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Cordless Grass Trimmer

INSTRUCTION MANUAL
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Ⱥɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚ ɝɚɡɨɧɨɤɨɫɚɪɤɚ

ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ

PL

Akumulatorowa wykaszarka do trawy

INSTRUKCJA OBSàUGI

RO

Motocositoare pentru iarbă fără cablu MANUAL DE INSTRUCğIUNI

DE

Akku-Rasentrimmer

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU

Vezeték nélküli fĦkasza

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

SK

Akumulátorová kosaþka

NÁVOD NA OBSLUHU

CZ

Akumulátorový vyžínaþ
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ýESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. ýervený indikátor
1-2. Tlaþítko
1-3. Akumulátor
2-1. Kontrolky
2-2. Tlaþítko CHECK (kontrola)
3-1. Kontrolka akumulátoru
3-2. Tlaþítko CHECK (kontrola)
4-1. Hlavní tlaþítko napájení
5-1. Odblokovací páþka
5-2. SpoušĢ
6-1. Hlavní tlaþítko napájení
6-2. Kontrolka otáþek
7-1. Tlaþítko otoþení
8-1. NejefektivnČjší vyžínací oblast
9-1. RukojeĢ
9-2. Držadlo

16-3. Utáhnout
18-1. Strunová hlava
18-2. Kovová krytka
18-3. Unášeþ
18-4. Imbusový klíþ
19-1. Plastové nože
19-2. Matice
19-3. Unášeþ
19-4. Imbusový klíþ
20-1. Imbusový klíþ
22-1. PĜezka
22-2. Hák
23-1. PĜezka
25-1. 80 - 100 mm

9-3. Šroub
10-1. PĜíchytka držadla
10-2. Šroub
12-1. Upnout
12-2. Šroub
14-1. ěezný nástroj
14-2. Upnout
14-3. Šroub
15-1. Imbusový klíþ
15-2. Matice
15-3. Miska
15-4. PĜítlaþná podložka
15-5. Kovový nĤž
15-6. Unášeþ
16-1. Imbusový klíþ
16-2. Nástrþný klíþ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

DUR365U

Typ držadla

ěídítková držadla

Otáþky bez zatížení

3 500 / 5 300 / 6 500 min

Celková délka (bez vyžínacího nástroje)

-1

1 754 mm

PĜípustný vyžínací nástroj (liší se v závislosti na zemi)

Kovový nĤž

Strunová hlava

Plastové nože

PrĤmČr vysekávané plochy

230 mm

350 mm

255 mm

Jmenovité napČtí

36 V DC

Standardní blok akumulátoru

BL1815N / BL1820 / BL1820B

BL1830 / BL1840 / BL1840B /
BL1850 / BL1850B

ýistá hmotnost (s kovovým nožem)

4,7 kg

5,2 kg

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v rĤzných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003

Hluþnost

PrĤmČrná hladina
akustického tlaku

PrĤmČrná hladina akustického výkonu

LPA (dB (A))

LWA (dB (A))

Nejistota K (dB (A))

Kovový nĤž

75

86

0,4

Plastové nože

83

92,8

0,6

Strunová hlava

77

90

2,2

PĜíslušná norma

2000/14/EC

• PĜestože je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB (A) þi ménČ, mĤže tato hodnota pĜi zatížení hladinu 80 dB (A) pĜekroþit.
Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Levá ruka
2

ah (m/s )

Pravá ruka
2

Nejistota K (m/s )

2

ah (m/s )

2

Nejistota K (m/s )

Kovový nĤž

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
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PĜíslušná norma

EN786

ENG901-1
•

•

•

•

elektronických zaĜízeních a smČrnice o
bateriích, akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech s jejich
implementací v souladu s národními
zákony musí být elektrická zaĜízení,
baterie a bloky akumulátorĤ po
skonþení
životnosti
oddČlenČ
shromáždČny a pĜedány do ekologicky
kompatibilního recyklaþního zaĜízení.

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).

ENH114-1

Pouze pro zemČ Evropy

Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita prohlašuje, že následující zaĜízení:
Popis zaĜízení:
Akumulátorový vyžínaþ
ý. Modelu/typ: DUR365U
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE".
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2000/14/ES, 2006/42/ES
ZaĜízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
þi normativními dokumenty:
EN/ISO11806, EN60335
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

END119-1

Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se mĤžete pĜi
použití nástroje setkat. Je dĤležité, abyste dĜíve, než s
ním zaþnete pracovat, pochopili jejich význam.
읭 Bućte obzvláštČ opatrní a dávejte pozor.
읭
읭

읭

Nebezpeþí – pozor na odmrštČné
pĜedmČty.
Vzdálenost
mezi
zaĜízením
a
pĜihlížejícími osobami musí být alespoĖ
15 m.
Nepracujte v blízkosti pĜihlížejících
osob.
Dodržujte alespoĖ 15m vzdálenost.

읭

PĜedcházejte zpČtnému rázu.

읭

Používejte pĜilbu, brýle a ochranu
sluchu.
Noste ochranné rukavice.

읭
읭
15m(50FT)

읭
읭

Cd
Ni-MH
Li-ion

PĜeþtČte si návod k obsluze.

읭

Noste pevnou obuv s protiskluzovou
podrážkou.
Doporuþujeme
bezpeþnostní obuv s ocelovou špiþkou.
ZaĜízení nevystavujte vlhkosti.

읭

Nejvyšší povolené otáþky náĜadí.

읭

Nejvyšší povolené otáþky náĜadí.

