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GB Cordless Grass Trimmer INSTRUCTION MANUAL 

UA      

PL Akumulatorowa wykaszarka do trawy INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Motocositoare pentru iarb  f r  cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Vezeték nélküli f kasza HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Akumulátorová kosa ka NÁVOD NA OBSLUHU 

CZ Akumulátorový vyžína  NÁVOD K OBSLUZE 
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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. ervený indikátor 
1-2. Tla ítko 
1-3. Akumulátor 
2-1. Kontrolky 
2-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
3-1. Kontrolka akumulátoru 
3-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
4-1. Hlavní tla ítko napájení 
5-1. Odblokovací pá ka 
5-2. Spouš  
6-1. Hlavní tla ítko napájení 
6-2. Kontrolka otá ek 
7-1. Tla ítko oto ení 
8-1. Nejefektivn jší vyžínací oblast 
9-1. Rukoje  
9-2. Držadlo 

9-3. Šroub 
10-1. P íchytka držadla 
10-2. Šroub 
12-1. Upnout 
12-2. Šroub 
14-1. ezný nástroj 
14-2. Upnout 
14-3. Šroub 
15-1. Imbusový klí  
15-2. Matice 
15-3. Miska 
15-4. P ítla ná podložka 
15-5. Kovový n ž 
15-6. Unáše  
16-1. Imbusový klí  
16-2. Nástr ný klí  

16-3. Utáhnout 
18-1. Strunová hlava 
18-2. Kovová krytka 
18-3. Unáše  
18-4. Imbusový klí  
19-1. Plastové nože 
19-2. Matice 
19-3. Unáše  
19-4. Imbusový klí  
20-1. Imbusový klí  
22-1. P ezka 
22-2. Hák 
23-1. P ezka 
25-1. 80 - 100 mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model DUR365U 

Typ držadla ídítková držadla 

Otá ky bez zatížení 3 500 / 5 300 / 6 500 min-1 

Celková délka (bez vyžínacího nástroje) 1 754 mm 

P ípustný vyžínací nástroj (liší se v závislosti na zemi) Kovový n ž Strunová hlava Plastové nože 

Pr m r vysekávané plochy 230 mm 350 mm 255 mm 

Jmenovité nap tí 36 V DC 

Standardní blok akumulátoru BL1815N / BL1820 / BL1820B
BL1830 / BL1840 / BL1840B / 

BL1850 / BL1850B 

istá hmotnost (s kovovým nožem) 4,7 kg 5,2 kg 

• 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 

 

Hlu nost 
Pr m rná hladina 
akustického tlaku 

Pr m rná hladina akustického výkonu 

 LPA (dB (A)) LWA (dB (A)) Nejistota K (dB (A)) 

P íslušná norma 

Kovový n ž 75 86 0,4 

Plastové nože 83 92,8 0,6 

Strunová hlava 77 90 2,2 

2000/14/EC 

• P estože je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB (A) i mén , m že tato hodnota p i zatížení hladinu 80 dB (A) p ekro it. 
Používejte ochranu sluchu. 

 

Vibrace Levá ruka Pravá ruka 

 ah (m/s2) Nejistota K (m/s2) ah (m/s2) Nejistota K (m/s2)
P íslušná norma 

Kovový n ž 2,5 1,5 2,5 1,5 

Plastové nože 2,5 1,5 2,5 1,5 

Strunová hlava 2,5 1,5 2,5 1,5 

EN786 
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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). 

 
END119-1 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 

použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 

ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 Bu te obzvlášt  opatrní a dávejte pozor. 
 
 P e t te si návod k obsluze. 

 
 Nebezpe í – pozor na odmršt né 

p edm ty. 
 Vzdálenost mezi za ízením a 

p ihlížejícími osobami musí být alespo  
15 m. 

 Nepracujte v blízkosti p ihlížejících 
osob. 

 Dodržujte alespo  15m vzdálenost. 
 
 P edcházejte zp tnému rázu. 

 
 Používejte p ilbu, brýle a ochranu 

sluchu. 
 Noste ochranné rukavice. 

 
 Noste pevnou obuv s protiskluzovou 

podrážkou. Doporu ujeme 
bezpe nostní obuv s ocelovou špi kou. 

 Za ízení nevystavujte vlhkosti. 
 
 Nejvyšší povolené otá ky ná adí. 

 
 Nejvyšší povolené otá ky ná adí. 

 
 Jen pro státy EU 

Elektrická za ízení ani akumulátory 
nelikvidujte sou asn  s domovním 
odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropských 
sm rnic o odpadních elektrických a 

elektronických za ízeních a sm rnice o 
bateriích, akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech s jejich 
implementací v souladu s národními 
zákony musí být elektrická za ízení, 
baterie a bloky akumulátor  po 
skon ení životnosti odd len  
shromážd ny a p edány do ekologicky 
kompatibilního recykla ního za ízení. 

ENH114-1 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující za ízení: 

Popis za ízení:  
Akumulátorový vyžína  

. Modelu/typ: DUR365U 
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE". 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2000/14/ES, 2006/42/ES 

Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN/ISO11806, EN60335 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

ENH115-1 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES byl proveden v souladu s p ílohou V. 

