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Přepínání režimu práce ( vrtání/ příklepové vrtání a opačně) provádějte, vždy 
když se stroj úplně zastaví. V opačném případě by mohlo dojít k mechanickému 
poškození převodů a ozubených kol.
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Nevhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

V souladu s Evropskou Směrnicí 2002/96/EC 
o odpadech z elektrických a elektronických 
zařízení a jejím prosazení v národních 
zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané 
elektronářadí shromážděno k opětovnému 
zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny textu vyhrazeny.

10. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme v plné své zodpovědnosti, že výrobek 
uvedený v části „ Technické parametry „ je v souladu 
s následujícími normami a normativními dokumenty:  
UNE EN 60745-2-1:2011, IEC 60745-2-1  a v souladu s 
požadavky směrnic  2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/
CE.

  Ramiro de la Fuente
   Generální ředitel
   
   22 Září 2016

max.
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Pozor: Pročtěte si návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny, abyste 
omezili rizika úrazu elektrickým proudem a poranění osob!

Používejte prostředky k ochraně sluchu!
Vystavení hluku může vést k poškození či ztrátě sluchu.

Doporučujeme používat vždy ochrannou masku. 
Při práci se dřevem nebo jinými materiály může vznikat zdraví škodlivý prach.
Je zakázáno zpracovávat materiály obsahující azbest!

Používejte ochranné brýle.
Při práci odlétávající jiskry, třísky, úlomky, špony, hobliny, prach atd. mohou způsobit 
poškození nebo ztrátu zraku.
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6.5 Vrtání a příklepové vrtání (Obr. 8 , poz.3)

Provádějte změnu režimu práce pouze tehdy, pokud 
je stroj v klidu!

Vrtání:
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
vrtání (pozice A).
Příklady použití: dřevo, kovy, plasty

Příklepové vrtání
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
příklepové vrtání (pozice B).
Příklady použití: beton, kamenina, zdivo

6.6 Pracovní pokyny a užitečné rady

6.6.1 Vrtání do betonu a zdiva
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
příklepové vrtání (pozice B).
Pro vrtání do betonu a zdiva používejte vždy vrtáky 
HSS (rychlořezná ocel) a pracujte s vyššími otáčkami.

6.6.2 Vrtání do oceli
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
vrtání (pozice A).
Pro vrtání do oceli používejte vždy kvalitní a naostřené 
vrtáky HSS (rychlořezná ocel) a pracujte s nižšími 
otáčkami.
Pro snížení opotřebení vrtáku se doporučuje potřít 
místo vrtání vhodnou chladicí kapalinou.

6.6.3 Šroubování
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
vrtání (pozice A). Pracujte s nižšími otáčkami.

6.6.4 Vrtání větších otvorů
Při vrtání větších a hlubších otvorů do tvrdých a 
houževnatých materiálů (např. ocel) se doporučuje si 
otvor předvrtat menším vrtákem.

6.6.5 Vrtání do dlaždic a obkladů
Ovladač přepínání režimu práce (3) přepněte do polohy 
vrtání (pozice A).
Po té, kdy zcela provrtáte dlažbu nebo obklad (vrchní 
vrstva) přepněte ovladač přepínání režimu práce (3) do 
polohy příklepové vrtání (pozice B).

7. Výměna kabelu

Nepoužívejte nářadí, pokud je přívodní kabel poškozen. 
Nedotýkejte se poškozeného kabelu a odpojte zástrčku 
ze sítě, pokud během práce dojde k poškození kabelu. 
Poškozený kabel vytváří značné riziko zasažení elektrickým 
proudem. Výměnu kabelu smí provádět pouze výrobce, 
autorizovaný servis nebo odborná elektrotechnická dílna, 
která má oprávnění tyto práce provádět.

8. Údržba, čištění a objednávky  
  náhradních   dílů

Před zahájením jakékoliv činnosti včetně čištění odpojte 
nářadí od zdroje napájení.

8.1 Čištění

Pro vaši bezpečnost, pohodlnou obsluhu a efektivní 
provoz nářadí větrací otvory krytu motoru udržujte vždy 
v čistém stavu a zamezte vniknutí prachu do všech 
bezpečnostních prvků a motorové skříně. Provádějte 
čištění nářadí čistým hadříkem nebo pomocí stlačeného 
vzduchu s mírným tlakem.

