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Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím 
pečlivě tento návod k obsluze.

A.V. 1
Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.
Technické změny vyhrazeny.
© Güde GmbH & Co. KG - 2006
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1 Přístroj

1.1 Objem dodávky

Obr. 1

1. Příklepová vrtačka
2. Aretační knoflík
3. Připojovací kabel
4. Vrtáky na ocel
5. Vrtáky na dřevo
6. Vrtáky na kámen
7. Rychloupínací sklíčidlo
8. Přídavná rukojeť
9. Zarážka pro hloubku vrtání
10. Přepínač režimů „doleva/doprava“
11. Regulátor otáček
12. Spínač zapnuto/vypnuto
13. Přepínač režimů „vrtání/kladivo“

1.2 Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a 
obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ 
POKYNY:

POZOR!

Při používání elektronářadí je třeba k ochraně před elektrickým úrazem, nebezpečím úrazu a požáru 
dodržovat následující základní bezpečnostní opatření. Dříve než začnete elektronářadí používat, přečtěte 
si všechny tyto pokyny a dodržujte je. Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte.
Bezpečná práce
- Udržujte v pořádku své pracovní místo.

Nepořádek na pracovišti může mít za následek nehody
- Berte zřetel na vlivy okolí

Nevystavujte elektronářadí dešti. Nepoužívejte elektronářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
Zajistěte dobré osvětlení. Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých tekutin nebo plynů.

- Chraňte se před úderem elektrickým proudem. Vyvarujte se tělesného dotyku s uzemněnými částmi, 
např. trubkami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami.

- Pracujte mimo dosah dětí. Nenechávejte jiné osoby, aby se dotýkaly elektronářadí nebo kabelu. Váš 
pracovní stůl musí být mimo dosah jiných osob.

- Uschovávejte bezpečně svoje elektronářadí. Nepoužívané nářadí by se mělo odkládat na suchém, 
vysoko položeném nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí. Nepřetěžujte svoje nářadí. Lépe a 
bezpečněji budete pracovat v uvedeném výkonovém rozsahu.
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- Používejte vždy správné elektronářadí. Pro náročné práce nepoužívejte stroje o slabém výkonu. 
Elektronářadí používejte pouze k těm účelům, pro které je plánováno. Elektronářadí používejte pouze 
k takovým účelům, které jsou popsány v návodu k použití.

- Nose vhodný pracovní oděv! 
Nenoste široký oděv či šperky, mohly by být zachyceny pohyblivými díly. Při pracích venku se 
doporučují gumové rukavice a protiskluzová obuv. V případě dlouhých vlasů noste prosím síťku na 
vlasy. Noste ochranné brýle. Při prašných pracích použijte respirátor.

- Nepoužívejte kabel  k účelům, ke kterým není určený.
Nikdy neneste elektronářadí za kabel. Nepoužívejte kabel k tomu, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. 
Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.

- Zajistěte obrobek.
Používejte upínací přípravky nebo svěrák k pevnému uchycení obrobku. Takovým způsobem je 
uchycen pevněji než Vaší rukou a kromě toho máte obě dvě ruce volné k obsluze elektronářadí.

- Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte neustále rovnováhu.
- Pečujte o svoje nářadí svědomitě. Udržujte nářadí ostré a čisté, abyste mohli pracovat lépe a 

bezpečněji. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny k výměně nářadí. Pravidelně kontrolujte kabel 
elektronářadí a v případě poškození ho nechte opravit autorizovaným odborníkem. Pravidelně 
kontrolujte prodlužovací kabel a vyměňte jej, pokud je poškozený. Udržujte rukojeti v suchu, bez oleje a 
tuku. 

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky v případě, že nepoužíváte elektrické nářadí, před údržbou a při výměně 
nářadí jako jsou  např. pilové kotouče.

- Nenechávejte ve stroji žádné seřizovací nástroje a klíče. Před zapnutím zkontrolujte, jsou-li odstraněny 
klíče a seřizovací nástroje.

- Vyvarujte se neúmyslného zapnutí. Elektronářadí připojené k elektrické síti nepřenášejte s prstem na 
tlačítku zapínání. Přesvědčte se, že je vypínač vypnutý při zasunutí zástrčky do zásuvky.

- Prodlužovací kabel pro použití venku. Venku používejte pouze přípustný prodlužovací kabel, který je 
náležitým způsobem označený. Přístroj provozujte jen na síťové přípojce s ochranným vypínačem proti 
chybovému proudu ( FI ).

- Buďte pozorní. Dbejte na to, co děláte. K práci přistupujte s rozumem. Nepoužívejte elektronářadí, 
pokud jste nesoustředění.

- Zkontrolujte případná poškození elektronářadí.
- Před použitím elektronářadí musí být pečlivě přezkoumána bezproblémová a účelu přiměřená funkce 

ochranných zařízení nebo lehce poškozených dílů. Zkontrolujte- zda pohyblivé díly fungují 
bezproblémově a nepříčí se nebo zda nejsou poškozeny nějaké části. Všechny díly musí být správně 
namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezproblémového provozu elektronářadí. 
Poškozená ochranná zařízení a díly musí být přiměřeně opraveny nebo vyměněny autorizovanou 
odbornou dílnou; pokud návod k použití neuvádí jinak. Poškozené vypínače musí být vyměněny 
v servisní dílně. Nepoužívejte elektronářadí, u kterého nelze zapnout nebo vypnout vypínač.