S kovovým nožem 
Nam ená hladina akustického výkonu 86 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu 86 dB (A) 
Plastové nože 
Nam ená hladina akustického výkonu 92,8 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu 93 dB (A) 

 
 

ENH115-1 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES byl proveden v souladu s p ílohou VI. 
Notifikovaná organizace: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
90431 Nürnberg, N mecko 
Identifika ní íslo 0197 
Se strunovou hlavou 
Nam ená hladina akustického výkonu 90 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu 92 dB (A) 

    

16.1.2015 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

15m(50FT)

Cd
Ni-MH
Li-ion
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GEB068-6 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

 VAROVÁNÍ! P e t te si veškerá bezpe nostní 
upozorn ní a všechny pokyny. Zanedbání dodržování 

upozorn ní a pokyn  m že mít za následek úraz 

elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 
uschovejte pro budoucí pot ebu. 
Ú el použití 
1. Akumulátorová seka ka trávy / k ovino ez / 

strunová seka ka je ur ena pouze k sekání trávy, 

plevele, k ovin a mlází. Za ízení nesmí být 

používáno k žádnému jinému ú elu, nap íklad k 

zast ihování i st íhání živých plot , nebo  by 

mohlo dojít ke zran ní. 

Obecné pokyny 
1. Nikdy nedovolte, aby ná adí používaly osoby 

neobeznámené s t mito pokyny a osoby (v etn  

d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými i 

duševními schopnostmi nebo s nedostate nými 

zkušenostmi a znalostmi. Na d ti je t eba 

dohlédnout, aby si s ná adím nehrály. 

2. P ed spušt ním ná adí si p e t te tento návod k 

obsluze a obeznamte se s jeho obsluhou. 

3. Ná adí nep j ujte osobám s nedostate nými 

zkušenostmi i znalostí obsluhy k ovino ez  i 

strunových seka ek. 

4. P i p j ování ná adí vždy p iložte i tento návod k 

obsluze. 

5. Ná adí používejte vždy s maximální opatrností a 

pozorností. 

6. S ná adím nikdy nepracujte po požití alkoholu i 

lék  a ani pokud jste unavení i nemocní. 

7. Ná adí se nikdy nepokoušejte upravovat. 

8. P i práci dodržujte sm rnice k obsluze 

k ovino ez  a strunových seka ek platné ve vaší 

zemi. 

Osobní ochranné prost edky 

  
013122 

1. Noste bezpe nostní helmu, ochranné brýle a 

ochranné rukavice – chra te se p ed 

odlétávajícími t ískami a padajícími p edm ty. 

2. K zamezení ztráty sluchu používejte ochranu 

sluchu (ochranná sluchátka). 

3. Noste vhodný od v a obuv umož ující 

bezpe nou práci (pracovní kombinézu a pevnou 

obuv s protiskluzovou podrážkou). Nenoste volný 

od v a šperky. Volný od v, šperky i dlouhé vlasy 

mohou být pohyblivými sou ástmi zachyceny. 

4. P i manipulaci s nožem noste ochranné rukavice. 

Nechrán né ruce si m žete o nože vážn  poranit. 

Bezpe nost na pracovišti 
1. S ná adím pracujte pouze p i dobré viditelnosti a 

za denního sv tla. Nepracujte ve tm  i v mlze. 

2. S ná adím nepracujte v prost edí s výbušnou 

atmosférou, nap íklad s výskytem ho lavých 

kapalin, plyn  i prachu. Ná adí vytvá í jiskry, jež 

mohou prach nebo výpary zažehnout. 

3. P i práci nikdy nest jte na nestabilních i 

kluzkých plochách ani na strmých svazích. Za 

chladného po así dejte pozor na led i sníh a 

vždy si zajist te bezpe ný postoj. 

4. S ná adím pracujte ve vzdálenosti alespo  15 m 

od zví at nebo p ihlížejících osob. Zpozorujete-li, 

že se k vám n kdo blíží, ná adí co nejd íve 

vypn te. 

5. P ed zahájením práce prohlédn te pracovišt  a 

uv domte si výskyt kamen  i jiných pevných 

objekt . Mohlo by dojít k jejich odmršt ní nebo 

vyvolání nebezpe ného zp tného rázu s 

následkem vážného zran ní i škody na majetku. 

6.  VAROVÁNÍ: Používáním za ízení m žete 

zví it prach obsahující chemikálie, jež mohou 

zp sobit dýchací i jiná onemocn ní. Mezi takové 

chemikálie mohou pat it nap íklad slou eniny 

nacházející se v pesticidech, insekticidech, 

hnojivech a herbicidech. Riziko spojené s 

expozicí se liší podle toho, jak asto tento typ 

práce provádíte. Omezte kontakt s t mito 

chemikáliemi: Pracujte v dob e v traných 

prostorách a používejte schválené bezpe nostní 

vybavení, jako jsou nap íklad protiprachové 

masky ur ené speciáln  k odfiltrování mikro ástic. 

Elektrická bezpe nost a bezpe nost 
akumulátor  
1. Ná adí nevystavujte dešti a vlhku. Vnikne-li do 

ná adí voda, zvýší se nebezpe í úrazu 

elektrickým proudem. 