Výrobce doporučuje provádět čistění po každém použití 
stroje. Pravidelně čistěte nářadí čistým vlhkým hadříkem 
a slabým roztokem mýdlové vody. Nepoužívejte čisticí 
prostředky ředidla nebo rozpouštědla, které by mohly 
poškodit plastové části stroje. Dbejte na to, aby se dovnitř 
stroje nedostala voda.

8.2 Uhlíky

V případě nadměrného jiskření, navštivte specializovanou 
elektrotechnickou dílnu a požádejte o kontrolu uhlíků.

Pozor! Výměnu uhlíků smí provádět pouze výrobce, 
autorizovaný servis nebo odborná elektrotechnická dílna, 
která má oprávnění tyto práce provádět.

8.3 Údržba

Není třeba provádět žádnou další kontrolu či údržbu 
vnitřních dílů.

8.4 Objednání náhradních dílů

Při objednání náhradních dílů uveďte následující 
informace:
Typ nářadí
Objednací  číslo nářadí
Plný obchodní název a sériové (identifikační) číslo stroje
Číslo a název dílu, který potřebujete

9. Recyklace a ekologická likvidace

Nářadí je chráněno obalem k zabránění poškození během 
přepravy. Obal se skládá z kartonu a recyklovatelných 
plastů s příslušným označením , je tudíž surovinou 
a z tohoto důvodu jej lze odevzdat k recyklaci.  Stroj a 
příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, jako 
např. kovů a plastů.

Vadné díly ukládejte do kontejneru určeného pro 
průmyslový odpad na určená sběrná místa. Informace 
o těchto místech obdržíte např. na obecním úřadě nebo 
u specializovaných organizací kolektivního systému 
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a 
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Výrobce doporučuje, aby nářadí, příslušenství a obaly 
byly s ohledem na životní prostředí v souladu s předpisy 
dané země tříděny a odevzdány k ekologické likvidaci.
Pouze pro členské země EU:
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Pozor!
Při práci s nářadím dbejte na dodržování bezpečnostních 
pokynů, abyste zabránili případným úrazům či zraněním. 
Z tohoto důvodu si přečtěte pozorně návod a všechny 
pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Návod k použití 
udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u 
výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha 
kdykoliv opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli 
půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte 
přiložit též kompletní návod k použití a bezpečnostní 
pokyny.

Výrobce nezodpovídá za případné škody, úrazy či zranění 
osob vzniklé v důsledku nedodržení pokynů obsažených v 
tomto návodu a bezpečnostních předpisech.

1. Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy jsou součástí tohoto návodu k 
použití.

Pozor!
Pročtěte si návod k použití a všechny bezpečnostní 
předpisy a pokyny.
Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést 
úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo
k vážnému zranění osob. 
Uschovejte si veškeré bezpečnostní předpisy a 
pokyny pro případné budoucí opětovné použití.

2. Popis a ovládací prvky (Obr. 1)

1. sklíčidlo
2. Hloubkový doraz
3. Přepínání režimu práce
4. Aretační tlačítko
5. spínač ON/ OFF (Vypnuto/ zapnuto)
6. Přepínání směru otáčení
7. Přídavné držadlo
8. kolečko předvolby  otáček

3. stanovené použití

Stroj je určen k vrtání do dřeva, železa, kovů, zdiva, 
betonu, horniny, jakož i při použití odpovídajících vrtáků 
k vrtání do obkladů, dlažeb a umělé hmoty. Stroje s 
elektronickou regulací a chodem vpravo / vlevo jsou také 
vhodné k šroubování a řezání závitů.

Používejte stroj výhradně ke stanovenému použití. 
Jakékoliov jiné použití je považováno za nestanovené 
(neurčené). Používaní elektrického nářadí k provádění 
jiných činnosti, než pro jaké bylo určeno, může vést k 
nebezpečným situacím a výrobce není zodpověděný za 
jakékoliv případné škody, úrazy či poranění osob.  Za 
neurčené použití ručí sám uživatel.

