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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model PC5000C PC5001C

Pr m r kotou e 125 mm
Pr m r otvoru 22,23 mm
Závit v etena M14

Jmenovité otá ky (n) / otá ky bez zát �e (no) 10 000 (min-1)
Celková délka 437 mm 479 mm
Hmotnost netto 4,0 kg 5,1 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA � Procedure 01/2003

ENE002-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k brou�ení betonových povrch .

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

Pro Model PC5000C
ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): 91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 102 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG230-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ená v souladu s normou EN60745-1:

Pracovní re�im: brou�ení betonu
Vibra ní emise (ah): 12.0 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

Pro Model PC5001C
ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-1:

Hladina akustického tlaku (LpA): 89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 100 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG230-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ená v souladu s normou EN60745-1:

Pracovní re�im: brou�ení betonu
Vibra ní emise (ah): 12.5 m/s2

Nejistota (K): 2.5 m/s2

ENH101-9

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; PC5000C, PC5001C
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.
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Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB043-3

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby rutina nebo obeznámenost s
výrobkem (získané opakovaným pou�itím) vedly k
zanedbání p ísného dodr�ování bezpe nostních
pravidel pro práci s bruskou na beton. Budete-li
tento nástroj pou�ívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m �ete utrp t vá�né
zran ní.
Bezpe nostní upozorn ní pro brou�ení:
1. Tento elektrický nástroj je ur en k pou�ití jako

bruska s diamantovým brusným kotou em.
P e t te si bezpe nostní upozorn ní i pokyny
a prohlédn te si ilustrace a technické údaje
dodané k ná adí. Nedodr�ení v�ech ní�e
uvedených pokyn  m �e vést k úrazu elektrickým
proudem, po�áru i vá�nému zran ní.

2. Tento elektrický nástroj se nedoporu uje
pou�ívat k obru�ování s brusnými kotou i,
smirkování, kartá ování, le�t ní i
rozbru�ování. Provád ní takových operací, k
nim� ná adí není ur eno, m �e p edstavovat
nebezpe í a mo�nost úrazu.

3. Nepou�ívejte p íslu�enství, které není
speciáln  ur eno pro nástroj a doporu eno
jeho výrobcem. Pouhá mo�nost upevn ní
p íslu�enství na elektrický nástroj nezaru uje jeho
bezpe nou funkci.

4. Jmenovité otá ky p íslu�enství nesmí
p ekro it maximální otá ky vyzna ené na
elektrickém nástroji. P íslu�enství pracující p i
vy��ích ne� jmenovitých otá kách se m �e
roztrhnout a rozlétnout.

5. Vn j�í pr m r a tlou� ka p íslu�enství musí
odpovídat jmenovitým hodnotám ur eným pro
tento elektrický nástroj. P íslu�enství nesprávné
velikosti nelze ádn  chránit i kontrolovat.

6. Pr m r otvoru kotou , p írub a jakéhokoli
dal�ího p íslu�enství musí správn  odpovídat
pr m ru v etena elektrického nástroje.
P íslu�enství s pr m rem otvoru neodpovídajícím
upev ovacímu mechanismu ná adí povede k
házivosti a nadm rným vibracím s mo�ností ztráty
kontroly nad ná adím.

7. Nepou�ívejte po�kozené p íslu�enství. P ed
ka�dým pou�itím p íslu�enství (nap . brusné
kotou e) zkontrolujte, zda nemá trhliny a není
zne i�t no úlomky. Po pádu ná adí i
p íslu�enství zkontrolujte, zda nedo�lo k
po�kození a namontujte nepo�kozené
p íslu�enství. Po kontrole a instalaci
p íslu�enství se postavte mimo rovinu
rotujícího p íslu�enství (toté� platí pro
okolostojící osoby) a nechte ná adí minutu
b �et p i maximálních otá kách bez zatí�ení.
Po�kozené p íslu�enství se b hem této zkou�ky
obvykle zni í.

8. Pou�ívejte osobní ochranné prost edky. Pouze
typu provád né práce pou�ívejte obli ejový
�tít nebo ochranné brýle. Podle pot eby
pou�ívejte protiprachovou masku, 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. Prodlou�ené vystavení hluku
vysoké intenzity m �e zp sobit ztrátu sluchu.