읭

Jen pro státy EU
Elektrická zaĜízení ani akumulátory
nelikvidujte souþasnČ s domovním
odpadem!
Vzhledem k dodržování evropských
smČrnic o odpadních elektrických a

ENH115-1

Postup posuzování shody vyžadovaný smČrnicí
2000/14/ES byl proveden v souladu s pĜílohou V.
S kovovým nožem
NamČĜená hladina akustického výkonu 86 dB (A)
Zaruþená hladina akustického výkonu 86 dB (A)
Plastové nože
NamČĜená hladina akustického výkonu 92,8 dB (A)
Zaruþená hladina akustického výkonu 93 dB (A)

ENH115-1

Postup posuzování shody vyžadovaný smČrnicí
2000/14/ES byl proveden v souladu s pĜílohou VI.
Notifikovaná organizace:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, NČmecko
Identifikaþní þíslo 0197
Se strunovou hlavou
NamČĜená hladina akustického výkonu 90 dB (A)
Zaruþená hladina akustického výkonu 92 dB (A)
16.1.2015

000331

Yasushi Fukaya
ěeditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
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GEB068-6

3.

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ
POKYNY
VAROVÁNÍ! PĜeþtČte si veškerá bezpeþnostní
upozornČní a všechny pokyny. Zanedbání dodržování
upozornČní a pokynĤ mĤže mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zranČní.

4.

Bezpeþnost na pracovišti
1.

Všechna upozornČní a pokyny si
uschovejte pro budoucí potĜebu.

2.

Úþel použití
1.

Akumulátorová sekaþka trávy / kĜovinoĜez /
strunová sekaþka je urþena pouze k sekání trávy,
plevele, kĜovin a mlází. ZaĜízení nesmí být
používáno k žádnému jinému úþelu, napĜíklad k
zastĜihování þi stĜíhání živých plotĤ, neboĢ by
mohlo dojít ke zranČní.

3.

4.

Obecné pokyny
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nikdy nedovolte, aby náĜadí používaly osoby
neobeznámené s tČmito pokyny a osoby (vþetnČ
dČtí) s omezenými fyzickými, smyslovými þi
duševními schopnostmi nebo s nedostateþnými
zkušenostmi a znalostmi. Na dČti je tĜeba
dohlédnout, aby si s náĜadím nehrály.
PĜed spuštČním náĜadí si pĜeþtČte tento návod k
obsluze a obeznamte se s jeho obsluhou.
NáĜadí nepĤjþujte osobám s nedostateþnými
zkušenostmi þi znalostí obsluhy kĜovinoĜezĤ þi
strunových sekaþek.
PĜi pĤjþování náĜadí vždy pĜiložte i tento návod k
obsluze.
NáĜadí používejte vždy s maximální opatrností a
pozorností.
S náĜadím nikdy nepracujte po požití alkoholu þi
lékĤ a ani pokud jste unavení þi nemocní.
NáĜadí se nikdy nepokoušejte upravovat.
PĜi práci dodržujte smČrnice k obsluze
kĜovinoĜezĤ a strunových sekaþek platné ve vaší
zemi.

5.

6.

1.

2.

3.

013122

2.

S náĜadím pracujte pouze pĜi dobré viditelnosti a
za denního svČtla. Nepracujte ve tmČ þi v mlze.
S náĜadím nepracujte v prostĜedí s výbušnou
atmosférou, napĜíklad s výskytem hoĜlavých
kapalin, plynĤ þi prachu. NáĜadí vytváĜí jiskry, jež
mohou prach nebo výpary zažehnout.
PĜi práci nikdy nestĤjte na nestabilních þi
kluzkých plochách ani na strmých svazích. Za
chladného poþasí dejte pozor na led þi sníh a
vždy si zajistČte bezpeþný postoj.
S náĜadím pracujte ve vzdálenosti alespoĖ 15 m
od zvíĜat nebo pĜihlížejících osob. Zpozorujete-li,
že se k vám nČkdo blíží, náĜadí co nejdĜíve
vypnČte.
PĜed zahájením práce prohlédnČte pracovištČ a
uvČdomte si výskyt kamenĤ þi jiných pevných
objektĤ. Mohlo by dojít k jejich odmrštČní nebo
vyvolání nebezpeþného zpČtného rázu s
následkem vážného zranČní þi škody na majetku.
VAROVÁNÍ: Používáním zaĜízení mĤžete
zvíĜit prach obsahující chemikálie, jež mohou
zpĤsobit dýchací þi jiná onemocnČní. Mezi takové
chemikálie mohou patĜit napĜíklad slouþeniny
nacházející se v pesticidech, insekticidech,
hnojivech a herbicidech. Riziko spojené s
expozicí se liší podle toho, jak þasto tento typ
práce provádíte. Omezte kontakt s tČmito
chemikáliemi: Pracujte v dobĜe vČtraných
prostorách a používejte schválené bezpeþnostní
vybavení, jako jsou napĜíklad protiprachové
masky urþené speciálnČ k odfiltrování mikroþástic.

Elektrická bezpeþnost a bezpeþnost
akumulátorĤ

Osobní ochranné prostĜedky

1.

Noste vhodný odČv a obuv umožĖující
bezpeþnou práci (pracovní kombinézu a pevnou
obuv s protiskluzovou podrážkou). Nenoste volný
odČv a šperky. Volný odČv, šperky þi dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými souþástmi zachyceny.
PĜi manipulaci s nožem noste ochranné rukavice.
NechránČné ruce si mĤžete o nože vážnČ poranit.

Noste bezpeþnostní helmu, ochranné brýle a
ochranné rukavice – chraĖte se pĜed
odlétávajícími tĜískami a padajícími pĜedmČty.
K zamezení ztráty sluchu používejte ochranu
sluchu (ochranná sluchátka).