4. Technické parametry

Příkon: ............................................710W ......................... 750W
Otáčky při chodu naprázdno: .. 0-3000 min-1 ...............0-3000 min-1

Počet příklepů: .................. 0-41000 min-1 .............0-45000 min-1

Vrtání  Ø max.:
 Beton ......................... 20mm .........................20mm
 Ocel ........................... 15mm .........................10mm
 Dřevo ......................... 30mm .........................25mm
Třída ochrany: ................................. II /  ...........................II / 
Hmotnost: ...................................... 1.9kg. .........................2.3kg.

Uvedené hodnoty platí pro jmenovitá napětí [U] 230/240 
V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. Pro nižší napětí a 
u modelů vyrobených pro specifické země se mohou v 
hodnotách lišit. Pozorně si, prosím, přečtěte údaje na 
typovém štítku stroje.

Informace o hlučnosti a vibracích
Uvedené hodnoty hluku a vibrací byly změřeny podle 
zkušebních podmínek uvedených v evropské normě EN 
60745

Hladina akustického tlaku LpA : .....................................100 dB(A)
Nepřesnost KpA ......................................... . ........................... 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA  .................................108 dB(A)
Nepřesnost KWA: .................................................................. 3 dB

Hladina akustického tlaku LpA : .....................................102 dB(A)
Nepřesnost KpA ......................................... . ........................... 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA  .................................109 dB(A)
Nepřesnost KWA: .................................................................. 3 dB

Používejte prostředky k ochraně sluchu!
Vystavení hluku může vést k poškození či ztrátě sluchu.
Celkové  hodnoty  vibrací (součet vektorů ve 3 směrech) 
byly naměřeny dle evropské normy EN 60745.

Příklepové vrtání do betonu (na rukojeti)
Generovaná hodnota vibrací ah   =  18 m/s2  (TM710A)
Generovaná hodnota vibrací ah  =  19 m/s2  (TM750A)
Nepřesnost K = 1,5 m/s2 

Vrtání do kovů (na rukojeti)
Generovaná hodnota vibrací ah   = 3,5 m/s2  (TM710A)
Generovaná hodnota vibrací ah  =   4  m/s2  (TM750A)
Nepřesnost K = 1,5 m/s2 

Pozor!
Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahuji k hlavnímu 
použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického 
nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě 
se zatížení vibracemi během celé pracovní doby může 
výrazně zvýšit.

TM710
TM710k

TM710A / TM710Ak

TM710 TM710k TM710A / TM710Ak

TM750A / TM750Ak

TM750
TM750A

TM750Ak
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5. Před spuštěním stroje.

Před zapojením přístroje do sítě se ujistěte, že údaje 
uvedené na výrobním štítku odpovídají zdroji napájení.
Před zahájením jakékoliv činnosti odpojte nářadí ze sítě.

5.1 Montáž přídavného držadla (Obr. 2-3/poz. 7)

Přídavné držadlo (7) slouží k usnadnění ovládání a držení 
vrtačky při vrtání.  Z bezpečnostních důvodů používejte 
vždy vrtačku s přídavným držadlem pevně upnutým na 
upínacím krku.
Přídavné držadlo (7) je upevněno na upínacím krku 
pomocí objímky. Objímka se utahuje otáčením držadla 
směrem doprava, otáčením v protisměru (doleva) se 
uvolní.
Nejdříve přídavné držadlo (7) nasaďte na upínací krk. 
Před tím povolte dostatečně objímku držadla tak, aby bylo 
možné jej nasadit na vrtačku přes sklíčidlo (1).
Poté nastavte otáčením přídavné držadlo (7) do polohy, 
která Vám poskytne maximální komfort při práci.
Nakonec přídavné držadlo (7) pevně zafixujte otáčením 
směrem doprava.
Přídavné držadlo (7) je vhodné jak pro praváky, tak i 
leváky.

