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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Tla ítko 

1-2. ervený indikátor 

1-3. Akumulátor 

2-1. Zna ka hv zdi ky 

3-1. Posuvný spína  

4-1. Oto né kole ko 

5-1. P ední sv tlo 

6-1. Kontrolka 

7-1. Montážní šroub k uchycení  

aplika ního nástroje 

7-2. Otvory v aplika ním nástroji 

7-3. Výstupky nástrojové p íruby 

8-1. Montážní šroub k uchycení  

aplika ního nástroje 

8-2. Imbusový klí  

8-3. Utáhnout 

9-1. Montážní šroub k uchycení  

aplika ního nástroje 

9-2. Otvory v aplika ním nástroji 

9-3. Adaptér (požadovaný pro n které  

aplika ní nástroje) 

9-4. Výstupky nástrojové p íruby 

10-1. Imbusový klí  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model BTM40 BTM50 

Po et kmit  za minutu 6 000 - 20 000 (min
-1

) 

Oscila ní úhel, levý/pravý 1,6  (celkem 3,2 ) 

Celková délka 324 mm 

Standardní blok akumulátoru BL1430 BL1415 * BL1830 BL1815 * 

bez nástavce k odsávání prachu 1,9 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,8 kg 
Hmotnost netto 

s nástavcem k odsávání prachu 2,0 kg 1,8 kg 2,1 kg 1,9 kg 

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC 

* POZNÁMKA: K trvalejšímu provozu doporu ujeme použít velkokapacitní akumulátor BL1430 a BL1830. 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE080-1 

Ú el použití 
Ná adí je ur eno k ezání a p i ezávání d eva, plastu, 
sádrokartonu, neželezných kov  a spojovacího 
materiálu (nap . netvrzených h ebík  a sponek). Ná adí 
je ur eno také ke zpracování m k ích obklad , 
suchému smirkování a škrabání menších ploch. Zvlášt  
vhodné je k práci v blízkosti hran a k za ezávání. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 
Pracovní režim: smirkování 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB (A). 
Pracovní režim: ezání se zapichovacím pilovým 
kotou em 

    

Model BTM40 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Model BTM50 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 84 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 95 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Pracovní režim: ezání se segmentovým pilovým 
kotou em 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 92 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Pracovní režim: škrabání 
    

Model BTM40 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 92 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Model BTM50 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 94 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 
Pracovní režim: smirkování 

    

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

 
 



54 

Pracovní režim: ezání se zapichovacím pilovým 

kotou em 
    

Model BTM40 
    

Vibra ní emise (ah): 9,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model BTM50 
    

Vibra ní emise (ah): 10,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

Pracovní režim: ezání se segmentovým pilovým 

kotou em 
    

Model BTM40 
    

Vibra ní emise (ah): 5,0 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model BTM50 
    

Vibra ní emise (ah): 5,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

Pracovní režim: škrabání 
    

Model BTM40 
    

Vibra ní emise (ah): 7,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

    

Model BTM50 
    

Vibra ní emise (ah): 9,5 m/s
2 

Nejistota (K): 1,5 m/s
2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 

v souladu se standardní testovací metodou a m že 

být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 

využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 

vlivu. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 

hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 

použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 

aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 

opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 

všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 

krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 

ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENH101-15 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  

Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 

výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 

popis za ízení:  

Víceú elové akumulátorové ná adí 

. modelu/ typ: BTM40, BTM50 

vychází ze sériové výroby 

a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 

Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 

normami i normativními dokumenty: 

EN60745 

Technická dokumentace je k dispozici u našeho 

autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 

Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

editel 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 

 
GEA010-1 

Obecná bezpe nostní upozorn ní 

k elektrickému ná adí 
  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 

bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 

upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 

proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB094-2 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
VÍCEÚ ELOVÉMU 
AKUMULÁTOROVÉMU NÁ ADÍ 
1. Toto elektrické ná adí je ur eno k ezání, 

p i ezávání, broušení a smirkování. P e t te si 

bezpe nostní upozorn ní i pokyny a 

prohlédn te si ilustrace a technické údaje 

dodané k ná adí. Nedodržení všech níže 

uvedených pokyn  m že vést k úrazu elektrickým 

proudem, požáru i vážnému zran ní. 

2. P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu 

nástroj  z p íslušenství se skrytým 

elektrickým vedením, držte elektrické ná adí 
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za izolované ásti držadel. Nástroje z 

p íslušenství mohou p i kontaktu s vodi em pod 
nap tím p enést proud do nechrán ných ástí 
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým 
proudem. 

3. Uchy te a podep ete díl na stabilní podložce 
pomocí svorek nebo jiným praktickým 
zp sobem. Budete-li díl držet rukama nebo 
op ený o vlastní t lo, bude nestabilní a m že 
zp sobit ztrátu kontroly. 