POZOR!
- Používejte jen příslušenství nebo přídavné přístroje, které jsou uvedeny v návodu k použití. Používání 

jiného náhradního nářadí a jiného příslušenství může pro Vás znamenat nebezpečí úrazu.
- Toto elektronářadí odpovídá platným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze 

odborník v oboru elektro, za použití originálních náhradních dílů, v opačném případě může u 
provozovatele dojít k úrazům.

2.1 Chování v případě nouze

Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou 
lékařskou pomoc.
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.

2.2 Označení na přístroji

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující symboly:
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Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá 
příslušným normám EU

Přístroj má ochrannou 
izolaci

Ochrana životního prostředí:

Odpad zlikvidujte 
odborně tak, abyste 
neškodili životnímu 

prostředí.

Obalový materiál 
z lepenky lze odevzdat 
za účelem recyklace do 

sběrny.

Vadné a/nebo 
likvidované elektrické či 

elektronické přístroje 
musí být odevzdány do 

příslušných sběren.

Zelený bod–Duales 
System Deutschland 

AG

Obal:

Chraňte před vlhkem Obal musí směřovat 
nahoru Pozor - křehké

Technické údaje:

Síťová přípojka Výkon motoru

Specifické pro produkt:

Počet otáček Počet příklepů Chod doleva / 
doprava Výkon vrtání
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2.3 Použití v souladu s určením

Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů, jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce 
odpovědným za škody.

2.3.1 Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů 
najdete v kapitole „Označení na přístroji“.

2.4 Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

2.4.1 Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

2.4.2 Minimální věk

Pro tento přístroj neplatí žádná zvláštní věková omezení. Možné použití vyplývá z tělesné výšky a síly 
uživatele.

2.4.3 Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální 
školení není nutné.

3 Technické údaje

BX 710
Přípojka: 230 V/50 Hz
Výkon motoru 710 W
Otáčky 0-2600 ot./min.
Počet příklepů 0-4850 p./min.
Rychloupínací sklíčidlo 2-13 mm
Výkon vrtání ocel 13 mm

kámen 16 mm
dřevo 25 mm

Délka kabelu 3 m
Vibrace aw 2,5 m/s2

Hladina akustického tlaku LPA 70 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA 83 dB (A)
Obj. č.: 58020/58520 (CH)

3.1 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

- Noste pomůcky pro ochranu zraku a sluchu
- Dříve než vyvrtáte díru do zdi, zkontrolujte přístrojem na hledání vedení, že nenarazíte na proud, plyn 

nebo vodu .
- Výměnu vrtáku/sklíčidla provádějte jen při vytažené zástrčce!
- K upevnění klíče sklíčidla na přístroj použijte jen přiložený klíč.
- Obráběný předmět musí být zajištěn (např. upnutím ve svěráku), aby se zabránilo úrazům.
- Vyvarujte se toho, aby se motor během vrtání a šroubování zastavil v důsledku zatížení.
- Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s elektronářadím.
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4 Obsluha

Zapnutí: Stiskněte spínač (12).
Nepřetržitý chod: Stiskněte spínač (12) a zajistěte jej knoflíkem (2).
Vypnutí: Znovu stiskněte a pusťte spínač (12).
Chod doleva/doprava:Nastaví se pomocí spínače (10).

Otáčky mohou být nastaveny jak rozdílným tlakem na spínači (12), tak i předem pomocí regulátoru otáček 
(11).

4.1 Vrtání do dřeva a kovu

Přepínač režimů (13) nastavte na „Vrtání“ a přepínač režimů (10) na „Doprava“. Počet otáček zvolte 
knoflíkem (11).

4.2 Vrtání do kamene a betonu

Přepínač režimů (13) nastavte na „Kladivo“ a přepínač režimů (10) na „Doprava“. Počet otáček zvolte 
knoflíkem (11) a začněte s nejnižším počtem.

4.3 Zašroubování a vyšroubování šroubů

Přepínač režimů (13) nastavte na „Vrtání“ a přepínač režimů (10) na „Doprava“ pro zašroubování a na 
„Doleva“ pro vyšroubování. Počet otáček zvolte knoflíkem (11) a začněte s nejnižším počtem.

4.4 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

• Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
• Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
• Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.

5 Prohlídky a údržba

Tato vrtačka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Opravy smí provádět jen odborný personál za použití 
originálních dílů. Těleso pouze očistěte vlhkým hadrem– nepoužívejte rozpouštědla! Poté dobře osušte. 

5.1 Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a 
péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.

6 Náhradní díly
Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny pomocí 
příslušného servisního formuláře na
http://www.guede.com/support             
Tento formulář si lze vyžádat i na  
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0     Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250     E-Mail: info@guede.com
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Prohlášení o shodě EU
EC Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme my, Güde GmbH & Co. KG
We herewith declare, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do 
oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a 
hygienu.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements 
of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení 
svou platnost.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will loose its 
validity.

Označení přístrojů: - BX 710
Machine desciption:

Obj. č.: - 58020/58520
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - směrnice EU o 
strojích 98/37/EG

Applicable EC Directives: - směrnice EU o 
nízkém napětí 73/23/EWG - směrnice EU o 
elektromagnetické kompatibilitě   89/336/EWG se 
změnami - směrnice EU 93/68/EWG

- směrnice EU 
2000/14 EWG

 naměřená mez 
akustického výkonu 83 dB(A)

garantovaná 
mez akustického výkonu 85 dB(A)

Použité harmonizované
normy: - EN 50144-2-1:1995
Applicable harmonized - EN 50144-1:1998
Standard: - EN 55014-1:1993 + A1

- EN 55014-2:1997
- EN 61000-3-2:1995 + A13
- EN 61000-3-3:1995

Datum/podpis výrobce: 14.3.2008
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