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Použité symboly a ich význam

Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku náradia/nabíjačky a na
akumulátore. Pred použitím náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

Náradie je určené iba na používanie v interiéroch

Oboznámte sa s návodom na používanie

Dvojitá ochranná izolácia

Pripravené k nabíjaniu

Nabíjanie

Nabíjanie ukončené

Počkajte s nabíjaním, pokým akumulátor nevychladne

Chybný akumulátor

Akumulátor chráňte pred skratom

Akumulátory sú recyklovateľné !

O spôsobe recyklácie akumulátorov sa informujte u Vášho predajcu alebo
v autorizovanom servisnom stredisku Makita.

Opotrebovaný akumulátor neodhadzujte do domového odpadu !
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VŠEOBECNÉ  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY
(v zmysle STN EN 60745, 1. časť, čl. 8.12.1)

UPOZORNENIE

Prečítajte si všetky pokyny. Chyby pri dodržiavaní nižšie uvedených pokynov môžu spôsobiť úraz
elektrickým prúdom, prípadne ťažké poranenia. Používaný pojem „elektrické ručné náradie“ sa vzťa-
huje na elektrické náradie s napájaním zo siete (so sieťovou šnúrou) a na elektrické ručné náradie,
napájané z akumulátora (bez sieťovej šnúry).

TIETO  POKYNY  SI  STAROSTLIVO  USCHOVAJTE

1) Pracovné miesto

a) Pracovné miesto udržiavajte čisté a upratané. Neporiadok a neosvetlené oblasti pracovnej plochy môžu
viesť k úrazom.

b) S náradím nepracujte v oblastiach, ohrozených explóziou, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prach. Náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach, horľavé kvapaliny alebo plyny zapáliť.

c) Pri používaní náradia dbajte na dodržiavanie dostatočnej vzdialenosti detí a ostatných osôb od pracovného
miesta. Pri nedostatočnej pozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

a) Zástrčka sieťovej šnúry náradia musí pasovať do zásuvky (vidlica náradia musí zapadať do zásuvky). Zástrčka
sieťovej šnúry sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Vidlicu nikdy akýmkoľvek spôsobom nevymieňajte.
Uzemnené náradie nikdy nepripájajte do siete cez rozvodku. Spoločne s náradím s ochranným uzemne-
ním nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.

b) Zabráňte dotyku tela s uzemnenými predmetmi ako potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

c) Náradie chráňte pred dažďom a vlhkom. Vniknutie vody do elektrického ručného náradia zvyšuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.

d) Sieťovú šnúru nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určená, napríklad na prenášanie alebo vešanie nára-
dia alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Poškodená alebo zapletená sieťová/predlžovacia šnúra
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri používaní elektrického ručného náradia vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie šnúry, ktoré
sú schválené aj pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacej šnúry, vhodnej pre používanie vo vonkaj-
šom prostredí znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

a) Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým ručným náradím pristupujte
rozvážne a používajte svoje zmysly. Ak ste unavení, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, náradie nepo-
užívajte. Moment nepozornosti pri používaní elektrického ručného náradia môže viesť k vážnym porane-
niam.

b) Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pro-
striedkov ako maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protisklzovou podrážkou, ochranná prilba alebo
chrániče sluchu, podľa spôsobu nasadenia elektrického ručného náradia, znižujú riziko úrazu.

c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia do prevádzky. Pred pripojením zástrčky sieťovej šnúry do zásuv-
ky sa presvedčte, či je vypínač v polohe „vypnuté“. Ak náradie prenášate s prstom na vypínači alebo pri pri-
pájaní náradia v zapnutom stave môže dôjsť k úrazu.

d) Pred zapnutím náradia, z náradia odstráňte nastavovacie pomôcky/nástroje alebo skrutkovač. Nástroj alebo
kotúč, ponechané v otáčajúcej sa časti náradia, môžu spôsobiť poranenie.
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e) Nepreceňujte sa. Pri práci zaujmite bezpečný a stabilný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Náradie tak
môžete v nebezpečných situáciach lepšie kontrolovať.

f) Noste vhodný odev. Nenoste žiadny voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte ďaleko od
pohybujúcich sa častí náradia. Voľný odev, šperky alebo vlasy môžu pohybujúce sa časti náradia zachytiť.

g) V prípade možnosti pripojenia zariadení na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčte sa, že sú
pripojené a správne sa používajú.