9. Zajist te, aby okolostojící osoby dodr�ovaly
bezpe nou vzdálenost od místa provád ní
práce. V�echny osoby vstupující na pracovi�t
musí pou�ívat osobní ochranné prost edky.
Úlomky dílu nebo roztr�eného p íslu�enství
mohou odletovat a zp sobit zran ní i ve v t�í
vzdálenosti od pracovi�t .

10. P i provád ní operací, kdy se m �e ezné
p íslu�enství dotknout skrytého vedení nebo
vlastního napájecího kabelu, dr�te elektrický
nástroj pouze za izolovaná místa. V p ípad
styku s vodi em pod nap tím se dostanou pod
nap tí také obna�ené kovové díly elektrického
nástroje a tyto mohou zp sobit zran ní
elektrickým proudem.

11. Napájecí kabel ve te mimo otá ející se
p íslu�enství. P i ztrát  kontroly nad nástrojem
m �e dojít k p e ezání nebo zachycení kabelu a
vta�ení ruky i pa�e do otá ejícího se
p íslu�enství.

12. Elektrický nástroj nikdy nepokládejte p ed tím,
ne� p íslu�enství dosáhne úplného klidu.
Otá ející se p íslu�enství se m �e zachytit o
povrch a zp sobit ztrátu kontroly nad elektrickým
nástrojem.

13. Nikdy nástroj neuvád jte do chodu, pokud jej
p ená�íte po svém boku. Náhodný kontakt s
otá ejícím se p íslu�enstvím by mohl zachytit vá�
od v a vtáhnout vás do nástroje.
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14. Pravideln ist te v trací otvory elektrického
nástroje. Ventilátor motoru nasává dovnit  sk ín
prach. Dojde-li k nadm rnému nahromad ní
kovového prachu, mohou vzniknout elektrická
rizika.

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

16. Nepou�ívejte p íslu�enství vy�adující pou�ití
chladicích kapalin. Pou�ití vody nebo jiné
chladicí kapaliny m �e vést k úmrtí nebo úrazu
elektrickým proudem.

Zp tný ráz a odpovídající výstrahy
Zp tný ráz je náhlá reakce na sk ípnutí i zaseknutí
otá ejícího se kotou e, op rné podlo�ky, kartá e nebo
jiného p íslu�enství. Sk ípnutí nebo zaseknutí zp sobuje
náhlé zastavení otá ejícího se p íslu�enství, co� vede k
nekontrolovanému vrhnutí elektrického nástroje ve
sm ru opa ném ke sm ru otá ení p íslu�enství v míst
zachycení.
Pokud nap íklad dojde k zaseknutí nebo sk ípnutí
brusného kotou e v dílu, hrana kotou e vstupující do
místa sk ípnutí se m �e zakousnout do povrchu
materiálu a to zp sobí zvednutí kotou e nebo jeho
vyhození. Kotou  m �e vysko it bu  sm rem k
pracovníkovi nebo od n j podle toho, v jakém sm ru se
kotou  pohybuje v míst  sk ípnutí. Za t chto podmínek
m �e také dojít k roztr�ení brusných kotou .
Zp tný ráz je d sledkem �patného pou�ití a/nebo
nesprávných pracovních postup i podmínek. Lze se
mu vyhnout p ijetím odpovídajících opat ení, která jsou
uvedena ní�e.

a) Elektrický nástroj pevn  dr�te a své t lo a
pa�e umíst te tak, abyste byli schopni odolat
silám vznikajícím p i zp tném rázu. V�dy
pou�ívejte pomocné dr�adlo, je-li k dispozici,
abyste získali maximální kontrolu nad zp tným
rázem nebo reakcí na to ivý moment b hem
uvád ní do chodu. Pracovník je schopen
kontrolovat reakce na to ivý moment a síly
vznikající p i zp tném rázu, pokud p ijme
odpovídající opat ení.
b) Nikdy nedávejte ruce do blízkosti otá ejícího
se p íslu�enství. P íslu�enství m �e odsko it
zp t p es va�e ruce.
c) Nem jte t lo na míst , na které se elektrický
nástroj p esune v p ípad  zp tného rázu.
Zp tný ráz nástroj vyst elí ve sm ru opa ném k
pohybu kotou e v míst  zachycení.
d) Zvlá�tní opatrnost zachovávejte p i
opracování roh , ostrých hran, atd. Vyvarujte
se nará�ení a sk ípnutí p íslu�enství. Rohy a
ostré hrany mají tendenci zachycovat otá ející se
p íslu�enství, co� vede ke ztrát  kontroly nebo
zp tnému rázu.
e) Nep ipojujte lánkový nebo ozubený pilový
kotou . Takové kotou e asto zp sobují zp tné
rázy a ztrátu kontroly.