4.
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NáĜadí nevystavujte dešti a vlhku. Vnikne-li do
náĜadí voda, zvýší se nebezpeþí úrazu
elektrickým proudem.
NáĜadí nepoužívejte, jestliže vypínaþ nezapíná a
nevypíná. Každé zaĜízení s nefunkþním
vypínaþem je nebezpeþné a musí být opraveno.
Zamezte
nechtČnému
spuštČní.
PĜed
nasazováním
akumulátoru,
zvedáním
þi
pĜenášením náĜadí se ujistČte, zda je pĜepínaþ ve
vypnuté poloze. PĜenášení náĜadí s prstem na
pĜepínaþi nebo pĜipojování ke zdroji energie se
zapnutým pĜepínaþem mĤže zpĤsobit úraz.
Nabíjení provádČjte pouze pomocí nabíjeþky
urþené výrobcem. Nabíjeþka vhodná pro jeden
typ akumulátoru mĤže pĜi použití s jiným blokem
akumulátoru vyvolat nebezpeþí požáru.

5.

6.

7.

6.

V náĜadí používejte pouze konkrétnČ urþené bloky
akumulátorĤ. Použití jiných blokĤ akumulátorĤ
mĤže vyvolat nebezpeþí zranČní a požáru.
Není-li blok akumulátoru používán, uložte jej na
místo bez kovových pĜedmČtĤ, jimiž jsou
napĜíklad kanceláĜské sponky, mince, klíþe,
hĜebíky, šrouby þi jiné drobné kovové pĜedmČty,
jež by mohly spojit kontakty. Zkratování kontaktĤ
akumulátoru mĤže zpĤsobit popáleniny þi požár.
PĜi nesprávném zacházení mĤže z akumulátoru
uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto
látkou. Dojde-li k nechtČnému kontaktu, omyjte
zasažené místo vodou. PĜi zasažení oþí vyhledejte
lékaĜskou pomoc. Kapalina z akumulátoru mĤže
zpĤsobit podráždČní þi poleptání.

7.

8.
9.

10.

Uvedení do provozu
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

PĜed sestavováním þi seĜizováním náĜadí vyjmČte
blok akumulátoru.
PĜed manipulací s nožem si nasaćte ochranné
rukavice.
PĜed
nainstalováním
bloku
akumulátoru
zkontrolujte, zda není náĜadí poškozeno, zda
nemá povolené šrouby þi matice a zda není
nesprávnČ sestaveno. Tupý nĤž naostĜete.
Jestliže je nĤž ohnutý nebo poškozený, vymČĖte
jej. Zkontrolujte volný pohyb všech ovládacích
páþek a spínaþĤ. Držadla vyþistČte a vysušte.
Nikdy se nepokoušejte zapínat poškozené þi
nekompletnČ sestavené náĜadí. V opaþném
pĜípadČ mĤže dojít k vážným zranČním.
Zádový postroj a rukojeĢ upravte tak, aby
vyhovovaly postavČ obsluhy.
PĜi vkládání bloku akumulátoru držte sekací
nástavec od tČla a mimo kontakt s jinými
pĜedmČty vþetnČ terénu. PĜi startování se mĤže
dát do pohybu a zpĤsobit zranČní þi škody na
náĜadí nebo na majetku.
PĜed zapnutím náĜadí odstraĖte všechny
seĜizovací klíþe, klíþe a kryt nože. PĜíslušenství
zapomenuté v rotaþní þásti náĜadí mĤže zpĤsobit
úraz.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

PRÁCE
1.
2.

3.

4.
5.

V pĜípadČ nouze náĜadí okamžitČ vypnČte.
Jestliže
pĜi
provozu
zpozorujete
nČco
neobvyklého (napĜ. hluk, vibrace), náĜadí vypnČte.
Do rozpoznání a odstranČní pĜíþiny náĜadí
nepoužívejte.
Sekací nástavec se po vypnutí náĜadí ještČ kratší
dobu otáþí. Vyþkejte a sekacího nástavce se
nedotýkejte.
PĜi práci vždy využívejte zádový postroj. NáĜadí
držte pevnČ po pravém boku.
NepĜeceĖujte vlastní schopnosti. Neustále
udržujte Ĝádné postavení nohou a rovnováhu.
Dávejte pozor na skryté pĜekážky, jako jsou
napĜíklad paĜezy, koĜeny þi výmoly, abyste
neklopýtli.
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Nikdy nepracujte na žebĜíku þi na stromČ, abyste
nad zaĜízením neztratili kontrolu.
Jestliže náĜadí utrpí prudký náraz nebo pokud
upadne, zkontrolujte pĜed obnovením práce jeho
stav. Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše
ovládacích prvkĤ a bezpeþnostních zaĜízení. V
pĜípadČ zjištČní poškození þi v pochybnostech
požádejte o prohlídku a opravu naše
autorizované servisní stĜedisko.
Nedotýkejte se skĜínČ pĜevodovky. Provozem
zahĜátá skĜíĖ pĜevodovky je horká.
Odpoþívejte – zamezíte tak ztrátČ kontroly vinou
únavy. Doporuþujeme 10–20minutový odpoþinek
po každé hodinČ práce.
Jestliže se od náĜadí tĜeba jen na chvíli vzdálíte,
vždy vyjmČte blok akumulátoru. NáĜadí s
nasazeným blokem akumulátoru ponechané bez
dozoru by mohly použít neoprávnČné osoby a
mĤže tak dojít k vážné nehodČ.
Jestliže se mezi sekací nástavec a kryt zachytí
tráva þi vČtve, vypnČte vždy pĜed jejich
odstraĖováním náĜadí a vyjmČte z nČj blok
akumulátoru. NechtČné uvedení sekacího nástavce
do pohybu by mohlo zpĤsobit vážné zranČní.
Jestliže sekací nástavec narazí do kamenĤ þi jiných
tvrdých pĜedmČtĤ, náĜadí ihned vypnČte. VyjmČte
blok akumulátoru a zkontrolujte sekací nástavec.
Sekací nástavec pĜi provozu þasto kontrolujte,
zda není popraskaný þi poškozený. PĜed
provádČním prohlídky vyjmČte blok akumulátoru a
poþkejte, až se sekací nástavec zcela zastaví.
Poškozený sekací nástavec ihned vymČĖte, i
kdyby mČl jen povrchové praskliny.
Nikdy nepracujte nad úrovní pasu.
PĜed zahájením práce vyþkejte, až sekací
nástavec
po
zapnutí
náĜadí
dosáhne
konstantních otáþek.
PĜi používání kovových nožĤ otáþejte náĜadím
rovnomČrnČ v pĤlkruzích zprava doleva, podobnČ
jako pĜi práci s kosou.
NáĜadí držte pouze za izolované þásti rukojetí,
neboĢ nĤž mĤže pĜijít do kontaktu se skrytým
elektrickým vedením. Nože mohou pĜi kontaktu s
vodiþem pod napČtím pĜenést proud do
nechránČných kovových þástí náĜadí a obsluha
mĤže utrpČt úraz elektrickým proudem.