4) Svedomité zaobchádzanie a používanie akumulátorového náradia

a) Pred zasunutím akumulátora do náradia sa presvedčte, či je náradie vypnuté. Vkladanie akumulátora do
zapnutého náradia môže viesť k úrazom.

b) Akumulátory nabíjajte iba v nabíjačke, odporúčanej výrobcom. Pri používaní nabíjačky, určenej pre určitý
druh akumulátorov, hrozí riziko požiaru pri jej používaní na nabíjanie iných akumulátorov.

c) V náradí používajte iba odporúčané typy akumulátorov. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom a k požiaru.

d) Nepoužívaný akumulátor neodkladajte spolu s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčami, klincami a inými
drobnými kovovými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora. Skrat kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.

e) Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k úniku elektrolytu z akumulátora. Zabráňte styku s elektrolytom.
Postihnuté miesto pri náhodnom styku opláchnite vodou. Ak elektrolyt vnikne do očí, vyhľadajte lekársku
pomoc. Vytekajúci elektrolyt môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

5) Servis

a) Elektrické ručné náradie nechajte opraviť iba kvalifikovaným odborným personálom a používajte iba originál-
ne náhradné diely. Používanie originálnych náhradných dielov je zárukou zachovania bezpečnosti náradia.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

1. Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku a sluchu (ochranné okuliare, chrániče sluchu,
ochranné rukavice). Taktiež by ste mali používať ďalšie prostriedky osobnej ochrany ako naprí-
klad ochrannú masku proti prachu, rukavice, prilbu a zásteru.

2. Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím sa vždy vopred presvedčte, že náradie je vypnuté a zá-
strčka sieťovej šnúry je vytiahnutá zo zásuvky (akumulátor je z náradia vybratý).

3. Kryty z náradia neodnímajte.

4. Používajte iba kotúče správnej veľkosti a s maximálnymi prípustnými otáčkami, ktoré zodpove-
dajú najvyšším voľnobežným otáčkam, uvedeným na typovom štítku náradia. Pri používaní kotú-
čov s prelisom sa presvedčte, že kotúče sú vystužené sklenenými vláknami.

5. Brúsny/rezací kotúč pred používaním skontrolujte na prítomnosť prasklín alebo poškodenia.
Popraskaný alebo poškodený kotúč ihneď vymeňte.

6. Pri montáži kotúčov a používaní montážneho kľúča postupujte podľa pokynov výrobcu. S kotúč-
mi zaobchádzajte opatrne a správne ich skladujte.

7. Nepoužívajte žiadne redukčné krúžky alebo adaptéry na prispôsobenie kotúča s veľkým upína-
cím otvorom.

8. Používajte iba príruby, určené pre tento typ náradia.

9. Zabráňte poškodeniu brúsneho vretena a príruby (najmä závitov a dosadacej plochy) alebo upí-
nacej matice. Ich poškodenie by mohlo spôsobiť zlomenie kotúča.

10. Pri používaní nástrojov s upínacím závitom sa presvedčte, že závit v nástroji je dostatočne dlhý
na zaskrutkovanie celej dĺžky brúsneho vretena.

9

Na vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim direktívam a nariadeniam
73/23/EHS a 89/336/EHS, v súlade s normami a normatívnymi dokumentami: EN 60335, EN 50366, EN
55014 a EN 61000.

Yasuhiko Kanzaki CE 2006
riaditeľ

Prehlásenie o konformite ES
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11. Náradie pred používaním v bezpečnej polohe zapnite na najvyššie voľnobežné otáčky najmenej
po dobu 30 sekúnd. Náradie v prípade výskytu vibrácií alebo chvenia, ktoré sú príznakom ne-
správnej montáže alebo nevyváženosti kotúča, ihneď vypnite. Náradie skontrolujte a zistite prí-
činu.