Speciální bezpe nostní upozorn ní pro brou�ení:
a) Pou�ívejte pouze kotou e doporu ené pro
vá� elektrický nástroj a specifický kryt ur ený
pro vybraný kotou . Kotou e, pro které nebyl
elektrický nástroj ur en, nelze odpovídajícím
zp sobem zabezpe it a p edstavují proto riziko.
b) V�dy pou�ívejte nepo�kozené p íruby
kotou  se správnými rozm ry a tvarem pro
zvolený kotou . Správné p íruby zajistí podep ení
kotou e a omezí nebezpe í jeho roztr�ení.

Dodate ná bezpe nostní upozorn ní:
17. P ed zahájením provozu v�dy nainstalujte

protiprachový kryt.
18. Dávejte pozor, aby nedo�lo k po�kození

v etene, p íruby (zejména instala ního
povrchu) a pojistné matice. Po�kození t chto
díl  m �e vést k roztr�ení kotou e.

19. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se
kotou  nedotýká dílu.

20. P ed pou�itím nástroje na skute ném dílu jej
nechejte na chvíli b �et. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat �patn  nainstalovaný nebo
nedostate n  vyvá�ený kotou .

21. Dávejte pozor na odletující jiskry. Dr�te nástroj
tak, aby jiskry odletovaly mimo vás i jiné
osoby a mimo ho lavé materiály.

22. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.

23. Bezprost edn  po ukon ení práce se
nedotýkejte ofsetového diamantového
kotou e; m �e dosahovat velmi vysokých
teplot a popálit poko�ku.

24. Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv
práce, v�dy se p edtím p esv d te, �e je
vypnutý a odpojený od zdroje napájení nebo je
demontován akumulátor.

25. Dodr�ujte pokyny výrobce týkající se správné
montá�e a pou�ití kotou . P i manipulaci a
skladování kotou  je nutno zachovávat
opatrnost.

26. Nepou�ívejte samostatná reduk ní pouzdra
ani adaptéry k p izp sobení kotou  s velkými
otvory.

27. Pou�ívejte pouze p íruby stanovené pro tento
nástroj.

28. Nezapome te, �e kotou  pokra uje v otá ení i
po vypnutí nástroje.

29. Pokud se na pracovi�ti vyskytují velice vysoké
teploty i vlhkost nebo je pracovi�t
zne i�t no vodivým prachem, pou�ijte k
zaji�t ní bezpe nosti obsluhy zkratový jisti
(30 mA).

30. Nepou�ívejte nástroj ke zpracovávání
materiál  obsahujících azbest.

31. Nepou�ívejte vodu ani brusnou kapalinu.
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32. P i práci v pra�ném prost edí dbejte, aby
nedo�lo k zablokování v tracích otvor .
Vznikne-li pot eba o i�t ní prachu, nejd íve
odpojte nástroj od elektrické sít  (pou�ijte
nekovové p edm ty) a vyvarujte se po�kození
vnit ních díl .

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Nástroj se zaji� ovacím spína em
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou�  (A). Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  (A) a
poté zamá kn te blokovací pá ku (B). Chcete-li nástroj
vypnout ze zablokované polohy, stiskn te naplno spou�
(A) a poté ji uvoln te.
Nástroj s odji� ovacím spína em
Jako prevence náhodného stisknutí spou�t  je k
dispozici blokovací pá ka. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamá kn te blokovací pá ku (B) a stiskn te
spou�  (A). Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Nástroj se zaji� ovacím a odji� ovacím spína em
K zamezení náhodnému stisknutí spou�t  je za ízení
vybaveno blokovací pá kou. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamá kn te blokovací pá ku (B) a stiskn te
spou�  (A). Vypnutí provedete uvoln ním spou�t .
Pokud chcete pracovat nep etr�it , zamá kn te
blokovací pá ku (B), stiskn te spou�  (A) a pak
blokovací pá ku zamá kn te je�t  dále (B). Jestli�e
chcete nástroj v blokované poloze vypnout, stiskn te
naplno spou�  (A) a poté ji uvoln te.