Sekací nástavce
1.

Pro vykonávanou práci použijte pĜíslušný sekací
nástavec.
í
Strunové hlavy (s nylonovou sekací strunou)
jsou vhodné k sekání trávníku.
í
Kovové nože se hodí k sekání plevele,
vysoké trávy, kĜovin, keĜĤ, mlází, houští apod.
í
Nikdy nepoužívejte žádné jiné nože vþetnČ
kovových vícedílných Ĝetízkových hlav a
cepových nožĤ. Mohlo by dojít k vážnému
zranČní.

2.
3.

4.

Vždy použijte správnČ nasazený kryt sekacího
nástavce odpovídající použitému sekacímu nástavci.
PĜi práci s kovovými noži dávejte pozor na
„zpČtné rázy“ a na náhodný zpČtný ráz bućte
vždy pĜipraveni. Viz þást „ZpČtný ráz“.
Pokud zaĜízení není používáno, nasaćte na nĤž
kryt. PĜed použitím kryt sejmČte.

2.

Transport
1.

ZpČtný ráz (odskoþení nože)
1.

2.

2.

ZpČtný ráz (odskoþení nože) je náhlou reakcí na
skĜípnutí þi zaseknutí nože. Jestliže ke zpČtnému
rázu dojde, mĤže být náĜadí znaþnou silou
odmrštČno stranou þi smČrem k obsluze a mĤže
zpĤsobit vážné zranČní.
Ke zpČtnému rázu dochází zvláštČ pĜi práci nože
v segmentu mezi 12. a 2. hodinou a kontaktu s
pevnou pĜekážkou, kĜovinami þi kmeny o prĤmČru
3 cm þi více.

3.

PĜed transportem náĜadí vypnČte a vyjmČte z nČj
blok akumulátoru. Na nĤž nasaćte kryt.
PĜi pĜenášení uchopte náĜadí za hĜídelovou tyþ a
držte jej ve vodorovné poloze.
PĜi transportu ve vozidle náĜadí ĜádnČ zabezpeþte,
aby se nepĜevracelo. Mohlo by dojít k poškození
náĜadí nebo jiného nákladu ve vozidle.

ÚDRŽBA
1.

2.

3.
4.
013863

3.

K zamezení vzniku obČhových problémĤ
(Reynaudovy choroby) udržujte ruce pĜi práci v
teple a zajistČte dobrou údržbu náĜadí i
pĜíslušenství.

Jak zamezit zpČtnému rázu:
í
pracujte v segmentu mezi 8. a 11. hodinou,
í
nikdy nepracujte v segmentu mezi 12. a 2.
hodinou,
í
nikdy nepracuje v segmentu mezi 11. a 12.
hodinou a mezi 2. a 5. hodinou, výjimku tvoĜí
dobĜe školená a zkušená obsluha pracující
takto na vlastní nebezpeþí,
í
nože nikdy nesmČrujte na pevné objekty jako
ploty, zdi, paĜezy þi kameny,
í
s noži nikdy nepracujte svisle – k zaĜezávání
þi zastĜihování živých plotĤ.

5.
6.

7.

8.

Servis náĜadí svČĜte našemu autorizovanému
servisnímu stĜedisku a vždy používejte pouze
originální náhradní díly. NesprávnČ provedené
opravy þi nedostateþná údržba mohou zkrátit
životnost náĜadí þi zvýšit nebezpeþí nehody.
PĜed provádČním jakékoli údržby þi oprav nebo
pĜed þištČním náĜadí vždy vypnČte motor a
vyjmČte z nČj blok akumulátoru.
PĜi manipulaci s nožem vždy používejte ochranné
rukavice.
Z náĜadí vždy odstraĖujte prach a neþistoty. K
þištČní nikdy nepoužívejte benzín, benzen,
Ĝedidlo, alkohol ani podobné prostĜedky. Mohlo by
dojít ke zmČnám barvy, deformacím þi popraskání
plastových dílĤ.
Po každém použití dotáhnČte všechny šrouby a
matice.
Nepokoušejte se provádČt žádnou údržbu þi
opravy, jež nejsou popsány v tomto návodu k
obsluze.
Takové
práce
svČĜte
našemu
autorizovanému servisnímu stĜedisku.
Vždy používejte pouze naše originální náhradní
díly a pĜíslušenství. Používání dílĤ þi nástavcĤ
dodaných jiným výrobcem mĤže zpĤsobit selhání
náĜadí, škody na majetku a vážná zranČní.
Kontrolu a údržbu náĜadí nechávejte pravidelnČ
provádČt v našem autorizovaném servisním
stĜedisku.