12. Pred prácou skontrolujte správne upnutie obrobku.

13. Náradie pri práci pevne držte oboma rukami.

14. Ruky nepribližujte do blízkosti rotujúcich častí náradia.

15. Pred zapnutím náradia sa presvedčte, že sa brúsny/rezací kotúč nikde nedotýka obrobku.

16. Na brúsenie používajte určenú časť kotúča.

17. Rezací kotúč nepoužívajte na brúsenie.

18. Dávajte pozor na odletujúce iskry. Náradie pri práci držte tak, aby odletujúce iskry smerovali od
vás a iných osôb a nedopadali na horľavé materiály.

19. Nezabúdajte, že brúsny/rezací kotúč po vypnutí náradia ešte určitý čas dobieha.

20. Obrobku sa bezprostredne po skončení práce nedotýkajte, môže by veľmi horúci a môže vám
spôsobiť popálenie.

21. Náradie pri práci držte tak, aby sieťová šnúra bola vždy za ním.

22. Pri práci v extrémne vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokou koncentráciou elektricky vo-
divého prachu v ovzduší, na zaistenie osobnej bezpečnosti používajte ochranný (FI) istič s roz-
pájacím prúdom min. 30 mA.

23. Náradie nepoužívajte na opracúvanie materiálu, obsahujúceho azbest.

24. Náradie sa smie používať iba na brúsenie/rezanie nasucho, bez používania vody alebo iného ma-
zacieho/chladiaceho média.

25. Presvedčte sa, že vetracie otvory nie sú pri práci v prašnom prostredí znečistené alebo upchaté.
Náradie pred čistením vetracích štrbín (na ich čistenie používajte výlučne nekovové predmety)
vypnite a dbajte na to, aby ste nepoškodili vnútorné časti náradia.

26. Pri práci s rezacími kotúčmi vždy používajte ochranný kryt v súlade s požiadavkami miestnych
predpisov.

27. Rezacie kotúče pri práci nevystavujte bočnému tlaku (nebezpečenstvo skríženia a zlomenia
kotúča).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE AKUMULÁTORA

1. Pred používaním akumulátora sa oboznámte so všetkými pokynmi a bezpečnostnými opatreniami
pre nabíjačku akumulátora, akumulátor a náradie, v ktorom sa akumulátor bude používať.

2. Akumulátor nerozoberajte.

3. Pri výraznom skrátení času použiteľnosti akumulátora náradie ihneď vypnite. V opačnom prípade
hrozí riziko prehriatia akumulátora (nebezpečenstvo popálenia) alebo jeho explózie.

4. Náradie a akumulátor sa nesmú skladovať v prostredí, v ktorom môže teplota dosiahnuť alebo
prekročiť 50 °C (112 °F).

5. Poškodený alebo úplne opotrebovaný akumulátor sa nesmie odhadzovať do ohňa. Akumulátor
môže v ohni explodovať.

6. Akumulátor chráňte pred pádmi alebo nárazmi.

8

Upozornenie:

 Nabíjačka akumulátorov je určená iba na nabíjanie akumulátorov Makita. Nabíjačku nikdy nepoužívajte na iné
účely alebo na nabíjanie akumulátorov iných výrobcov.

 Pri nabíjaní nového alebo dlhšiu dobu nepoužívaného akumulátora, akumulátor dosiahne plnú kapacitu až po
niekoľkonásobnom úplnom vybití a nabití.

 Pri nabíjaní akumulátora po jeho bezprostrednom vybratí z používaného akumulátorového náradia alebo aku-
mulátora, ktorý bol dlhšiu dobu vystavený účinkom slnečného žiarenia, može kontrolka nabíjania blikať červe-
ným svetlom. V takomto prípade chvíľu počkajte. Proces nabíjania sa spustí, akonáhle ventilátor v nabíjačke aku-
mulátor ochladí.

 Ak kontrolka nabíjania striedavo bliká zeleným a červeným svetlom, vyskytla sa porucha a akumulátor sa nedá
nabíjať. Buď sú znečistené kontakty akumulátora alebo nabíjačky, alebo je akumulátor opotrebovaný, resp.
poškodený. V takomto prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko Makita.