4. Vždy používejte ochranné brýle. B žné 
dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU 
ochranné brýle. 

5. Ne ežte h ebíky. P ed zahájením provozu 
zkontrolujte, zda se v dílu nenacházejí h ebíky 
a p ípadné h ebíky odstra te. 

6. Držte nástroj pevn  . 
7. P ed zapnutím spína e se ujist te, zda se 

aplika ní nástroj nedotýká dílu. 
8. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. 
9. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
10. P ed vytažením kotou e z dílu vždy nástroj 

vypn te a po kejte, dokud se kotou  úpln  
nezastaví. 

11. Bezprost edn  po vykonané operaci se 
nedotýkejte aplika ního nástroje ani 
zpracovávaného dílu – p edm ty mohou být 
velmi horké a mohli byste si popálit k ži. 

12. Neprovozujte nástroj zbyte n  bez zatížení. 
13. Vždy používejte protiprachovou masku / 

respirátor odpovídající materiálu, se kterým 
pracujete. 

14. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te 
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

15. Tento nástroj není vodot sný. Proto na 
povrchu dílu nepoužívejte vodu. 

16. P i broušení zajist te odpovídající odv trávání 
pracovišt . 

17. P i používání tohoto nástroje k broušení 
n kterých výrobk , nát r  a d eva m že být 
uživatel vystaven prachu obsahujícímu 
nebezpe né látky. Používejte odpovídající 
ochranu dýchacího ústrojí. 

18. P ed použitím se p esv d te, zda na se 
podložce nevyskytují trhliny i praskliny. 
Trhliny nebo praskliny mohou zp sobit 
poran ní. 

19. Nepoužívejte p íslušenství, které není 
speciáln  ur eno pro nástroj a doporu eno 
jeho výrobcem. Pouhá možnost upevn ní 
p íslušenství na elektrický nástroj nezaru uje jeho 
bezpe nou funkci. 

20. Používejte osobní ochranné prost edky. Podle 
typu provád né práce používejte obli ejový 
štít nebo ochranné brýle. Podle pot eby 

použijte ochranu sluchu, rukavice a pracovní 
zást ru, která je schopna zastavit malé kousky 
brusiva nebo ásti zpracovávaného dílu. 
Ochrana zraku musí odolávat odletujícímu 
materiálu vznikajícímu p i r zných innostech. 
Protiprachová maska nebo respirátor musí 
filtrovat ástice vznikající p i provád né práci. 
Dlouhodobé vystavení hluku vysoké intenzity 
m že zp sobit ztrátu sluchu. 

21. Zajist te, aby okolostojící osoby dodržovaly 
bezpe nou vzdálenost od místa provád ní 
práce. Všechny osoby vstupující na 
pracovišt  musí používat osobní ochranné 
prost edky. Úlomky dílu nebo roztrženého 
p íslušenství mohou odletovat a zp sobit zran ní i 
ve v tší vzdálenosti od pracovišt . 

22. Elektrický nástroj nikdy nepokládejte p ed tím, 
než p íslušenství dosáhne úplného klidu. 
Otá ející se p íslušenství se m že zachytit o 
povrch a zp sobit ztrátu kontroly nad elektrickým 
nástrojem. 

23. Ná adí nikdy neuvád jte do chodu, pokud jej 
p enášíte v ruce po boku. Náhodný kontakt s 
p íslušenstvím m že vést k zachycení od vu a 
p itažení p íslušenství k t lu. 

24. Neprovozujte elektrický nástroj v blízkosti 
ho lavých materiál . Odletující jiskry by mohly 
tyto materiály zapálit. 

25. Nepoužívejte p íslušenství vyžadující použití 
chladicích kapalin. Použití vody nebo jiné 
chladicí kapaliny m že vést k úmrtí nebo úrazu 
elektrickým proudem. 

26. Než za nete na nástroji provád t jakékoliv 
práce, vždy se p edtím p esv d te, že je 
vypnutý a odpojený od zdroje napájení nebo je 
demontován akumulátor. 

27. Vždy zaujm te stabilní postoj. P i práci s 
nástrojem ve výškách dbejte, aby se pod 
nástrojem nepohybovaly žádné osoby. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 
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ENC007-7 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny 

pokyny a varovné symboly na (1) nabíje ce, (2) 
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke 
ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní 
nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte 
akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v 
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). 
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor 
zchladnout. 