Skladování
1.

2.
013864

3.

Vibrace
1.

Osoby se slabším krevním obČhem vystavené
pĜílišným vibracím mohou utrpČt zranČní cévního þi
nervového systému. Vibrace mohou na prstech,
rukou þi zápČstích vyvolat následující pĜíznaky:
„Ochablost“ (necitlivost), mravenþení, bolest, bodavá
bolest, zmČna barvy þi stavu pokožky. Trpíte-li
jakýmkoli z tČchto pĜíznakĤ, vyhledejte lékaĜe!

PĜed skladováním náĜadí dĤkladnČ vyþistČte a
provećte potĜebnou údržbu. VyjmČte blok
akumulátoru. Na nĤž nasaćte kryt.
NáĜadí skladujte na suchém, vyvýšeném a
uzamykatelném místČ mimo dosah dČtí.
NáĜadí nikdy o nic neopírejte (napĜ. o stČnu).
Mohlo by spadnout a zpĤsobit zranČní.

První pomoc
1.
2.
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Vždy mČjte po ruce lékárniþku. Použitý obsah
lékárniþky je nutno okamžitČ nahradit.
PĜi pĜivolávání pomoci poskytnČte následující
informace:
í
Uvećte místo nehody
í
Co se stalo

í
í
í

Poþet zranČných osob
Specifikujte povahu zranČní
Uvećte své jméno

Tipy k zajištČní maximální životnosti
akumulátoru
1.

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.
ENC007-9

DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.

PĜed použitím akumulátoru si pĜeþtČte
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíjeþce, (2) baterii a (3) výrobku
využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
3.
Pokud se pĜíliš zkrátí provozní doba
akumulátoru, pĜerušte okamžitČ provoz. V
opaþném pĜípadČ existuje riziko pĜehĜívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše oþi zasaženy elektrolytem,
vypláchnČte je þistou vodou a okamžitČ
vyhledejte lékaĜskou pomoc. MĤže dojít ke
ztrátČ zraku.
5.
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.
6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde mĤže teplota pĜekroþit 50 잧 C (122 잧 F).
7.
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.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. PĜi likvidaci akumulátoru postupujte podle
místních pĜedpisĤ.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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2.
3.

4.

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 (déle
než šest mČsícĤ), dobijte blok akumulátoru.

POPIS ýÁSTÍ
1
9
8
11
10

3
2
4

5

12

6

7
1

Akumulátor

7

Vyžínací nástroj

2

Závěs (místo zavěšení)

8

Kontrolka napájení

3

Odblokovací páčka

9

Kontrolka otáček

4

Spoušť

10 Tlačítko otočení

5

Rukojeť

11

6

Ochranný kryt (kryt vyžínacího nástroje)

12 Zádový postroj

015572
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Hlavní tlačítko napájení

POPIS FUNKCE
•

Kontrolky
Zbývající
kapacita

VAROVÁNÍ:
PĜed nastavováním þi kontrolou funkcí se vždy
ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a zda je vyjmut
blok akumulátoru. Jestliže náĜadí nevypnete a
nevyjmete z nČj blok akumulátoru, mĤže po
náhodném spuštČní dojít k vážnému zranČní.

VYP

Svítí

Bliká
75 až 100 %
50 až 75 %
25 až 50 %

Instalace a demontáž akumulátoru
0 až 25 %
•

•

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.

Nabijte
akumulátor.
Došlo
pravděpodobně
k poruše
akumulátoru.
015658

POZNÁMKA:
•
Kapacita udávaná indikátorem se mĤže mírnČ lišit
od kapacity skuteþné v závislosti na podmínkách
používání a teplotČ prostĜedí.

Fig.1
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.

•

•

Systém ochrany náĜadí a akumulátoru
NáĜadí je vybaveno systémem ochrany náĜadí a
akumulátoru. Tento systém automaticky pĜeruší
napájení motoru, aby se prodloužila životnost náĜadí a
akumulátoru.
Budou-li náĜadí nebo akumulátor vystaveny nČkteré z
níže uvedených podmínek, náĜadí se bČhem provozu
automaticky vypne. Za urþitých podmínek se rozsvítí
kontrolky.
Ochrana proti pĜetížení

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.

POZNÁMKA:
•
NáĜadí jen s jedním
akumulátoru nepracuje.

nasazeným

ZAP

VYP

Bliká

blokem
015586

Pokud dojde k pĜetížení náĜadí z dĤvodu zamotaného
plevele nebo jiných neþistot, náĜadí se automaticky
zastaví a všechny kontrolky otáþek zaþnou blikat. V
takové situaci náĜadí vypnČte a ukonþete þinnost, pĜi níž
došlo k pĜetížení náĜadí. Potom náĜadí zapnČte a
obnovte þinnost.
Ochrana náĜadí proti pĜehĜátí

Indikace zbývající kapacity akumulátoru
(Pouze pro bloky akumulátorĤ oznaþené písmenem
„B“ na konci þísla modelu.)
Fig.2
Stisknutím kontrolního tlaþítka na bloku akumulátoru
zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky
indikátoru se na nČkolik sekund rozsvítí.