2. Ná adí nepoužívejte, jestliže vypína  nezapíná a 

nevypíná. Každé za ízení s nefunk ním 

vypína em je nebezpe né a musí být opraveno. 

3. Zamezte necht nému spušt ní. P ed 

nasazováním akumulátoru, zvedáním i 

p enášením ná adí se ujist te, zda je p epína  ve 

vypnuté poloze. P enášení ná adí s prstem na 

p epína i nebo p ipojování ke zdroji energie se 

zapnutým p epína em m že zp sobit úraz. 

4. Nabíjení provád jte pouze pomocí nabíje ky 

ur ené výrobcem. Nabíje ka vhodná pro jeden 

typ akumulátoru m že p i použití s jiným blokem 

akumulátoru vyvolat nebezpe í požáru. 
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5. V ná adí používejte pouze konkrétn  ur ené bloky 

akumulátor . Použití jiných blok  akumulátor  

m že vyvolat nebezpe í zran ní a požáru. 

6. Není-li blok akumulátoru používán, uložte jej na 

místo bez kovových p edm t , jimiž jsou 

nap íklad kancelá ské sponky, mince, klí e, 

h ebíky, šrouby i jiné drobné kovové p edm ty, 

jež by mohly spojit kontakty. Zkratování kontakt  

akumulátoru m že zp sobit popáleniny i požár. 

7. P i nesprávném zacházení m že z akumulátoru 

uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto 

látkou. Dojde-li k necht nému kontaktu, omyjte 

zasažené místo vodou. P i zasažení o í vyhledejte 

léka skou pomoc. Kapalina z akumulátoru m že 

zp sobit podrážd ní i poleptání. 

Uvedení do provozu 
1. P ed sestavováním i se izováním ná adí vyjm te 

blok akumulátoru. 

2. P ed manipulací s nožem si nasa te ochranné 

rukavice. 

3. P ed nainstalováním bloku akumulátoru 

zkontrolujte, zda není ná adí poškozeno, zda 

nemá povolené šrouby i matice a zda není 

nesprávn  sestaveno. Tupý n ž naost ete. 

Jestliže je n ž ohnutý nebo poškozený, vym te 

jej. Zkontrolujte volný pohyb všech ovládacích 

pá ek a spína . Držadla vy ist te a vysušte. 

4. Nikdy se nepokoušejte zapínat poškozené i 

nekompletn  sestavené ná adí. V opa ném 

p ípad  m že dojít k vážným zran ním. 

5. Zádový postroj a rukoje  upravte tak, aby 

vyhovovaly postav  obsluhy. 

6. P i vkládání bloku akumulátoru držte sekací 

nástavec od t la a mimo kontakt s jinými 

p edm ty v etn  terénu. P i startování se m že 

dát do pohybu a zp sobit zran ní i škody na 

ná adí nebo na majetku. 

7. P ed zapnutím ná adí odstra te všechny 

se izovací klí e, klí e a kryt nože. P íslušenství 

zapomenuté v rota ní ásti ná adí m že zp sobit 

úraz. 

PRÁCE 
1. V p ípad  nouze ná adí okamžit  vypn te. 

2. Jestliže p i provozu zpozorujete n co 

neobvyklého (nap . hluk, vibrace), ná adí vypn te. 

Do rozpoznání a odstran ní p í iny ná adí 

nepoužívejte. 

3. Sekací nástavec se po vypnutí ná adí ješt  kratší 

dobu otá í. Vy kejte a sekacího nástavce se 

nedotýkejte. 

4. P i práci vždy využívejte zádový postroj. Ná adí 

držte pevn  po pravém boku. 

5. Nep ece ujte vlastní schopnosti. Neustále 

udržujte ádné postavení nohou a rovnováhu. 

Dávejte pozor na skryté p ekážky, jako jsou 

nap íklad pa ezy, ko eny i výmoly, abyste 

neklopýtli. 

6. Nikdy nepracujte na žeb íku i na strom , abyste 

nad za ízením neztratili kontrolu. 

7. Jestliže ná adí utrpí prudký náraz nebo pokud 

upadne, zkontrolujte p ed obnovením práce jeho 

stav. Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše 

ovládacích prvk  a bezpe nostních za ízení. V 

p ípad  zjišt ní poškození i v pochybnostech 

požádejte o prohlídku a opravu naše 

autorizované servisní st edisko. 

8. Nedotýkejte se sk ín  p evodovky. Provozem 

zah átá sk í  p evodovky je horká. 

9. Odpo ívejte – zamezíte tak ztrát  kontroly vinou 

únavy. Doporu ujeme 10–20minutový odpo inek 

po každé hodin  práce. 

10. Jestliže se od ná adí t eba jen na chvíli vzdálíte, 

vždy vyjm te blok akumulátoru. Ná adí s 

nasazeným blokem akumulátoru ponechané bez 

dozoru by mohly použít neoprávn né osoby a 

m že tak dojít k vážné nehod . 

11. Jestliže se mezi sekací nástavec a kryt zachytí 

tráva i v tve, vypn te vždy p ed jejich 

odstra ováním ná adí a vyjm te z n j blok 

akumulátoru. Necht né uvedení sekacího nástavce 

do pohybu by mohlo zp sobit vážné zran ní. 