Elektronická funkce
Nastavení konstantní rychlosti

� Pomocí této funkce lze získat hladký povrch,
proto�e rychlost otá ení se udr�uje na konstantní
hodnot  i p i zatí�ení.

� Navíc, pokud zatí�ení nástroje p ekro í povolenou
úrove , dojde k omezení výkonu motoru, aby se
motor chránil p ed p eh íváním. Jakmile se
zatí�ení vrátí na p ijatelnou úrove , pokra uje
nástroj v b �ném provozu.

Funkce m kkého spu�t ní
� M kké spu�t ní potla ením po áte ního rázu.

Kontrolka
Fig.2
Kontrolka se rozsvítí zelen  p i p ipojení nástroje k
elektrické síti. Pokud se kontrolka nerozsvítí, m �e být
vadný napájecí kabel nebo ovlada . Pokud kontrolka
svítí, ale nástroj se neuvede do chodu ani kdy� je zapnut,
mohou být opot ebené uhlíky nebo m �e být vadný
ovlada , motor nebo hlavní vypína  (ON/OFF) .
Ochrana proti necht nému opakovanému spu�t ní
Nástroj nelze opakovan  spustit i kdy� je p ipojen k
elektrické síti, p esto�e blokovací pá ka udr�uje spou�
stisknutou (uzam ená poloha).
V této situaci bude kontrolka erven  blikat a signalizuje
tak, �e je aktivní za ízení zabra ující necht nému
opakovanému spu�t ní.
Chcete-li tuto funkci zru�it, stiskn te úpln  spou�  a poté
ji uvoln te.

Zabru�ování ploch (pouze model PC5001C)
Fig.3
Má-li dojít ke srovnání povrchu, musí být základna
hoblíku srovnána s diamantovým kotou em. P ední
vále ek je nutno p esunout (pomocí imbusového klí e)
sm rem nahoru na úrove  pot ebnou pro odstran ní
pot ebného mno�ství materiálu.
Chcete-li zm nit mno�ství odstra ovaného materiálu
(betonu), povolte na dr�áku základny imbusovým klí em
�rouby s vnit ním �estihranem. Zvednutím nebo
spu�t ním p edního vále ku nastavte vzdálenost mezi
vále kem a diamantovým kotou em. Rozdíl p edstavuje
mno�ství odebíraného materiálu. Potom velmi pe liv
dotáhn te �rouby s vnit ním �estihranem.

Fig.4
POZNÁMKA:

� Maximální úb r materiálu by nem l p ekro it 4
mm.

Skláp cí základna pro hlad�í brou�ení (pouze
model PC5001C)
Fig.5
K hladkému odstran ní dané povrchové drsnosti nebo
textury je u�ite né sklopení základny. Imbusovým klí em
povolte dva �rouby s vnit ním �estihranem zaji� ující
základnu na obou stranách.
�estihranným klí em sni�te otá ením vpravo t i �rouby s
vnit ním �estihranem umíst né na základn .



53

Fig.6
K dosa�ení po�adovaného úhlu základny vzhledem k
diamantovému kotou i pou�ijte úhlom r nebo pravítko.
Poté pevn  dotáhn te �rouby s vnit ním �estihranem na
obou stranách základny. Se i te st ed základny v
blízkosti kotou e tak, aby byl na stejné úrovni jako
kotou .

Fig.7
POZNÁMKA:

� Po se ízení základny otá ejte t emi �rouby s
vnit ním �estihranem na základn  vlevo, a� budou
hlavy v jedné rovin  se zadní stranou základny.
�roubujte zlehka, abyste neporu�ili se ízení
základny.