Systém chladenia

 Nabíjačka je vybavená chladiacim ventilátorom na chladenie prehriatych akumulátorov, ktoré predlžuje ich život-
nosť a výkon. Hluk, vydávaný chladiacim ventilátorom je normálny a nie je príznakom poruchy.

 Žltá výstražná kontrolka bliká v nasledujúcich prípadoch:
- porucha chladiaceho ventilátora
- nedostatočné chladenie akumulátora, napríklad pri upchatí vetracích štrbín prachom

Akumulátor možno napriek blikajúcej žltej kontrolke nabíjať ďalej. V takomto prípade sa však predĺži obvyklý čas
nabíjania.

Zistite príčiny hlučnosti chladiaceho ventilátora a prachom zanesené vetracie štrbiny na nabíjačke a akumulátore
vyčistite.

 Ak žltá výstražná kontrolka nebliká, je systém chladenia v poriadku, ak jeď hlučnosť chladiaceho ventilátora nie
je počuteľná.

 Ak žltá výstražná kontrolka bliká príliš často, nechajte nabíjačku a akumulátor skontrolovať, resp. opraviť v auto-
rizovanom servisnom stredisku Makita.

Adaptačné (zotavovacie) nabíjanie

Adaptačné (zotavovacie) nabíjanie umožňuje predĺženie životnosti akumulátora tým, že v každej situácii automa-
ticky zvolí optimálne podmienky nabíjania akumulátora.

Používaný akumulátor vyžaduje opakované adaptačné (zotavovacie) nabíjanie za nasledujúcich podmienok, aby
sa zabránilo jeho predčasnému vybitiu. V takomto prípade sa rozsvieti žltá kontrolka.

1. Dobíjanie akumulátora pri vysokej teplote
2. Dobíjanie akumulátora pri nízkej teplote
3. Dobíjanie plne nabitého akumulátora
4. Nadmerné vybíjanie akumulátora (pokračujúce vybíjanie takmer vybitého akumulátora). Čas nabíjania takéhoto

akumulátora je dlhší ako obvykle.

Udržiavacie nabíjanie (dobíjanie)

Pri ponechaní akumulátora v nabíjačke po skončení nabíjacieho cyklu, sa nabíjačka automaticky prepne do re-
žimu udržiavacieho nabíjania (dobíjania). V takomto prípade je akumulátor k dispozícii vždy v stave úplného
nabitia.

Nabíjačka nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Nabíjačku a vetracie štrbiny na kryte udržujte stále čisté. Nabíjačku
pravidelne kontrolujte - v prípade zistenia porúch, nabíjačku nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stredis-
ku elektrického ručného náradia Makita.
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PRE  VAŠU  BEZPEČNOSŤ

1. Tento návod na používanie si odložte. Obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, ako aj pokyny pre používa-
nie nabíjačky.

2. Pred používaním nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a výstrahy, uvedené na nabíjačke, akumulátore i akumu-
látorovom náradí.

3.  Na zabránenie úrazu elektrickým prúdom sa v nabíjačke smú nabíjať iba akumulátory MAKITA. Pri nabíjaní a-
kumulátorov iných značiek hrozí riziko ich explózie, poranenia a vecných škôd.

4. V nabíjačke sa nesmú nabíjať nenabíjateľné batérie.

5. Hodnota napätia siete sa musí zhodovať s hodnotou napájacieho napätia, uvedenou na typovom štítku
nabíjačky.

6. Akumulátory nenabíjajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

7. Nabíjačku chráňte pred dažďom alebo snehom.

8. Nabíjačku nikdy neprenášajte za sieťovú šnúru. Zástrčku sieťovej šnúry nabíjačky nevyťahujte zo zásuvky
ťahom za sieťovú šnúru.

9. Zástrčku sieťovej šnúry nabíjačky po skončení nabíjania, pred údržbou alebo čistením vytiahnite zo zásuvky.

10. Sieťovú šnúru nabíjačky veďte tak, aby neprekážala - riziko zakopnutia.

11. Nabíjačku s poškodenou sieťovou šnúrou nepoužívajte - poškodenú sieťovú šnúru nechajte čo najskôr
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Makita.