12. Jestliže sekací nástavec narazí do kamen  i jiných 

tvrdých p edm t , ná adí ihned vypn te. Vyjm te 

blok akumulátoru a zkontrolujte sekací nástavec. 

13. Sekací nástavec p i provozu asto kontrolujte, 

zda není popraskaný i poškozený. P ed 

provád ním prohlídky vyjm te blok akumulátoru a 

po kejte, až se sekací nástavec zcela zastaví. 

Poškozený sekací nástavec ihned vym te, i 

kdyby m l jen povrchové praskliny. 

14. Nikdy nepracujte nad úrovní pasu. 

15. P ed zahájením práce vy kejte, až sekací 

nástavec po zapnutí ná adí dosáhne 

konstantních otá ek. 

16. P i používání kovových nož  otá ejte ná adím 

rovnom rn  v p lkruzích zprava doleva, podobn  

jako p i práci s kosou. 

17. Ná adí držte pouze za izolované ásti rukojetí, 

nebo  n ž m že p ijít do kontaktu se skrytým 

elektrickým vedením. Nože mohou p i kontaktu s 

vodi em pod nap tím p enést proud do 

nechrán ných kovových ástí ná adí a obsluha 

m že utrp t úraz elektrickým proudem. 

Sekací nástavce 
1. Pro vykonávanou práci použijte p íslušný sekací 

nástavec. 

 Strunové hlavy (s nylonovou sekací strunou) 

jsou vhodné k sekání trávníku. 

 Kovové nože se hodí k sekání plevele, 

vysoké trávy, k ovin, ke , mlází, houští apod. 

 Nikdy nepoužívejte žádné jiné nože v etn  

kovových vícedílných etízkových hlav a 

cepových nož . Mohlo by dojít k vážnému 

zran ní. 
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2. Vždy použijte správn  nasazený kryt sekacího 
nástavce odpovídající použitému sekacímu nástavci. 

3. P i práci s kovovými noži dávejte pozor na 
„zp tné rázy“ a na náhodný zp tný ráz bu te 

vždy p ipraveni. Viz ást „Zp tný ráz“. 

4. Pokud za ízení není používáno, nasa te na n ž 

kryt. P ed použitím kryt sejm te. 

Zp tný ráz (odsko ení nože) 
1. Zp tný ráz (odsko ení nože) je náhlou reakcí na 

sk ípnutí i zaseknutí nože. Jestliže ke zp tnému 

rázu dojde, m že být ná adí zna nou silou 

odmršt no stranou i sm rem k obsluze a m že 

zp sobit vážné zran ní. 

2. Ke zp tnému rázu dochází zvlášt  p i práci nože 

v segmentu mezi 12. a 2. hodinou a kontaktu s 

pevnou p ekážkou, k ovinami i kmeny o pr m ru 

3 cm i více. 

  
013863 

3. Jak zamezit zp tnému rázu: 

 pracujte v segmentu mezi 8. a 11. hodinou, 

 nikdy nepracujte v segmentu mezi 12. a 2. 

hodinou, 

 nikdy nepracuje v segmentu mezi 11. a 12. 

hodinou a mezi 2. a 5. hodinou, výjimku tvo í 

dob e školená a zkušená obsluha pracující 

takto na vlastní nebezpe í, 

 nože nikdy nesm rujte na pevné objekty jako 

ploty, zdi, pa ezy i kameny, 

 s noži nikdy nepracujte svisle – k za ezávání 

i zast ihování živých plot . 

  
013864 

Vibrace 
1. Osoby se slabším krevním ob hem vystavené 

p ílišným vibracím mohou utrp t zran ní cévního i 

nervového systému. Vibrace mohou na prstech, 

rukou i záp stích vyvolat následující p íznaky: 

„Ochablost“ (necitlivost), mraven ení, bolest, bodavá 

bolest, zm na barvy i stavu pokožky. Trpíte-li 

jakýmkoli z t chto p íznak , vyhledejte léka e! 

2. K zamezení vzniku ob hových problém  

(Reynaudovy choroby) udržujte ruce p i práci v 

teple a zajist te dobrou údržbu ná adí i 

p íslušenství. 

Transport 
1. P ed transportem ná adí vypn te a vyjm te z n j 

blok akumulátoru. Na n ž nasa te kryt. 

2. P i p enášení uchopte ná adí za h ídelovou ty  a 

držte jej ve vodorovné poloze. 

3. P i transportu ve vozidle ná adí ádn  zabezpe te, 

aby se nep evracelo. Mohlo by dojít k poškození 

ná adí nebo jiného nákladu ve vozidle. 

ÚDRŽBA 
1. Servis ná adí sv te našemu autorizovanému 

servisnímu st edisku a vždy používejte pouze 

originální náhradní díly. Nesprávn  provedené 

opravy i nedostate ná údržba mohou zkrátit 

životnost ná adí i zvýšit nebezpe í nehody. 

2. P ed provád ním jakékoli údržby i oprav nebo 

p ed išt ním ná adí vždy vypn te motor a 

vyjm te z n j blok akumulátoru. 

