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Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. ýervený indikátor
1-2. Tlaþítko
1-3. Akumulátor
2-1. Znaþka hvČzdiþky
3-1. Tlaþítko stop
3-2. Tlaþítko start/nastavení otáþek
4-1. Podložka
4-2. Brusný kotouþ

13-1. Kryt
13-2. Šroub
14-1. Kryt
16-1. Houbová podložka
17-1. PlstČná podložka
18-1. VlnČná podložka

5-1. Vak na prach
6-1. Prachová hubice
7-1. Prachová hubice
8-1. Jazýþek
9-1. Prachová nádoba
9-2. Prachová hubice
10-1. UzávČr
10-2. Prachová hubice

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

BBO140

Velikost papíru
-1

ObČhĤ za minutu (min )

BBO180
125 mm

Nízké otáþky

7 000

StĜední otáþky

9 500

Vysoké otáþky

11 000

RozmČry

175 mm x 123 mm x 153 mm

Hmotnost netto

1,6 kg

1,7 kg

Jmenovité napČtí

14,4 V DC

18 V DC

Standardní blok akumulátoru

BL1430

BL1830

• Díky našemu trvalému programu výzkumu a vývoje mohou být zde uvedené specifikace zmČnČny i bez pĜedchozího upozornČní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v rĤzných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003
ENE052-1

Urþení nástroje
Nástroj je urþen k velkoplošnému broušení dĜeva, plastĤ
a kovových materiálĤ a dále povrchĤ opatĜených
nátČrem.

Model BBO140
Pracovní režim: brusná kovová deska
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo ménČ
Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENG905-1

Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:

Model BBO180
Pracovní režim: brusná kovová deska
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo ménČ
Nejistota (K): 1,5 m/s2

Model BBO140

ENG901-1

Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).

•

Model BBO180

•

Hladina akustického tlaku (LpA): 77 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit hodnotu 80 dB (A).
•

Používejte ochranu sluchu
ENG900-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os) urþená
podle normy EN60745:

•
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Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a mĤže
být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž
využít k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí
kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).

6.
ENH101-15

Pouze pro zemČ Evropy

Prohlášení ES o shodČ
7.

Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
popis zaĜízení:
Akumulátorová excentrická bruska
þ. modelu/ typ: BBO140,BBO180
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v EvropČ:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

8.

NČkteré materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. PĜeþtČte
si bezpeþnostní materiálové listy dodavatele.
PĜi používání tohoto nástroje k broušení
nČkterých výrobkĤ, nátČrĤ a dĜeva mĤže být
uživatel vystaven prachu obsahujícímu
nebezpeþné látky. Používejte odpovídající
ochranu dýchacího ústrojí.
PĜed použitím se pĜesvČdþte, zda na se
podložce nevyskytují trhliny þi praskliny.
Trhliny nebo praskliny mohou zpĤsobit
poranČní.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.



ENC007-7
000230

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ
POKYNY

Tomoyasu Kato
ěeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

AKUMULÁTOR
1.
GEA010-1

Obecná bezpeþnostní upozornČní
k elektrickému náĜadí

2.
3.

UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.

4.

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

si
5.

GEB021-4

BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
VIBRAýNÍ BRUSCE
1.

2.
3.
4.
5.

Vždy používejte ochranné brýle. BČžné
dioptrické brýle nebo sluneþní brýle NEJSOU
ochranné brýle.
Držte nástroj pevnČ .
Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
Tento nástroj není vodotČsný. Proto na
povrchu dílu nepoužívejte vodu.
PĜi broušení zajistČte odpovídající odvČtrávání
pracovištČ.

6.
7.
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PĜed použitím akumulátoru si pĜeþtČte všechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabíjeþce, (2)
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
Akumulátor nedemontujte.
Pokud se pĜíliš zkrátí provozní doba
akumulátoru, pĜerušte okamžitČ provoz. V
opaþném pĜípadČ existuje riziko pĜehĜívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
Budou-li vaše oþi zasaženy elektrolytem,
vypláchnČte je þistou vodou a okamžitČ
vyhledejte lékaĜskou pomoc. MĤže dojít ke
ztrátČ zraku.
Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádobČ s jinými
kovovými pĜedmČty, jako jsou hĜebíky,
mince, apod.
(3) Akumulátor nevystavujte vodČ ani dešti.
Zkrat akumulátoru mĤže zpĤsobit velký prĤtok
proudu, pĜehĜátí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde mĤže teplota pĜekroþit 50 잧 C (122 잧 F).
Nespalujte akumulátor, ani když je vážnČ
poškozen nebo úplnČ opotĜeben. Akumulátor
mĤže v ohni vybuchnout.

8.

Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.

9.

Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový
akumulátor se znaþkou hvČzdiþky)
Fig.2
Lithium-iontové akumulátory se znaþkou hvČzdiþky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
pĜeruší napájení náĜadí, aby se prodloužila životnost
akumulátoru.
Budou-li náĜadí nebo akumulátor vystaveny nČkteré z
níže uvedených podmínek, náĜadí se bČhem provozu
automaticky vypne:
•
PĜetížení:
S náĜadím se pracuje takovým zpĤsobem, že
dochází k odbČru mimoĜádnČ vysokého
proudu.
V takovém pĜípadČ ukonþete þinnost, pĜi níž
došlo k pĜetížení náĜadí. Potom náĜadí znovu
spusĢte stisknutím tlaþítka start/nastavení
otáþek.
Jestliže se náĜadí nespustí, došlo k pĜehĜátí
akumulátoru. V takovém pĜípadČ nechte
akumulátor
pĜed
stisknutím
tlaþítka
start/nastavení otáþek vychladnout.
•
Nízké napČtí akumulátoru:
Zbývající kapacita akumulátoru je pĜíliš nízká
a náĜadí nebude pracovat. V takovém
pĜípadČ vyjmČte akumulátor a dobijte jej.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajištČní maximální životnosti
akumulátoru
1.

Akumulátor nabijte pĜed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud si povšimnete sníženého výkonu
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte
akumulátor.
Nikdy nenabíjejte úplnČ nabitý akumulátor.
PĜebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
Akumulátor nabíjejte pĜi pokojové teplotČ v
rozmezí od 10 잧 C do 40 잧 C (50 잧 F - 104 잧 F).
PĜed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
Nebudete-li náĜadí delší dobu používat, nabijte
jednou za šest mČsícĤ blok akumulátoru.

2.
3.

4.

POPIS FUNKCE
•

POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Tlaþítko pĜepínání a nastavení otáþek

Instalace a demontáž akumulátoru

Fig.3
ZaĜízení zapnete stisknutím tlaþítka start/nastavení
otáþek. NáĜadí se spustí v režimu vysokých otáþek. Po
každém stisknutím tlaþítka start/nastavení otáþek se
režim otáþek zmČní od vysokých otáþek pĜes stĜední až
po nízké otáþky.
NáĜadí vypnete stisknutím tlaþítka stop.
Vztah mezi režimem otáþek a druhem provádČné práce
naleznete v tabulce.

Fig.1
POZOR:
PĜed nasazením þi sejmutím bloku akumulátoru
náĜadí vždy vypnČte.
•
PĜi nasazování þi snímání bloku akumulátoru
pevnČ držte náĜadí i akumulátor. V opaþném
pĜípadČ vám mohou náĜadí nebo akumulátor
vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich
poškození þi ke zranČní.
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysuĖte jej se
souþasným pĜesunutím tlaþítka na pĜední stranČ
akumulátoru.
PĜi instalaci akumulátoru vyrovnejte jazýþek na bloku
akumulátoru s drážkou v krytu a zasuĖte akumulátor na
místo. Akumulátor zasuĖte na doraz, až zacvakne na
místo. Není-li tlaþítko zcela zajištČno, uvidíte na jeho
horní stranČ þervený indikátor.
•

•

•

Režim otáček

Počet otáček

Použití

Vysoké

11 000

Běžné broušení

Střední

9 500

Dokončovací broušení

Nízké

7 000

Leštění

012897

POZNÁMKA:
•
V tabulce jsou uvedeny bČžné zpĤsoby použití. Ty
se za urþitých podmínek mohou lišit.

POZOR:
Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl
þervený indikátor vidČt. Jinak by mohl akumulátor
ze zaĜízení vypadnout a zpĤsobit zranČní obsluze
þi pĜihlížejícím osobám.
Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej
správnČ.

MONTÁŽ
•
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POZOR:
PĜed provádČním libovolných prací na nástroji se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Fig.13
Jestliže chcete manžetu sejmout, odšroubujte šroub a
manžetu stáhnČte mírným rozevĜením po obou stranách.

Montáž brusného kotouþe
Fig.4
PĜi montáži brusného kotouþe odstraĖte nejdĜíve z
podložky veškeré neþistoty a cizorodou hmotu. Potom
brusný kotouþ upevnČte k podložce. PeþlivČ vyrovnejte
otvory v brusném kotouþi s otvory v podložce.

Fig.14
Pokud chcete manžetu vrátit zpČt, nasaćte ji mírným
rozevĜením po obou stranách. Potom dotáhnČte šroub.

Instalace vaku na prach
(volitelné pĜíslušenství)

POZOR:
Manžetu neusazujte do jiného než urþeného úhlu. Jinak
by mohlo dojít k poškození náĜadí.

Fig.5
K náĜadí pĜipojte vak na prach – hrdlem smČrem dolĤ.

PRÁCE

Vysypání vaku na prach
Fig.6
Jakmile se vak na prach zaplní asi do poloviny, vypnČte
náĜadí a vak na prach z nČj vyjmČte. Mírným otoþením
vlevo uvolnČte prachovou hubici a odpojte ji od vaku na
prach. Vak na prach mírným klepáním vyprázdnČte.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nástroj nezapínejte, pokud je v kontaktu se
zpracovávaným dílem. Mohlo by dojít ke zranČní.

Broušení
Fig.15

Fig.7
Po vysypání vaku na prach umístČte prachovou hubici
zpČt na vak. Mírným otoþením ve smČru hodinových
ruþiþek prachovou hubici zajistČte. Poté vak na prach
namontujte na nástroj, jak je popsáno v odstavci
„Instalace vaku na prach".