ZAP

015585
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VYP

Bliká

Pokud je náĜadí pĜehĜáté, automaticky se zastaví a
všechny kontrolky otáþek a kontrolka akumulátoru budou
blikat po dobu pĜibližnČ 60 sekund. V takovém pĜípadČ
nechte náĜadí vychladnout, než je znovu zapnete.
Ochrana pĜed pĜílišným vybitím
Pokud se vybije akumulátor, nástroj se automaticky
zastaví. Pokud nástroj nereaguje na použití spínacích
tlaþítek, vyjmČte z nástroje akumulátory a nabijte je.

Nastavení otáþek
Fig.6
Otáþky náĜadí nastavíte hlavním tlaþítkem napájení.
Každým stisknutím hlavního tlaþítka napájení se rozsvítí
jedna z kontrolek otáþek v následujícím poĜadí –
nízké( ), stĜední a vysoké( ).
Symbol
odpovídá nízkým otáþkám,
odpovídá
vysokým otáþkám a prostĜední kontrolka pĜedstavuje
stĜední otáþky.

Indikace zbývající kapacity akumulátoru
(Specifický pro danou zemi)
Fig.3
Stisknutím kontrolního tlaþítka zobrazíte kontrolky
akumulátoru signalizující zbývající kapacitu akumulátoru.
Kontrolky akumulátoru signalizují stav odpovídajících
akumulátorĤ.
Indikace zbývající kapacity akumulátoru
Stav indikátoru akumulátoru
ZAP

VYP

Bliká

Zbývající kapacita akumulátoru

Tlaþítko zpČtných otáþek k odstranČní
odĜezkĤ

•

VAROVÁNÍ:
PĜed þištČním od zamotaného plevele a
odĜezkĤ, jež nelze odstranit zpČtnými otáþkami,
nezapomeĖte náĜadí vypnout a vyjmout blok
akumulátoru. Zanedbání vypnutí náĜadí a vyjmutí
bloku akumulátoru mĤže vést k vážným zranČním
vinou náhodného spuštČní.

Fig.7
Toto náĜadí je opatĜeno tlaþítkem zpČtných otáþek
sloužícím ke zmČnČ smČru otáþek. Slouží pouze k
odstraĖování plevele a odĜezkĤ zamotaných v náĜadí.
Chcete-li zmČnit smČr otáþení, stisknČte tlaþítko
zpČtných otáþek a poté, co se hlava nástroje zastaví,
stisknČte spoušĢ. Po stisknutí spouštČ zaþne kontrolka
napájení blikat a hlava nástroje se bude pohybovat v
opaþném smČru.
Obnovení normálního smČru otáþek provedete
uvolnČním spouštČ a vyþkáním na zastavení pohybu
hlavy náĜadí.

50 % - 100 %
20 % - 50 %

0 % - 20 %

Nabijte akumulátor
015452

POZNÁMKA:
•
V režimu obrácených otáþek pracuje náĜadí pouze
chvíli, a pak se automaticky zastaví.
•
Po vypnutí náĜadí se smČr otáþek pĜi opČtovném
zapnutí vrátí do normálního režimu.
•
Stisknete-li tlaþítko zpČtných otáþek ve chvíli, kdy
se hlava náĜadí ještČ otáþí, náĜadí se vypne a
bude pĜipraveno pro režim obrácených otáþek.

Funkce vypínaþe

•

VAROVÁNÍ:
PĜed vložením bloku akumulátoru do náĜadí
vždy zkontrolujte, zda správnČ funguje spoušĢ
a jestli se po uvolnČní vrací do vypnuté polohy.
Používání náĜadí bez správnČ fungujícího spínaþe
mĤže vést ke ztrátČ kontroly a vážnému zranČní.

Strunová hlava (volitelné pĜíslušenství)

Fig.4
NáĜadí se zapíná stisknutím a nČkolikavteĜinovým
pĜidržením hlavního tlaþítka napájení.
Vypnutí náĜadí provedete opČtovným stisknutím a
pĜidržením hlavního tlaþítka napájení.

POZNÁMKA:
•
Vysunutí struny klepnutím nebude
správnČ, pokud se hlava neotáþí.

fungovat

Fig.8
Strunová hlava je vyžínací dvoustrunná hlava s
mechanismem posouvání struny klepnutím o zem.
Chcete-li vysunout nylonovou strunu, musíte otáþející
se strunovou hlavou klepnout o zem.

Fig.5
K zamezení náhodnému stisknutí spouštČ je zaĜízení
vybaveno odjišĢovací páþkou.
Chcete-li nástroj spustit, uchopte pravou rukojeĢ
(uchopením se uvolní zajišĢovací páþka) a stisknČte
spoušĢ. Chcete-li nástroj zastavit, uvolnČte spoušĢ.

POZNÁMKA:
Pokud se nylonová struna klepnutím hlavy nevysune,
pĜeviĖte þi vymČĖte nylonovou strunu podle postupu
popsaného v þásti „Údržba“.

POZNÁMKA:
•
Ponecháte-li náĜadí jednu minutu bez provedení
jakékoli operace, automaticky se vypne.
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MONTÁŽ

POZOR:
Kovový nĤž musí být dobĜe nabroušený, bez
prasklin a lomĤ. Po každých tĜech hodinách
provozu kovový nĤž naostĜete nebo vymČĖte.
•
PĜi manipulaci s kovovým nožem vždy používejte
rukavice.
•
Jestliže není náĜadí používáno nebo pokud jej
pĜevážíte, vždy nasaćte kryt nože.
•
Matice k upevnČní kovového nože (s pružnou
podložkou) se þasem opotĜebí. PĜi opotĜebení þi
deformaci pružné podložky matici vymČĖte.
Materiál
si
mĤžete
objednat
v místním
autorizovaném servisním stĜedisku.
•
V pĜípadČ vzniku trhliny nebo poškození
v dĤsledku otČru misku vymČĖte.
POZNÁMKA:
•
Vždy používejte originální kovový nĤž Makita.
•

•

•

VAROVÁNÍ:
PĜed provádČním jakýchkoli prací na náĜadí se
vždy ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a zda je
vyjmut blok akumulátoru. Jestliže náĜadí
nevypnete a nevyjmete z nČj akumulátor, mĤže po
náhodném spuštČní dojít k vážnému zranČní.
Není-li zaĜízení zcela zkompletováno, nikdy jej
nespouštČjte.
PĜi
práci
s
nekompletnČ
sestaveným zaĜízením mĤže po náhodném
spuštČní dojít k vážnému zranČní.