3. P i manipulaci s nožem vždy používejte ochranné 

rukavice. 

4. Z ná adí vždy odstra ujte prach a ne istoty. K 

išt ní nikdy nepoužívejte benzín, benzen, 

edidlo, alkohol ani podobné prost edky. Mohlo by 

dojít ke zm nám barvy, deformacím i popraskání 

plastových díl . 

5. Po každém použití dotáhn te všechny šrouby a 

matice. 

6. Nepokoušejte se provád t žádnou údržbu i 

opravy, jež nejsou popsány v tomto návodu k 

obsluze. Takové práce sv te našemu 

autorizovanému servisnímu st edisku. 

7. Vždy používejte pouze naše originální náhradní 

díly a p íslušenství. Používání díl  i nástavc  

dodaných jiným výrobcem m že zp sobit selhání 

ná adí, škody na majetku a vážná zran ní. 

8. Kontrolu a údržbu ná adí nechávejte pravideln  

provád t v našem autorizovaném servisním 

st edisku. 

Skladování 
1. P ed skladováním ná adí d kladn  vy ist te a 

prove te pot ebnou údržbu. Vyjm te blok 

akumulátoru. Na n ž nasa te kryt. 

2. Ná adí skladujte na suchém, vyvýšeném a 

uzamykatelném míst  mimo dosah d tí. 

3. Ná adí nikdy o nic neopírejte (nap . o st nu). 

Mohlo by spadnout a zp sobit zran ní. 

První pomoc 
1. Vždy m jte po ruce lékárni ku. Použitý obsah 

lékárni ky je nutno okamžit  nahradit. 

2. P i p ivolávání pomoci poskytn te následující 

informace: 

 Uve te místo nehody 

 Co se stalo 
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 Po et zran ných osob 
 Specifikujte povahu zran ní 
 Uve te své jméno 

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. 

ENC007-9 

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.  
10. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 

místních p edpis .  

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 (déle 
než šest m síc ), dobijte blok akumulátoru. 
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POPIS ÁSTÍ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Akumulátor

Závěs (místo zavěšení)

Odblokovací páčka

Spoušť

Rukojeť

Ochranný kryt (kryt vyžínacího nástroje)

Vyžínací nástroj

Kontrolka napájení

Kontrolka otáček

Tlačítko otočení

Hlavní tlačítko napájení

Zádový postroj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

 
015572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

POPIS FUNKCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed nastavováním i kontrolou funkcí se vždy 

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

nevyjmete z n j blok akumulátoru, m že po 

náhodném spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Instalace a demontáž akumulátoru 
 

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. 

Fig.1 

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 . 

POZNÁMKA: 
• Ná adí jen s jedním nasazeným blokem 

akumulátoru nepracuje. 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Pouze pro bloky akumulátor  ozna ené písmenem 

„B“ na konci ísla modelu.) 

Fig.2 

Stisknutím kontrolního tla ítka na bloku akumulátoru 

zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky 

indikátoru se na n kolik sekund rozsvítí. 

VYP BlikáSvítí

Kontrolky

Nabijte
akumulátor.

0 až 25 %

25 až 50 %

50 až 75 %

75 až 100 %

Zbývající
kapacita

Došlo
pravděpodobně

k poruše
akumulátoru.

  
015658 

POZNÁMKA: 
• Kapacita udávaná indikátorem se m že mírn  lišit 

od kapacity skute né v závislosti na podmínkách 

používání a teplot  prost edí. 

Systém ochrany ná adí a akumulátoru 
Ná adí je vybaveno systémem ochrany ná adí a 

akumulátoru. Tento systém automaticky p eruší 

napájení motoru, aby se prodloužila životnost ná adí a 

akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne. Za ur itých podmínek se rozsvítí 

kontrolky. 

Ochrana proti p etížení 

ZAP VYP Bliká

  
015586 

Pokud dojde k p etížení ná adí z d vodu zamotaného 

plevele nebo jiných ne istot, ná adí se automaticky 

zastaví a všechny kontrolky otá ek za nou blikat. V 

takové situaci ná adí vypn te a ukon ete innost, p i níž 

došlo k p etížení ná adí. Potom ná adí zapn te a 

obnovte innost. 

Ochrana ná adí proti p eh átí 

ZAP VYP Bliká

  
015585 
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Pokud je ná adí p eh áté, automaticky se zastaví a 
všechny kontrolky otá ek a kontrolka akumulátoru budou 
blikat po dobu p ibližn  60 sekund. V takovém p ípad  

nechte ná adí vychladnout, než je znovu zapnete. 

Ochrana p ed p ílišným vybitím 

Pokud se vybije akumulátor, nástroj se automaticky 

zastaví. Pokud nástroj nereaguje na použití spínacích 

tla ítek, vyjm te z nástroje akumulátory a nabijte je. 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Specifický pro danou zemi) 

Fig.3 

Stisknutím kontrolního tla ítka zobrazíte kontrolky 

akumulátoru signalizující zbývající kapacitu akumulátoru. 