POZOR:
•
Nikdy nástroj neprovozujte bez brusného kotouþe.
V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k vážnému
poškození podložky.
•
Nikdy na nástroj nevyvíjejte pĜíliš velkou sílu.
PĜílišný tlak mĤže vést ke snížení úþinnosti
broušení, poškození brusného kotouþe nebo
zkrácení životnosti nástroje.
•
Budete-li nástroj používat tak, že se okraj podložky
dotýká zpracovávaného dílu, mĤže dojít k
poškození podložky.
Uchopte pevnČ nástroj. ZapnČte nástroj a poþkejte,
dokud nedosáhne plné rychlosti. Poté opatrnČ pĜiložte
nástroj k povrchu zpracovávaného dílu. Udržujte
podložku zarovnanou s dílem a vyvíjejte na nástroj
mírný tlak.

Instalace papírového filtraþního vaku
(volitelné pĜíslušenství)
Fig.8
UjistČte se, zda je logo na kartónovém okraji na stejné
stranČ jako logo na prachové nádobČ a pak papírový
filtraþní vak nainstalujte uchycením kartónového okraje v
drážce na každém pĜídržném jazýþku.
Fig.9
UjistČte se, že jsou logo na kartónovém okraji a logo na
prachové hubici na stejné stranČ, potom nainstalujte
prachovou hubici na prachovou nádobu.

POZOR:
Brousicí podložka se pĜi zatížení otáþí ve smČru
hodinových ruþiþek. Není-li zatížena, mĤže se otáþet
proti smČru hodinových ruþiþek.

Demontáž prachové nádoby a papírového
filtraþního vaku
Fig.10
Sundejte prachovou hubici zatlaþením na dva uzávČry.

LeštČní (volitelné)

Fig.11
PĜi vyndávání papírového filtraþního vaku nejdĜíve
chytnČte jeho kartónový okraj na stranČ s logem a potom
vak vytáhnČte z jazýþku prachové nádoby zatažením za
kartónový okraj smČrem dolĤ.

•

•

Sejmutí a opČtovné nasazení manžety
•

POZOR:
Nepoužívejte náĜadí bez manžety. V opaþném pĜípadČ
se bude silnČ prášit.
Fig.12
Podle vykonávané práce mĤžete vybrat jeden z 12
nasmČrování manžety.
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POZOR:
Používejte pouze originální houbovou podložku,
plstČnou podložku nebo vlnČnou podložku Makita
(volitelné pĜíslušenství).
Nástroj vždy provozujte pĜi nízké rychlosti, aby se
nadmČrnČ nezahĜívaly pracovní povrchy.
Nikdy na nástroj nevyvíjejte pĜíliš velkou sílu.
PĜílišný tlak mĤže vést ke snížení úþinnosti leštČní
a zpĤsobit pĜetížení motoru a následnČ selhání
nástroje.

1.

Nanesení vosku

PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Brusné kotouþe se suchým zipem (s pĜedem
vydČrovanými otvory)
•
Houbová podložka se suchým zipem
•
PlstČná podložka se suchým zipem
•
VlnČná podložka se suchým zipem
•
Originální akumulátor a nabíjeþka Makita
•
Prachová nádoba
•
Papírový filtraþní vak
•
Vak na prach

Fig.16
Použijte volitelnou houbovou podložku. Na
houbovou podložku nebo pracovní povrch naneste
vosk. SpusĢte nástroj s nízkými otáþkami, aby se
rozprostĜel vosk.
POZNÁMKA:
•
NejdĜíve navoskujte ménČ dĤležitou þást
pracovního povrchu a pĜesvČdþte se, zda nástroj
nepoškrábal povrch a zda zajišĢuje rovnomČrné
rozprostĜení vosku.
•
NáĜadí se spustí v režimu vysokých otáþek. PĜi
spouštČní náĜadí bućte opatrní. MĤže dojít k
rozstĜíknutí vosku. Vosk doporuþujeme rozetĜít
ještČ pĜed zapnutím náĜadí. OkamžitČ po spuštČní
náĜadí zmČĖte režim otáþek na nízké otáþky.
•
Nástroj vždy provozujte pĜi nízkých otáþkách. PĜi
vysokých otáþkách mĤže dojít k rozstĜikování
vosku.
2.

POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.

OdstraĖování vosku

Fig.17
Použijte volitelnou plstČnou podložku. SpusĢte
nástroj s nízkými otáþkami a odstraĖujte vosk.
3.

LeštČní

Fig.18
Použijte volitelnou vlnČnou podložku. SpusĢte
nástroj pĜi nízkých otáþkách a pĜiložte vlnČnou
podložku zlehka k pracovnímu povrchu.

ÚDRŽBA
POZOR:
•
PĜed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy pĜesvČdþte, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
•
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a výmČna uhlíkĤ a
veškerá další údržba þi seĜizování provádČny
autorizovanými servisními stĜedisky firmy Makita a s
použitím náhradních dílĤ Makita.

VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ
•

POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
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