Montáž držadla
Fig.9
Nasaćte tyþ držadla do rukojeti. Otvor pro šroub v rukojeti
vyrovnejte s otvorem v tyþi. Šroub pevnČ dotáhnČte.
Fig.10
Držadlo umístČte mezi pĜíchytku a podpČru držadla.
Držadlo nastavte do úhlu umožĖujícího pohodlnou
pracovní polohu a pak jej pevnČ zajistČte ruþním
dotažením knoflíku.

Otoþte náĜadí vzhĤru nohama, abyste mohli kovový nĤž
snadno vymČnit.
Fig.15
Kovový nĤž namontujte na hĜídel tak, aby výstupek na
unášeþi dosedl do opČrného otvoru v kovovém noži.
Namontujte pĜítlaþnou podložku a kovový nĤž zajistČte
šestihrannou maticí dotaženou momentem 13 až 23 Nm
pĜi souþasném pĜidržování unášeþe imbusovým klíþem.

Montáž krytu
VAROVÁNÍ:
NáĜadí
nikdy
nepoužívejte
bez
krytu
nasazeného na místČ. V opaþném pĜípadČ mĤže
dojít k vážnému zranČní.
•
Nástroj vždy používejte spoleþnČ se schválenou
kombinací bezpeþnostního vybavení. PĜi nedodržení
tohoto pokynu by pĜi kontaktu s vyžínacím nástrojem
mohlo dojít k vážnému zranČní.
•
PĜípustná kombinace vyžínacího nástroje a krytu
se mĤže lišit v závislosti na dané zemi. Postupujte
podle místních pĜedpisĤ.
Kovový nĤž
•

Fig.16
Chcete-li kovový nĤž odmontovat, zasuĖte imbusový
klíþ do otvoru v ochranném krytu a pĜevodovce.
Otáþejte unášeþem, až se zajistí o imbusový klíþ.
Nástrþným klíþem povolte šestihrannou matici (s levým
závitem) a vyjmČte matici, pĜítlaþnou podložku a
imbusový klíþ.
Fig.17
UjistČte se, zda se mĤže nĤž volnČ pohybovat.

Fig.11

Montáž strunové hlavy nebo plastových nožĤ
(volitelné pĜíslušenství)

Fig.12
Strunová hlava nebo plastový nĤž

•

POZOR:
Jestliže strunová hlava / plastové nože pĜi
provozu náhodnČ narazí na kámen þi jiný tvrdý
pĜedmČt, zaĜízení vypnČte a zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození. Poškozenou strunovou
hlavu / plastové nože je tĜeba okamžitČ
vymČnit. Používání poškozeného vyžínacího
nástroje mĤže zpĤsobit vážné zranČní.
POZNÁMKA:
•
UjistČte se, zda používáte originální strunovou
hlavu / plastové nože Makita.
Otoþte náĜadí vzhĤru nohama, abyste mohli strunovou
hlavu snadno vymČnit.

POZOR:
PĜi montáži strunové hlavy nebo plastového nože
dávejte pozor, abyste se nezranili o Ĝezaþ na
nylonovou strunu.

•

Fig.13
Fig.14
Vyrovnejte pĜíchytku na tyþi s ochranným krytem.
Potom díly dotáhnČte šrouby.

Instalace kovového nože
(volitelné pĜíslušenství)

•

VAROVÁNÍ:
VnČjší prĤmČr kovového nože musí být
230 mm. V žádném pĜípadČ nepoužívejte nože
s vČtším vnČjším prĤmČrem než 230 mm.

Fig.18
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Fig.19
Do otvoru v plášti motoru zasuĖte imbusový klíþ a
otáþejte unášeþem, až se zajistí o imbusový klíþ.
Strunovou hlavu / plastový nĤž umístČte pĜímo na
závitové vĜeteno a dotáhnČte otáþením smČrem doleva.
VyjmČte imbusový klíþ.
Chcete-li strunovou hlavu / plastový nĤž sejmout,
otáþejte jím smČrem vpravo a pĜitom pĜidržujte unášeþ
imbusovým klíþem.

ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ:
•
PĜed provádČním kontroly þi údržby se vždy
ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a zda je vyjmut
blok akumulátoru. Jestliže náĜadí nevypnete a
nevyjmete z nČj akumulátor, mĤže po náhodném
spuštČní dojít k vážnému zranČní.
POZNÁMKA:
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít
ke zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.

Uložení imbusového klíþe
Fig.20
Není-li používán, uložte imbusový klíþ jak je ilustrováno
na obrázku. PĜedejdete tak jeho ztrátČ.