Kontrolky akumulátoru signalizují stav odpovídajících 

akumulátor . 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 

Stav indikátoru akumulátoru

Zbývající kapacita akumulátoru

50 % - 100 %

20 % - 50 %

0 % - 20 %

Nabijte akumulátor

ZAP VYP Bliká

  
015452 

Funkce vypína e 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed vložením bloku akumulátoru do ná adí 

vždy zkontrolujte, zda správn  funguje spouš  
a jestli se po uvoln ní vrací do vypnuté polohy.  
Používání ná adí bez správn  fungujícího spína e 
m že vést ke ztrát  kontroly a vážnému zran ní. 

Fig.4 

Ná adí se zapíná stisknutím a n kolikavte inovým 
p idržením hlavního tla ítka napájení. 
Vypnutí ná adí provedete op tovným stisknutím a 
p idržením hlavního tla ítka napájení. 

Fig.5 

K zamezení náhodnému stisknutí spoušt  je za ízení 
vybaveno odjiš ovací pá kou. 
Chcete-li nástroj spustit, uchopte pravou rukoje  
(uchopením se uvolní zajiš ovací pá ka) a stiskn te 
spouš . Chcete-li nástroj zastavit, uvoln te spouš . 
 

POZNÁMKA: 
• Ponecháte-li ná adí jednu minutu bez provedení 

jakékoli operace, automaticky se vypne. 

Nastavení otá ek 

Fig.6 

Otá ky ná adí nastavíte hlavním tla ítkem napájení. 
Každým stisknutím hlavního tla ítka napájení se rozsvítí 
jedna z kontrolek otá ek v následujícím po adí – 
nízké( ), st ední a vysoké( ). 
Symbol  odpovídá nízkým otá kám,  odpovídá 
vysokým otá kám a prost ední kontrolka p edstavuje 
st ední otá ky. 

Tla ítko zp tných otá ek k odstran ní 
od ezk  
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed išt ním od zamotaného plevele a 

od ezk , jež nelze odstranit zp tnými otá kami, 
nezapome te ná adí vypnout a vyjmout blok 
akumulátoru. Zanedbání vypnutí ná adí a vyjmutí 
bloku akumulátoru m že vést k vážným zran ním 
vinou náhodného spušt ní. 

Fig.7 

Toto ná adí je opat eno tla ítkem zp tných otá ek 
sloužícím ke zm n  sm ru otá ek. Slouží pouze k 
odstra ování plevele a od ezk  zamotaných v ná adí. 
Chcete-li zm nit sm r otá ení, stiskn te tla ítko 
zp tných otá ek a poté, co se hlava nástroje zastaví, 
stiskn te spouš . Po stisknutí spoušt  za ne kontrolka 
napájení blikat a hlava nástroje se bude pohybovat v 
opa ném sm ru. 
Obnovení normálního sm ru otá ek provedete 
uvoln ním spoušt  a vy káním na zastavení pohybu 
hlavy ná adí. 
 

POZNÁMKA: 
• V režimu obrácených otá ek pracuje ná adí pouze 

chvíli, a pak se automaticky zastaví. 
• Po vypnutí ná adí se sm r otá ek p i op tovném 

zapnutí vrátí do normálního režimu. 
• Stisknete-li tla ítko zp tných otá ek ve chvíli, kdy 

se hlava ná adí ješt  otá í, ná adí se vypne a 
bude p ipraveno pro režim obrácených otá ek. 

Strunová hlava (volitelné p íslušenství) 
 

POZNÁMKA: 
• Vysunutí struny klepnutím nebude fungovat 

správn , pokud se hlava neotá í. 

Fig.8 

Strunová hlava je vyžínací dvoustrunná hlava s 
mechanismem posouvání struny klepnutím o zem. 
Chcete-li vysunout nylonovou strunu, musíte otá ející 
se strunovou hlavou klepnout o zem. 
 

POZNÁMKA: 
Pokud se nylonová struna klepnutím hlavy nevysune, 
p evi te i vym te nylonovou strunu podle postupu 
popsaného v ásti „Údržba“. 
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MONTÁŽ 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed provád ním jakýchkoli prací na ná adí 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. 

• Není-li za ízení zcela zkompletováno, nikdy jej 
nespoušt jte. P i práci s nekompletn  
sestaveným za ízením m že po náhodném 
spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Montáž držadla 

Fig.9 

Nasa te ty  držadla do rukojeti. Otvor pro šroub v rukojeti 
vyrovnejte s otvorem v ty i. Šroub pevn  dotáhn te. 

Fig.10 

Držadlo umíst te mezi p íchytku a podp ru držadla. 
Držadlo nastavte do úhlu umož ujícího pohodlnou 
pracovní polohu a pak jej pevn  zajist te ru ním 
dotažením knoflíku. 

Montáž krytu 
 

VAROVÁNÍ: 
• Ná adí nikdy nepoužívejte bez krytu 

nasazeného na míst . V opa ném p ípad  m že 
dojít k vážnému zran ní. 

• Nástroj vždy používejte spole n  se schválenou 
kombinací bezpe nostního vybavení. P i nedodržení 
tohoto pokynu by p i kontaktu s vyžínacím nástrojem 
mohlo dojít k vážnému zran ní. 

