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Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. SpoušĢ
1-2. Blokovací tlaþítko
2-1. SpoušĢ
2-2. Ovládací šroub otáþek
2-3. Vyšší
2-4. Nižší

2-5. Blokovací tlaþítko
4-1. Hubice
4-2. Výstup vysavaþe / ofukovaþe
4-3. Kolík
5-1. Vak na prach
5-2. Výstup vysavaþe / ofukovaþe

5-3. Hubice
5-4. Vstup sání
6-1. UpevĖovací prvek
7-1. Mezní znaþka
8-1. Víþko držáku uhlíku
8-2. Šroubovák

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Výkony

UB1102

UB1103

Tlak vzduchu

5,7 kPa

0 - 5,7 kPa

Max. objem vzduchu

4,1 m /min

3

-1

3

0 - 4,1 m /min

Otáþky bez zatížení

16 000 min

Celková délka

479 mm

479 mm

Hmotnost netto

2,0 kg

2,0 kg

TĜída bezpeþnosti

/II

0 - 16 000 min

-1

/II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
ENE018-1

ENG901-1

Urþení nástroje
Nástroj je urþen k ofukování prachu.

•
ENF002-2

Napájení
ZaĜízení je tĜeba pĜipojit pouze k napájení se stejným
napČtím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a mĤže být
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu
se stĜídavým napČtím. NáĜadí je vybaveno dvojitou
izolací a mĤže být tedy pĜipojeno i k zásuvkám bez
zemnicího vodiþe.

•

•

ENG905-1

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

•

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

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).

Používejte ochranu sluchu

ENH101-16

Pouze pro zemČ Evropy
ENG900-1

Prohlášení ES o shodČ

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

Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
Popis zaĜízení:
Vysavaþ / ofukovaþ
ý. Modelu/ typ: UB1102, UB1103
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

Pracovní režim: provoz bez zátČže
Vibraþní emise (ah): 2,5 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
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Technická dokumentace je k dispozici na adrese:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

POPIS FUNKCE
•

7.5.2013

POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.

Zapínání
POZOR:
PĜed pĜipojením nástroje do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda spoušĢ funguje správnČ a po
uvolnČní se vrací do vypnuté polohy.
UB1102

000230

•

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

Fig.1
NáĜadí spustíte jednoduchým stisknutím spouštČ.
Vypnutí provedete uvolnČním spouštČ.
Chcete-li pracovat v nepĜetržitém provozu, stisknČte
spoušĢ, zamáþknČte blokovací tlaþítko a potom spoušĢ
uvolnČte. K zajištČní pohodlí obsluhy pĜi delším
používání lze pĜepínaþ zajistit v zapnuté poloze. PĜi
zajišĢování náĜadí v zapnuté poloze bućte opatrní a
náĜadí pevnČ držte.
Jestliže chcete náĜadí v aretované poloze vypnout,
stisknČte zcela spoušĢ a zase ji uvolnČte.
UB1103

GEA010-1

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

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

si

Fig.2
NáĜadí spustíte jednoduchým stisknutím spouštČ.
Rychlost se zvyšuje zvyšováním tlaku na spoušĢ.
Vypnutí provedete uvolnČním spouštČ. K zajištČní
pohodlí obsluhy pĜi delším používání lze pĜepínaþ
zajistit v zapnuté poloze. PĜi zajišĢování náĜadí v
zapnuté poloze bućte opatrní a náĜadí pevnČ držte.
Pokud chcete pracovat nepĜetržitČ, stisknČte spoušĢ,
zamáþknČte blokovací tlaþítko a pak spoušĢ uvolnČte.
Jestliže chcete náĜadí v aretované poloze vypnout,
stisknČte zcela spoušĢ a zase ji uvolnČte.
Regulaþní šroub rychlosti slouží k omezení maximální
rychlosti nástroje (promČnlivá). Otáþením regulaþního
šroubu rychlosti ve smČru hodinových ruþiþek se
nastavuje vyšší rychlost, zatímco otáþením proti smČru
hodinových ruþiþek nižší rychlosti.

ENB017-1

DOPLĕKOVÁ BEZPEýNOSTNÍ
PRAVIDLA
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

PĜi použití vysavaþe / ofukovaþe vždy
používejte ochranné brýle, pokrývku hlavy a
masku.
PĜi použití vysavaþe / ofukovaþe nikdy
nemiĜte hubicí na žádnou osobou v blízkosti.
PĜi odsávání prachu, tĜísek a podobného
materiálu vždy používejte vak na prach.
Nevysávejte stále kouĜící cigaretový popel,
þerstvČ uĜezané kovové tĜísky, šrouby,
hĜebíky a podobné materiály. Varování - V
pĜípadČ použití na vlhkých površích mĤže
dojít
k
úrazu
elektrickým
proudem.
Nevystavujte nástroj dešti. Skladujte ve
vnitĜních prostorách.
Nikdy neblokujte sací vstup a/nebo výstup
vysavaþe / ofukovaþe. Zvýšené otáþky motoru
mohou zpĤsobit nebezpeþnou poruchu ventilátoru.
Vysavaþ / ofukovaþ není urþen k používání
dČtmi nebo slabými osobami bez dohledu.
Malé dČti musí být pod dohledem, aby si s
vysavaþem / ofukovaþem nahrály.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ

PRÁCE
Fig.3
•

•

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.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
Spojka
•
Sestava hubice
•
Sestava vaku na prach
•
Pružná hadice
•
Sestava hubice (dlouhá)

POZOR:
PĜi práci držte náĜadí pouze za držadlo.
Nedotýkejte se kovových þástí.
ZaĜízení nepoužívejte ke vhánČní vzduchu do
rĤzných pĜedmČtĤ, napĜíklad do pryžových raftĤ,
míþĤ þi jiných nafukovacích výrobkĤ. Zvýšené
otáþky motoru mohou zpĤsobit nebezpeþnou
poruchu ventilátoru.

Ofukování
Fig.4
K
odfukování
prachu
nasaćte
na
výstup
vysavaþe/ofukovaþe hubici. Otáþejte jí vpravo, až
zacvakne.

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

Fig.5
PĜi vysávání prachu nasaćte na sací otvor hubici a na
výstup vysavaþe/ofukovaþe vak na prach. Otáþejte jimi
vpravo, až zacvaknou.
Fig.6
Po naplnČní vaku prachem jej vysypte do odpadkového
koše uvolnČním upínacího prvku.

ÚDRŽBA
•

•

POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.

VýmČna uhlíkĤ
Fig.7
Uhlíky pravidelnČ vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opotĜebené až po mezní znaþku, vymČĖte je. Uhlíky
musí být þisté a musí volnČ zapadat do svých držákĤ.
Oba uhlíky je tĜeba vymČĖovat souþasnČ. Používejte
výhradnČ stejné uhlíky.
Pomocí šroubováku odšroubujte víþka uhlíkĤ. VyjmČte
opotĜebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víþka
nazpČt.
Fig.8
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba þi
seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a s použitím náhradních dílĤ
Makita.
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885262-972
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www.makita.com