VýmČna nylonové struny

PRÁCE
•

Správné zacházení s náĜadím
VAROVÁNÍ:
•
Poþínejte si velmi opatrnČ, abyste nad náĜadím
nikdy neztratili kontrolu. Nedovolte, aby se
náĜadí odrazilo smČrem k vám þi jakékoli
osobČ v blízkosti pracovištČ. Ztráta kontroly nad
náĜadím
mĤže
zpĤsobit
vážné
zranČní
pĜihlížejících osob a obsluhy.
Správný postoj

•

VAROVÁNÍ:
UjistČte se, zda je kryt strunové hlavy správnČ
upevnČn k plášti tak, jak je popsáno níže.
Jestliže kryt správnČ nezajistíte, mĤže se strunová
hlava rozlétnout a zpĤsobit vážné zranČní.

Fig.24
Stisknutím dvou protilehlých západek ohraniþených
výĜezy sejmČte z pláštČ kryt.
Fig.25
UĜíznČte 3–6 m nylonové struny. Strunu pĜehnČte na
dvČ poloviny, pĜiþemž jeden konec ponechte o 80–100
mm delší než druhý.

VAROVÁNÍ:
ObČ rukojeti vždy pevnČ držte a umístČte
nástroj ke svému pravému boku tak, aby tyþ
levého držadla byla vždy pĜed vámi. Správná
poloha nástroje usnadĖuje držení a snižuje riziko
vážného zranČní zpĤsobeného zpČtným rázem.

Fig.26
StĜed nové nylonové struny zaháknČte do výĜezu
uprostĜed cívky mezi 2 kanálky pro nylonovou strunu.
Oba konce pevnČ naviĖte kolem cívky ve smČru
vyznaþeném na hlavČ znaþkou LH pro levou stranu.

Fig.21
Nasaćte si zádový postroj a nástroj pevnČ zavČste po
svém pravém boku tak, aby byla tyþ levého držadla
vždy pĜed vámi.
PĜipevnČní zádového postroje

Fig.27
NaviĖte struny kompletnČ kromČ zhruba 100 mm a
konce doþasnČ zaháknČte pĜes výĜez na stranČ cívky.
Fig.28
Cívku namontujte do krytu tak, aby drážky a výþnČlky
cívky dosedly do odpovídajících míst v krytu. Nyní
odháknČte konce struny z doþasných poloh a struny
protáhnČte oþky tak, aby vyþnívaly z krytu.

Fig.22
Zádový postroj umístČte na levé rameno. UjistČte se, že
pĜezka pĜi zatažení nesjíždí. NáĜadí zavČste tak, jak je
znázornČno na obrázku.

Fig.29
VýþnČlek na spodní stranČ krytu vyrovnejte s drážkami
oþek. Potom kryt pevným natlaþením do pláštČ zajistČte
na místČ. UjistČte se, zda západky zcela dosedly do
krytu.

Fig.23
PĜezka slouží k rychlému odpojení. Jednoduše ji na
obou stranách stisknČte a náĜadí odpojte.
Nastavení polohy závČsu a zádového postroje
Pokud chcete zmČnit polohu závČsu, povolte dodaným
klíþem upevĖovací šroub závČsu a závČs i s pružnou
podložkou pĜesuĖte. Pružnou podložku snadno
pĜesunete otáþením.

Nahrazení nože plastovými noži
Fig.30
Pokud je nĤž opotĜebený þi polámaný, vymČĖte jej.

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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ODSTRAĕOVÁNÍ PROBLÉMģ
PĜed žádostí o opravu provećte nejprve prohlídku sami.
Narazíte-li na problém, jenž v této pĜíruþce není
vysvČtlen, nepouštČjte se do demontáže zaĜízení.
Požádejte o pomoc nČkteré z autorizovaných servisních
stĜedisek Makita, kde k opravám vždy používají
náhradní díly Makita.
Stav poruchy

Motor neběží.

Motor se po krátké době provozu
zastaví.

Nářadí nedosahuje maximálních
otáček.

Nejsou nainstalovány bloky akumulátorů.

Nainstalujte bloky akumulátorů.

Problém s akumulátorem (nízké napětí)

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

Systém pohonu nepracuje správně.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Směr otáček je opačný.

Přepínačem směru otáček změňte směr otáček.

Akumulátor není dostatečně nabitý.

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

Došlo k přehřátí.

Přestaňte nářadí používat a nechte jej vychladnout.

Akumulátor je nesprávně nasazen.

Nainstalujte blok akumulátoru podle popisu v
této příručce.

Poklesl výkon akumulátoru.

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

Systém pohonu nepracuje správně.

Vyžínací nástroj se neotáčí:
zařízení okamžitě vypněte!

Nenormální vibrace:
zařízení okamžitě vypněte!

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

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

Odstraňte cizorodý předmět.

Je uvolněná matice k upevnění nože.

Matici řádně dotáhněte podle popisu v této
příručce.

Nůž je ohnutý.

Vyměňte nůž.

Systém pohonu nepracuje správně.

Předejte zařízení k opravě v místním autorizovaném
servisním středisku.

Jeden konec nylonové struny se
utrhnul.

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

Nůž je ohnutý, prasklý nebo
opotřebovaný.

Vyměňte nůž.

Je uvolněná matice k upevnění nože.
Nůž je nesprávně upevněn.

Vyžínací nástroj a motor nelze vypnout:
Okamžitě vyjměte akumulátor!

Náprava

Příčina

Matici řádně dotáhněte podle popisu v této
příručce.

Systém pohonu nepracuje správně.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Elektrická nebo elektronická porucha.

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

014837
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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.
PotĜebujete-li bližší informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
NĤž
•
Strunová hlava
•
Nylonová struna (sekací struna)
•
Plastové nože
•
Sestava ochranného krytu pro strunovou hlavu
•
Sestava ochranného krytu nože
•
Originální akumulátor a nabíjeþka Makita
POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.
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Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
885399A975

www.makita.com
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