4. Nebudete-li ná adí delší dobu používat, nabijte 
jednou za šest m síc  blok akumulátoru. 

 

 

POPIS FUNKCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed nastavováním i kontrolou funkce se vždy 

ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je vyjmut 
blok akumulátoru. Jestliže ná adí nevypnete a 

nevyjmete z n j akumulátor, m že po náhodném 

spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• P i nasazování i snímání bloku akumulátoru 
pevn  držte ná adí i akumulátor. V opa ném 

p ípad  vám mohou ná adí nebo akumulátor 

vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich 

poškození i ke zran ní. 

Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te jej se 

sou asným p esunutím tla ítka na p ední stran  

akumulátoru. 

P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku 

akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te akumulátor na 

místo. Akumulátor zasu te na doraz, až zacvakne na 

místo. Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho 

horní stran  ervený indikátor. 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl 

ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor 

ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze 

i p ihlížejícím osobám. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 

akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej 

správn . 

Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový 
akumulátor se zna kou hv zdi ky) 

Fig.2 

Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou 

vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky 

p eruší napájení ná adí, aby se prodloužila životnost 

akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne: 

• P etížení: 

S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že 

dochází k odb ru mimo ádn  vysokého 

proudu. 

V takovém p ípad  p esu te posuvný spína  

ná adí do polohy „O (VYP.)“ a ukon ete 

innost, jež vedla k p etížení za ízení. Potom 

ná adí znovu spus te p esunutím posuvného 

spína e do polohy „I (ZAP.)“. 
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Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí 

akumulátoru. V takovém p ípad  nechte 

akumulátor p ed op tovným p esunutím 

posuvného spína e do polohy „I 

(ZAP.)“ vychladnout. 

• Nízké nap tí akumulátoru: 

Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká 

a ná adí nebude pracovat. V takovém 

p ípad  vyjm te akumulátor a dobijte jej. 

Zapínání 

Fig.3 

POZOR: 
• P ed vložením bloku akumulátoru do za ízení vždy 

zkontrolujte, zda je za ízení vypnuto. 

Ná adí se spouští p esunutím posuvného spína e do 

polohy „I (ZAP.)“. 

Chcete-li ná adí vypnout, p esu te posuvný spína  do 

polohy „O (VYP.)“. 

Nastavení rychlosti kmitání 

Fig.4 

Rychlost kmitání je nastavitelná. Zm nu rychlosti 

kmitání nastavíte otá ením kole ka mezi polohami 1 a 6. 

ím vyšší íslo, tím vyšší rychlost kmitání. Oto né 

kole ko nastavte na vhodnou hodnotu odpovídající 

vykonávané práci. 
 

POZNÁMKA: 
• Kole kem nelze oto it rovnou z polohy 1 do polohy 

6 ani z polohy 6 do polohy 1. Násilným oto ením 

m žete ná adí poškodit. P i zm n  sm ru otá ení 

oto ným kole kem vždy pohybujte p es mezilehlé 

polohy. 

Rozsvícení p edního sv tla 
 

VAROVÁNÍ: 
• Nikdy se nedívejte p ímo do sv tla. P ímý pohled 

do sv tla m že zp sobit poškození zraku. 

Fig.5 

elní sv tlo rozsvítíte p esunutím posuvného spína e 

do polohy „I (ZAP.)“. Sv tlo z stává svítit po dobu, kdy je 

spína  v poloze „I (ZAP.)“. Po stisknutí zadní ásti 

posuvného spína e a p esunutí do polohy „O 

(VYP.)“ sv tlo automaticky zhasne. 

Ochrana proti p etížení 
Jestliže je ná adí p etíženo a jeho teplota dosáhne ur ité 

úrovn , p ední sv tlo za ne blikat a ná adí se 

automaticky vypne. Odstra te p í inu p etížení a ná adí 

znovu spus te. 

Kontrolka 

Fig.6 

• P i nízké zbývající kapacit  akumulátoru kontrolka 

bliká. 

• Pokud zbývající kapacita akumulátoru poklesne 

zna n , ná adí se za provozu vypne a kontrolka se 

asi na 10 vte in rozsvítí. 

Vyjm te akumulátor z ná adí a nabijte jej. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním libovolných prací na nástroji se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen jeho akumulátor. 

Nasazení a sejmutí aplika ního nástroje 
(volitelné p íslušenství) 
 

VAROVÁNÍ: 
• Aplika ní nástroj nemontujte vzh ru nohama. 

Namontováním aplika ního nástroje vzh ru 

nohama m žete zp sobit poškození ná adí a 

vážné zran ní. 

• Nástroj p íslušenství namontujte do správného 

sm ru podle vykonávané práce. Aplika ní nástroj 

lze namontovat v libovolném úhlu po 30 

stup ových krocích. 

Fig.7 

Fig.8 

Aplika ní nástroj (volitelné p íslušenství) umíst te na 

nástrojovou p írubu tak, aby výstupky nástrojové p íruby 

zapadly do otvor  aplika ního nástroje a aplika ní 

nástroj pak zajist te pevným dotažením šroubu 

imbusovým klí em. 