12. Nabíjačku nepoužívajte a nerozoberajte po páde alebo po inom mechanickom poškodení, ale nechajte ju
skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Makita.  Používanie poškodenej nabíjačky alebo chybné
zloženie môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

13. Nabíjačku nesmú používať deti alebo nespôsobilé osoby bez dozoru.

14. Nabíjačku odkladajte mimo dosahu detí a poučte ich, že nie je určená na hranie.

15. Akumulátory nenabíjajte pri teplotách pod 10 °C alebo nad 40 °C.

16. Nabíjačka sa nesmie pripájať na zosilňovací transformátor, elektrocentrálu alebo zdroj jednosmerného na-
pätia.

17. Vetracie štrbiny na kryte nabíjačky a akumulátore nesmú byť upchaté alebo zakryté.

7

NABÍJANIE

1. Zástrčku napájacej šnúry nabíjačky pripojte do zásuvky striedavého napätia. Kontrolka nabíjania začne opako-
vane blikať zeleným svetlom.

2. Akumulátor nasaďte na vodiace drážky nabíjačky a zasuňte ho až na doraz. Kryt kontaktov nabíjačky sa zasu-
nutím akumulátora otvorí a pri jeho vyberaní sa uzavrie.

3. Po zasunutí akumulátora sa rozsvieti červená kontrolka a nabíjanie sa spustí zaznením krátkej prednastavenej
melódie na potvrdenie tónu, ktorý ohlási ukončenie nabíjania.

4. Po skončení nabíjania sa svetlo kontrolky zmení z červeného na zelené a zaznie melódia alebo zabzučanie
(dlhé pípnutie), ohlasujúce ukončenie nabíjania.

5. Pri ponechaní akumulátora v nabíjačke po skončení nabíjania sa nabíjačka prepne do režimu udržiavacieho
nabíjania, ktorý trvá približne 24 hodín.

6. Čas nabíjania sa líši v závislosti od teploty (10 °C - 40 °C), pri ktorej sa akumulátor nabíja a od stavu akumulá-
tora (napríklad nový alebo dlhšiu dobu nepoužívaný akumulátor).

7. Akumulátor po skončení nabíjania vyberte z nabíjačky a zástrčku sieťovej šnúry nabíjačky vytiahnite zo zásuvky.

Zmena melódie, ohlasujúcej ukončenie nabíjania

1. Po zasunutí akumulátora do nabíjačky zaznie naposledy prednastavená krátka melódia, ohlasujúca ukončenie
nabíjania.

2. Ak sa akumulátor v priebehu piatich sekúnd po vybratí opäť zasunie do nabíjačky, melódia sa zmení.

3. Po každom ďalšom vybratí a opakovanom zasunutí akumulátora do nabíjačky v priebehu piatich sekúnd sa
aktivuje nasledujúca melódia.

4. Po zaznení požadovanej melódie nechajte akumulátor vložený v nabíjačke, aby sa proces nabíjania spustil. Po
zvolení režimu „krátke pípnutie“, po ukončení nabíjania nezaznie žiadny signál (tichý režim).

5. Zelená kontrolka po skončení nabíjania ostane svietiť, pričom červená kontrolka zhasne a zaznie melódia
alebo zabzučanie (dlhé pípnutie), prednastavené pri vložení akumulátora, ohlasujúca ukončenie nabíjania
(pri zvolení tichého režimu nezaznie žiadny signál).

6. Prednastavená melódia ostane uložená v pamäti nabíjačky aj po jej odpojení od zdroja striedavého napätia.

Napätie
Počet článkov

9,6 V 12 V 14,4 V
8 10 12

B9017A — —
BH9020/A — —

— BH1220/C BH1420
— — BH1427

BH9033/A — —
— BH1233/C BH1433

Kapacita (Ah) Čas nabíjania (minúty)

1,7 20
2,0 20
2,0 15
2,7 20
3,3 30
3,3 22

NiMH
akumulátory

Napätie
Počet článkov

Kapacita (Ah) Čas nabíjania (minúty)

1,5 15
3,0 22

Li-ion
akumulátory

18 V 14,4 V 18 V
5 8 10

BL1815 — —
— BL1430/A BL1830


