytu bocznego
(rękojeści pomocniczej) i pqdczas pracy lrzymać
narzędziezar wno za uchwyt bocznyjak i rękojeść

' zprzełącznikiern' Niestosowanie się do Ę zasady

może spowodowa utratę kontroli nad narzędziem
i ewentualnie poważne obrażenia'

Podczas wiercenia otwor W W betonie, granicie, płytce

itp, przesu dŹwignię zmiany trybu pracy na znak T ,

aby uruchomić tryb "Wiercenie udarowe'''

Należy koniecznie UżVWać Wiertła z koric wką z węglika

wolframu.
Ustawić wiertło w wybranym miejscu, gdzie ma być

wywiercony otvv r, a następnie pociągnąć za język

spustowy przełącznika. Nie przeciążaÓ narzędzia' Lekki

nacisk daje naj|epsze Wyniki. TlzymaÓ narzędzie w
jednej pozycji uwaŻąąc, aby Wiertło nie ślizgało się i nie

przesuwało się względem otworu.

Nie zwiększac nacisku, gdy otw r zapcha się wi rami,

opiłkami lub gruzem. Zamiast tego pozw l, aby

naŻędzie pracowało pzez chwilę bez obciąŻenia, a

następnie Wyciągnij wiertło częściowo z otworu' Po

kilkairotnym powt rzeniu te.i procedury otw r zostanie

oczyszczony i można Wznowi normalną operację

wiercenia.

Gruszka do przedmuchiwania (wyposażenie
dodatkowe)
Rys.'|0
Po wywierceniu otworu można skorzystaÓ z gruszki do

przedmuchiwania, aby oczyścić otw r z pyłu'

Wiercenie otwor w

Auwnon'
. Wywieranie nadmiernego nacisku na narzędzienie

przyspiesza wiercenia. W praktyce, wywieranie

nadmiernego nacisku przyczynia się jedynie do

uszkodzenia ko c wki Wiertła, zmniejszenia
wydajności i skr cenia okresu eksploatacyjnego
nauędzia.

. W momencie Pzebijania otworu na

narzędzie/wiertło wyłierana jest olbrŻymia siła'

Gdy Wiertło zaczyna przebija na Wylot otw r w

elemencie, należy zachować ostrożność i mocno

lrzyrnać narzędzie'
. Zablokowane wiertło można łatwo wyjąć'

załączĄąc pzełącznik wstecznych obrot w i

wyprowadzając Wiertło. Elektronarzędzie moŻe
jednak nagle odbić, jeśli nie zostanie mocno

ptzytrzymane.
. Niewielkie obrabiane kawałki materiału zawsze

zamocowywać w imadle lub podobnym

przy r ządzi e przytrzym u jącym.

Podczas wiercenia otwor w w drewnie, metalu lub

tworzywach sztucznych, przesu dźwignię zmiany trybu

pracy na znak Ż 
'. aby uruchomić tryb "iylko ruch

obrotowy".
Wiercenie w drewnie
Podczas wiercenia w drewnie najlepsze wyniki osiąa
się wkrętami do drewna ze śrubą prowadzącą' Sruba

prowadząca ułatwia Wiercenie dzięki naprowadzeniu
wiertła w obrabiany materiał'
Wiercenie w metalu
Dla uniknięcia ześlizgnięcia się wiertła przy

rozpoczynani u Wiercenia, napunktować miejsce otworu

15



przy pomocy punktaka i młotka. Umieśció końcówkę
Wieńła We Wgłębieniu i rozpocząć wiercenie.
stosowaÓ środki smarująco-chłodzące pzy wierceniu w
metalu. Wyjątki stanowią żelazo i miedż, ktÓre nalezy
Wierció na sucho'

KONSERWACJA

Auwłoł'
. Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji naleŻy

się zawsze upewniÓ, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.

Czyszczenie otworów Wentylacyj nych
Rys.{f
Narzędzie i jego otwory Wentylacyjne powinny byó
utzymywane W czystości. otwory wentylacyjne należy
czyścić W regularnych odstępach czasu i za kaŻdym
razem, gdy są pzytkane.
Dla zachowania BEZP|ECZEŃSTWA i

NlEzAWoDNoŚCl wyrobu, naprawy, wymiana szczotek
węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne
powinny być Wykonywane przez Autoryzowane Centra
Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części
zamiennych Makita.

AKCESORTA (WYPOSAZEN IE
DODATKOWE)

Auwłoł,
' Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i

dodatkóW razem z elektronazędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowió ryzyko Uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki W celach Wyłącznie zgodnych z
ich pŻeznaczeniem.

W razie potzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat nlniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra serwisowe Makita.
. Wieńło udarowe z końcóWkąz Węglika Wolframu
. Końcówki krzyżowe
. Końcówki płaskie
. Piła walcowa do otworów
. Gruszka do przedmuchiwania
. Gogle ochronne
' Uchwyt bez klucza 13
. Klucz do uchwytu Wieńarskiego
. Zakładanie uchwytu
. ogranicznikgłębokościwiercenia
' Walizka z{Norzrya sztucznego
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