P i použití smirkovacího aplika ního nástroje namontujte 

aplika ní nástroj na p ítla nou botku tak, aby odpovídal 

sm ru p ítla né botky. 

P ítla ná botka se upev uje suchým zipem, jenž 

umož uje snadné a rychlé nasazení brusného papíru. 

Brusné papíry mají otvory k odvád ní prachu – brusné 

papíry nasazujte tak, aby jejich otvory odpovídaly pozici 

otvor  p ítla né botky. 

Jestliže chcete brusný papír sejmout, p izvedn te jej na 

konci a odloupn te. 

Imbusovým klí em povolte a odmontujte montážní šroub 

aplika ního nástroje a aplika ní nástroj sejm te. 

Fig.9 

P i použití aplika ních nástroj  s odlišným typem 

instala ní ásti použijte správný adaptér (volitelné 

p íslušenství). 

Uložení imbusového klí e 

Fig.10 

Není-li používán, uložte imbusový klí  jak je ilustrováno 

na obrázku. P edejdete tak jeho ztrát . 
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PRÁCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed spušt ním ná adí a p i jeho používání 

nep ibližujte k aplika nímu nástroji ruce a obli ej. 

POZOR: 
• Na ná adí nevyvíjejte p ílišnou sílu, aby nedošlo k 

zablokování motoru a zastavení ná adí. 

ezání, p i ezávání a škrabání 
 

POZOR: 
• Ná adí neve te a nesm rujte násiln  (na žádnou 

stranu) žádným ost ím. Mohlo by dojít k poškození 

ná adí. 

Fig.11 

Aplika ní nástroj p iložte k obrobku. 

Potom ná adí ve te vp ed tak, aby nedocházelo ke 

zpomalování pohybu aplika ního nástroje. 
 

POZNÁMKA: 
• Násilné vedení i p ílišný tlak na ná adí mohou 

omezit jeho ú innost. 

• P ed ezáním doporu ujeme nastavit rychlost 

kmitání na hodnotu 4–6. 

Smirkování 
 

POZOR: 
• Brusný papír použitý ke smirkování kovu 

nepoužívejte znovu ke smirkování d eva. 

• Nepoužívejte opot ebený brusný papír ani brusný 

papír bez zrn. 

Fig.12 

Brusný papír p iložte k obrobku. 
 

POZNÁMKA: 
• Na kousku zkušebního materiálu doporu ujeme 

ov it správné nastavení rychlosti kmitání, jež 

bude pro danou práci vhodné. 

• Použijte brusný papír stejného zrna a dokon ete 

práci na celém obrobku. P i použití smirkovacího 

papíru jiného zrna nemusíte docílit kvalitního 

povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavec k odsávání prachu  
(volitelné p íslušenství) 
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• Namontujte prachovou hubici a odsávací nástavec. 

• Na ná adí namontujte p íchytku hubice tak, aby se 

zapadnutím výstupk  do otvor  v ná adí zajistila. 

• Na odsávací nástavec nasa te plst ný kroužek s 

p ítla nou botkou a zajist te je montážním 

šroubem aplika ního nástroje. 

Fig.13 

K zajišt ní istšího provozu p ipojte k ná adí vysava . K 

nástavci na odsávání prachu p ipojte hadici vysava e 

(volitelné p íslušenství). 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen akumulátor. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a 

veškerá další údržba i se izování provád ny 

1. P íchytka hubice 
2. Prachová hubice 
3. Prachová hubice 
4. Odsávací nástavec 
5. Plst ný kroužek 
6. Podložka 
7. Montážní šroub k uchycení aplika ního nástroje 
8. Otvory v ná adí 
9. Výstupky p íchytky hubice
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autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s 

použitím náhradních díl  Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 

• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 
doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Segmentový pilový kotou  
• Pilový kotou  
• Zapichovací pilový kotou  

• Škrabák (tuhý) 
• Škrabák (flexibilní) 
• Zubový segmentový kotou  

• B žná fréza na drážky 
• ezací nástroj ze slinutých karbid  
• Segmentový pilový kotou  ze slinutých karbid  
• Brusná deska ze slinutých karbid  
• Diamantový segmentový pilový kotou  
• P ítla ná botka 
• Adaptér 
• Brusný papír delta ( ervený / bílý / erný) 
• Brusné rouno delta (st ední / hrubé / bez zrn) 
• Lešticí plst delta 
• Imbusový klí  
• Nástavec k odsávání prachu 
• Originální akumulátor a nabíje ka Makita 

 

POZNÁMKA: 

• N které položky seznamu mohou být k za ízení 
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com  885117A971 