5.2 Montáž a nastavení hloubkového dorazu 
(Obr. 4/poz. 2)

Přídavné držadlo (7) slouží k upevnění a nastavení 
hloubkového dorazu (2). Upevnění či uvolnění dorazu se 
dosáhne opět pootočením přídavného držadla.
Povolte objímku držadla a vložte hloubkový doraz do 
příslušného otvoru v přídavném držadle.
Zarovnejte konec hloubkového dorazu (2) zároveň se 
špičkou vrtáku.
Posunutím hloubkové dorazu zpět nastavte požadovanou 
hloubku vrtání.
Nakonec přídavné držadlo (7) opět pevně utáhněte 
otáčením směrem doprava.
Otvor v daném materiálu vrtejte až do chvíle, kdy se 
hloubkový doraz (2) dotkne obrobku.

5.3 Upnutí vrtáků (Obr. 5- 6)

Před zahájením jakékoliv činnosti odpojte nářadí ze sítě.
Rychloupínací sklíčidlo (1) má blokovací zámek:
Zajištění  =  posuňte objímku (a) směrem vpřed
Uvolnění  =  posuňte objímku (a) směrem dozadu
Uvolněte hloubkový doraz (viz část 5.2) a posuňte jej 
zpět. Tím si umožníte  přístup ke sklíčidlu a pohodlnou 
manipulaci s ním.

Tato vrtačka je dodávána s rychloupínacím sklíčidlem (1).
Otevřete pootáčením přední části sklíčidlo (1) natolik, 
abyste mohli nasadit vrták.
Vybraný vrták vložte až na doraz do sklíčidla.
Sklíčidlo (1) utáhněte silně rukou a zkontrolujte, že nástroj 
je v něm rovnoměrně a pevně uchycen.
Během práce provádějte pravidelně kontrolu, že je vrták 
nebo jiný nástroj pevně uchycen. Před tím vždy odpojte 
vrtačku ze sítě.

6. Obsluha a provoz stroje

6.1 spínač ON/ OFF ( Obr. 7 , poz. 5)

Nejdříve upevněte vybraný vrták do sklíčidla.
Připojte vrtačku do sítě.
Připravte si vrtačku do pracovní polohy.

Zapnutí:
Stiskněte tlačítko spínače ON/OFF (5) a držte jej stisknuté.

stálý chod:
Zajistěte spínač ON/OFF (5) pomocí aretačního tlačítka (4).

Vypnutí:
Stiskněte krátce tlačítko spínače ON/OFF (5).

6.2 Nastavení otáček ( Obr. 7 , poz. 5)

Nastavení otáček motoru lze průběžně měnit za chodu 
stroje, nikoli však při zatížení.
Výši otáček zvolte postupným menším či větším stisknutím 
spínače ON/OFF (5).
Potřebné otáčky jsou závislé na druhu vrtaného materiálu, 
režimu práce a použitém vrtáku.
Menší stisknutí spínače ON/OFF (5) : nižší otáčky (vhodné 
pro měkké materiály nebo menší vruty).
Větší stisknutí spínače ON/OFF (5) : vyšší otáčky (vhodné 
pro tvrdé materiály nebo větší a delší vruty).

Praktická rada: Zahajte vrtání při nižších otáčkách a 
postupně rychlost zvyšujte.

Výhoda:
Při nižších otáčkách dosáhnete kontrolovaného plynulého 
rozběhu vrtání. Vrták neskáče či neklouže po materiálu a 
nepoškodí ho (např. obkladačky).

6.3 Předvolba otáček ( Obr. 7 , poz. 6)

Kolečkem předvolby otáček (8) se nastavují maximální 
otáčky. Spínač ON/OFF (5) lze stisknout pouze do úrovně 
předvolených nejvyšších otáček.

Nastavte požadované otáčky kolečkem předvolby otáček 
(8) na spínači ON/OFF (5).

Neprovádějte toto nastavení během vrtání.

6.4 Přepínání směru otáčení vlevo/ vpravo ( Obr. 7 , 
poz. 6)

Provádějte změnu směru otáčení pouze tehdy, pokud 
je stroj v klidu!
Přepínáním směru otáčení (6) se mění smysl otáčení 
vrtačky:

směr                      →           Pozice spínače 
Doprava (chod vpřed)   → R
Doleva (zpětný chod vrtačky)  → L
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