Se ízení základny ke kompenzaci opot ebení
kotou e (pouze model PC5001C)
Po del�ím pou�ívání se diamantový kotou  opot ebí a
vznikne tak mezera mezi povrchem hoblování, ím�
dojde ke zhor�ení ú innosti. Nástroj kontrolujte po
ka�dých 4 a� 5 hodinách provozu.
Nejsou-li povrchy kotou e a základny vyrovnané,
povolte dva �rouby s vnit ním �estihranem zaji� ující
základnu. Otá ením t í �roub  s vnit ním �estihranem
na základn  vpravo se i te základnu tak, aby byla v
úrovni povrchu kotou e. Pevn  dotáhn te �rouby s
vnit ním �estihranem zaji� ující základnu a pak t mito
�rouby lehce oto te vlevo tak, aby se p i provozu
nepovolily.

Se ízení protiprachového krytu
Fig.8
Povolte �roub a nastavte úrove  kartá kového t sn ní
protiprachového krytu. T sn ní protiprachového krytu by
m lo být v rovin  s plochou diamantového kotou e nebo
jen nepatrn  nad ní (p i p evrácení ná adí vzh ru
nohama) ve vý�ce 0,5 mm. Nebudou-li oba prvky
p ibli�n  ve stejné úrovni, nebude odsávání dostate né.
Po se ízení protiprachového krytu se ujist te, zda jste
pevn  dotáhli �roub.
Chcete-li se ídit protiprachový kryt, uchopte jej za vn j�í
ást a oto ením vpravo jej zvy�te nebo oto ením vlevo

sni�te.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Instalace a demontá� diamantového listu
Fig.9
Chcete-li vym nit opot ebený diamantový kotou  za
nový, stisknutím zámku h ídele zajist te h ídel proti
otá ení a poté povolte pojistnou matici otá ením klí e na
pojistné matice proti sm ru hodinových ru i ek.
Sejm te opot ebený diamantový kotou .

P i instalaci nového kotou e prove te kroky demontá�e
v opa ném sledu.
P i instalaci nového diamantového kotou e se v�dy
ujist te, zda jste pevn  dotáhli pojistnou matici.

POZNÁMKA:
� Diamantové kotou e b �n  dostupné na trhu

neobsahují výstupní otvory, a proto je odsávání
prachu nedostate né. Pokud navíc nemá
instala ní otvor p esný pr m r, nástroj za ne
vibrovat a m �e dojít k nehod . V�DY
POU�ÍVEJTE OFSETOVÝ DIAMANTOVÝ
KOTOU  MAKITA.

Vým na kartá kového t sn ní
protiprachového krytu
Fig.10
T sn ní z protiprachového krytu vyjmete uchopením za
konec a pomalým vyta�ením ven.

Fig.11
Instalaci t sn ní protiprachového krytu provedete
vlo�ením vn j�í hrany t sn ní do drá�ky v krytu.

Fig.12
Potom drá�ku roztáhn te. Do rozta�ené drá�ky vlo�te
vnit ní hranu t sn ní protiprachového krytu.
Opakováním tohoto postupu nasu te celou zbývající
ást.

Vak na prach
Fig.13
Instalaci vaku na prach provedete nasazením na vývod
prachu. V�dy se ujist te, zda je vak na vývod nasazen
a� na doraz, aby b hem práce nevyklouzl.
Jakmile se vak na prach za ne dotýkat opracovávané
plochy, sejm te jej. Znamená to, �e je plný. Jestli�e vak
nevyprázdníte, nebude odsávání dostate né.

P ipojení odsava e prachu
Fig.14
K zaji�t ní istoty b hem hoblování p ipojte k nástroji
odsava  prachu Makita, jak je ilustrováno na obrázku.

PRÁCE
Hoblování v rozích
Informace k modelu PC5000C
Zarovnávání roh  je mo�né po demontá�i víka
protiprachového krytu.
Platí pouze pro model PC5001C
Fig.15
P ed zabru�ováním roh  odmontujte �roub zaji� ující
dr�ák vále ku a dr�ák základny a pak dr�ák ned leného
vále ku vyjm te.
Potom povolte �roub s vnit ním �estihranem, sejm te
víko protiprachového krytu a protiprachový kryt pak
nastavte do správné polohy podle vykonávané práce.

Fig.16
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ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Vým na uhlík
Fig.17
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.18
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Ofsetový diamantový kotou  (suchý typ)
� Kolenový spoj 32



55



56884876-974