• P ípustná kombinace vyžínacího nástroje a krytu 
se m že lišit v závislosti na dané zemi. Postupujte 
podle místních p edpis . 

Kovový n ž 

Fig.11 

Fig.12 

Strunová hlava nebo plastový n ž 
 

POZOR: 
• P i montáži strunové hlavy nebo plastového nože 

dávejte pozor, abyste se nezranili o eza  na 
nylonovou strunu. 

Fig.13 

Fig.14 

Vyrovnejte p íchytku na ty i s ochranným krytem. 
Potom díly dotáhn te šrouby. 

Instalace kovového nože  
(volitelné p íslušenství) 
 

VAROVÁNÍ: 
• Vn jší pr m r kovového nože musí být 

230 mm. V žádném p ípad  nepoužívejte nože 
s v tším vn jším pr m rem než 230 mm. 

POZOR: 
• Kovový n ž musí být dob e nabroušený, bez 

prasklin a lom . Po každých t ech hodinách 
provozu kovový n ž naost ete nebo vym te. 

• P i manipulaci s kovovým nožem vždy používejte 
rukavice. 

• Jestliže není ná adí používáno nebo pokud jej 
p evážíte, vždy nasa te kryt nože. 

• Matice k upevn ní kovového nože (s pružnou 
podložkou) se asem opot ebí. P i opot ebení i 
deformaci pružné podložky matici vym te. 
Materiál si m žete objednat v místním 
autorizovaném servisním st edisku. 

• V p ípad  vzniku trhliny nebo poškození 
v d sledku ot ru misku vym te. 

POZNÁMKA: 
• Vždy používejte originální kovový n ž Makita. 

 
 
Oto te ná adí vzh ru nohama, abyste mohli kovový n ž 
snadno vym nit. 

Fig.15 

Kovový n ž namontujte na h ídel tak, aby výstupek na 
unáše i dosedl do op rného otvoru v kovovém noži. 
Namontujte p ítla nou podložku a kovový n ž zajist te 
šestihrannou maticí dotaženou momentem 13 až 23 Nm 
p i sou asném p idržování unáše e imbusovým klí em. 

Fig.16 

Chcete-li kovový n ž odmontovat, zasu te imbusový 
klí  do otvoru v ochranném krytu a p evodovce. 
Otá ejte unáše em, až se zajistí o imbusový klí . 
Nástr ným klí em povolte šestihrannou matici (s levým 
závitem) a vyjm te matici, p ítla nou podložku a 
imbusový klí . 

Fig.17 

Ujist te se, zda se m že n ž voln  pohybovat. 

Montáž strunové hlavy nebo plastových nož  
(volitelné p íslušenství) 
 

POZOR: 
• Jestliže strunová hlava / plastové nože p i 

provozu náhodn  narazí na kámen i jiný tvrdý 
p edm t, za ízení vypn te a zkontrolujte, zda 
nedošlo k poškození. Poškozenou strunovou 
hlavu / plastové nože je t eba okamžit  
vym nit. Používání poškozeného vyžínacího 
nástroje m že zp sobit vážné zran ní. 

POZNÁMKA: 
• Ujist te se, zda používáte originální strunovou 

hlavu / plastové nože Makita. 
Oto te ná adí vzh ru nohama, abyste mohli strunovou 
hlavu snadno vym nit. 

Fig.18 
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Fig.19 

Do otvoru v plášti motoru zasu te imbusový klí  a 
otá ejte unáše em, až se zajistí o imbusový klí . 

Strunovou hlavu / plastový n ž umíst te p ímo na 

závitové v eteno a dotáhn te otá ením sm rem doleva. 

Vyjm te imbusový klí . 

Chcete-li strunovou hlavu / plastový n ž sejmout, 

otá ejte jím sm rem vpravo a p itom p idržujte unáše  
imbusovým klí em. 

Uložení imbusového klí e 

Fig.20 

Není-li používán, uložte imbusový klí  jak je ilustrováno 
na obrázku. P edejdete tak jeho ztrát . 

PRÁCE 
Správné zacházení s ná adím 
 

VAROVÁNÍ: 
• Po ínejte si velmi opatrn , abyste nad ná adím 

nikdy neztratili kontrolu. Nedovolte, aby se 
ná adí odrazilo sm rem k vám i jakékoli 
osob  v blízkosti pracovišt . Ztráta kontroly nad 
ná adím m že zp sobit vážné zran ní 
p ihlížejících osob a obsluhy. 

Správný postoj 
 

VAROVÁNÍ: 
• Ob  rukojeti vždy pevn  držte a umíst te 

nástroj ke svému pravému boku tak, aby ty  
levého držadla byla vždy p ed vámi. Správná 
poloha nástroje usnad uje držení a snižuje riziko 
vážného zran ní zp sobeného zp tným rázem. 

Fig.21 

Nasa te si zádový postroj a nástroj pevn  zav ste po 
svém pravém boku tak, aby byla ty  levého držadla 
vždy p ed vámi. 
P ipevn ní zádového postroje 

Fig.22 

Zádový postroj umíst te na levé rameno. Ujist te se, že 
p ezka p i zatažení nesjíždí. Ná adí zav ste tak, jak je 
znázorn no na obrázku. 

Fig.23 

P ezka slouží k rychlému odpojení. Jednoduše ji na 
obou stranách stiskn te a ná adí odpojte. 
Nastavení polohy záv su a zádového postroje 

Pokud chcete zm nit polohu záv su, povolte dodaným 
klí em upev ovací šroub záv su a záv s i s pružnou 
podložkou p esu te. Pružnou podložku snadno 
p esunete otá ením. 

 

 

 

ÚDRŽBA 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed provád ním kontroly i údržby 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. 

POZNÁMKA: 
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Vým na nylonové struny 
 

VAROVÁNÍ: 
• Ujist te se, zda je kryt strunové hlavy správn  

upevn n k plášti tak, jak je popsáno níže. 
Jestliže kryt správn  nezajistíte, m že se strunová 
hlava rozlétnout a zp sobit vážné zran ní. 

Fig.24 

Stisknutím dvou protilehlých západek ohrani ených 
vý ezy sejm te z plášt  kryt. 

Fig.25 

U ízn te 3–6 m nylonové struny. Strunu p ehn te na 
dv  poloviny, p i emž jeden konec ponechte o 80–100 
mm delší než druhý. 

Fig.26 

St ed nové nylonové struny zahákn te do vý ezu 
uprost ed cívky mezi 2 kanálky pro nylonovou strunu.  
Oba konce pevn  navi te kolem cívky ve sm ru 
vyzna eném na hlav  zna kou LH pro levou stranu. 

Fig.27 

Navi te struny kompletn  krom  zhruba 100 mm a 
konce do asn  zahákn te p es vý ez na stran  cívky. 

Fig.28 

Cívku namontujte do krytu tak, aby drážky a vý n lky 
cívky dosedly do odpovídajících míst v krytu. Nyní 
odhákn te konce struny z do asných poloh a struny 
protáhn te o ky tak, aby vy nívaly z krytu. 

Fig.29 

Vý n lek na spodní stran  krytu vyrovnejte s drážkami 
o ek. Potom kryt pevným natla ením do plášt  zajist te 
na míst . Ujist te se, zda západky zcela dosedly do 
krytu. 

Nahrazení nože plastovými noži 

Fig.30 

Pokud je n ž opot ebený i polámaný, vym te jej. 
 
 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky 
firmy Makita a s použitím náhradních díl  Makita. 
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM  
P ed žádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami. 

Narazíte-li na problém, jenž v této p íru ce není 

vysv tlen, nepoušt jte se do demontáže za ízení. 

Požádejte o pomoc n které z autorizovaných servisních 

st edisek Makita, kde k opravám vždy používají 

náhradní díly Makita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matici řádně dotáhněte podle popisu v této
příručce.

Nabijte blok akumulátoru. Jestliže nabití
nepomůže, vyměňte blok akumulátoru.

Nabijte blok akumulátoru.
Jestliže nabití nepomůže, vyměňte blok akumulátoru.

Je uvolněná matice k upevnění nože.

Nůž je nesprávně upevněn.

Nůž je ohnutý, prasklý nebo
opotřebovaný.

Stav poruchy

Motor neběží.

Příčina

Nejsou nainstalovány bloky akumulátorů.

Problém s akumulátorem (nízké napětí)

Směr otáček je opačný.

Došlo k přehřátí.

Poklesl výkon akumulátoru.

Elektrická nebo elektronická porucha.

Náprava

Nainstalujte bloky akumulátorů.

Odstraňte cizorodý předmět.

Motor se po krátké době provozu
zastaví.

Nářadí nedosahuje maximálních
otáček.

Vyžínací nástroj se neotáčí:
zařízení okamžitě vypněte!

Nenormální vibrace:
zařízení okamžitě vypněte!

Vyžínací nástroj a motor nelze vypnout:
Okamžitě vyjměte akumulátor!

Je uvolněná matice k upevnění nože.
Matici řádně dotáhněte podle popisu v této
příručce.

Nůž je ohnutý. Vyměňte nůž.

Vyměňte nůž.

Systém pohonu nepracuje správně.

Akumulátor není dostatečně nabitý.

Akumulátor je nesprávně nasazen.

Systém pohonu nepracuje správně.

Mezi krytem a strunovou hlavou se
vzpříčil cizorodý předmět, například
větev.

Systém pohonu nepracuje správně.

Jeden konec nylonové struny se
utrhnul.

Systém pohonu nepracuje správně.

Nabijte blok akumulátoru.
Jestliže nabití nepomůže, vyměňte blok akumulátoru.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Přepínačem směru otáček změňte směr otáček.

Přestaňte nářadí používat a nechte jej vychladnout.

Nainstalujte blok akumulátoru podle popisu v
této příručce.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Klepněte otáčející se strunovou hlavou o zem,
aby se vysunula struna.

Vyjměte blok akumulátoru a zařízení předejte k
opravě v místním autorizovaném servisním středisku.

 
014837 
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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. 

• N ž 

• Strunová hlava 

• Nylonová struna (sekací struna) 

• Plastové nože 

• Sestava ochranného krytu pro strunovou hlavu 

• Sestava ochranného krytu nože 

• 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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