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Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. ýervený indikátor
1-2. Tlaþítko
1-3. Akumulátor
2-1. Znaþka hvČzdiþky
3-1. Kontrolka akumulátoru
4-1. Knoflík
4-2. PlášĢ
5-1. Spínaþ B
5-2. Spínaþ A
5-3. OdjišĢovací tlaþítko
6-1. Regulaþní knoflík
9-1. SmČr stĜíhání
9-2. StĜíhaný povrch živého plotu
9-3. NakloĖte nože.
14-1. Stisknout

14-2. SbČraþ tĜísek
14-3. Matice
14-4. ýepel
15-1. Matice
15-2. Zachytávaþ vČtví
16-1. Úchyty
16-2. Nasaćte úchyty do drážky
16-3. Drážky
17-1. StisknČte páþky po obou stranách
17-2. UvolnČte úchyty
18-1. Kryt kotouþe
18-2. Šrouby
19-1. Dolní kryt
19-2. Kryt kotouþe
19-3. Šrouby

20-1. Deska
21-1. Klika
22-1. Šrouby
22-2. ýepel
23-1. Klika
24-1. Oválný otvor stĜíhacího nože
26-1. Oválný otvor stĜíhacího nože
26-2. Klika
26-3. Šrouby
27-1. Klika
28-1. Mezní znaþka
29-1. Kryt víþka
29-2. Plochý šroubovák
30-1. Víþko držáku uhlíku
30-2. Plochý šroubovák

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

DUH551

Délka þepele

DUH651

550 mm
-1

Poþet zdvihĤ za minutu (min )

650 mm
1 000 - 1 800

Celková délka

1 065 mm

1 135 mm

Jmenovité napČtí

36 V DC

Hmotnost netto

5,1 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

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického výkonu

Model

LPA (dB (A))

Nejistota K (dB (A))

LPA (dB (A))

Nejistota K (dB (A))

DUH551

81,5

2,1

91

1,5

DUH651

82

1,4

91,1

1,5

PĜíslušná norma
nebo smČrnice
2000/14/EC

• Používejte ochranu sluchu.

Vibrace
Model
DUH551 / DUH651

Deklarovaná hodnota emisí
2
vibrací (m/s )
2,5
ENG901-1

•

•

•

•

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.
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Nejistota K (m/s )

PĜíslušná norma
nebo smČrnice

1,5

EN60745

2

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).

END013-4

Model DUH651
NamČĜená hladina akustického výkonu: 91,1 dB
(A)
Zaruþená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

Symbol
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 PĜeþtČte si návod k obsluze.

Cd
Ni-MH
Li-ion

읭

Nevystavujte nástroj dešti.

읭

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

8.8.2013

000230

Tomoyasu Kato
ěeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
GEA010-1

Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému
náĜadí

ENE014-1

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

ENH032-3

Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.

Urþení nástroje
Nástroj je urþen k zastĜihování živých plotĤ.
Pouze pro zemČ Evropy

si

GEB062-5

Prohlášení ES o shodČ

BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
AKUMULÁTOROVÝM NģŽKÁM
NA ŽIVÉ PLOTY

Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
Popis zaĜízení:
Akumulátorové nĤžky na živé ploty
ý. modelu/typ: DUH551, DUH651
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ
ÚDAJE".
vychází ze sériové výroby
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2000/14/ES, 2006/42/ES
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici na adrese:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

1.

2.

3.

Postup posuzování shody vyžadovaný smČrnicí
2000/14/ES byl v souladu s pĜílohou V.
Model DUH551
NamČĜená hladina akustického výkonu: 91,0 dB
(A)
Zaruþená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

4.

5.
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Udržujte všechny þásti tČla v bezpeþné
vzdálenosti od nožĤ. NeodstraĖujte stĜíhaný
materiál a nedržte materiál, když se nože
pohybují.
PĜi
odstraĖování
uvíznutého
materiálu musí být spoušĢ vypnuta. Chvíle
nepozornosti pĜi používání zastĜihovaþe mĤže mít
za následek vážné zranČní.
PĜi pĜenášení držte zastĜihovaþ za rukojeĢ a
nechte jej vypnutý. PĜi pĜepravČ a skladování
zastĜihovaþe na nože vždy nasaćte kryt.
Správnou manipulací se zastĜihovaþem snížíte
riziko zranČní noži.
Elektrické náĜadí držte pouze za izolované
þásti držadel, neboĢ stĜíhací nože mohou
narazit na skryté elektrické vedení. PĜi kontaktu
stĜíhacích nožĤ s vodiþem pod napČtím se mĤže
proud pĜenést do nechránČných kovových þástí
náĜadí a obsluha mĤže utrpČt úraz elektrickým
proudem.
Nepoužívejte zastĜihovaþ v dešti ani v mokrém
nebo velice vlhkém prostĜedí. Elektrický motor
není vodČodolný.
Uživatelé, kteĜí používají zastĜihovaþ poprvé, by
mČli požádat o radu k používání zkušené uživatele.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

ENC007-8

ZastĜihovaþ nesmí používat dČti a osoby mladší
18 let. Mladiství starší 16 let mohou být tohoto
omezení zproštČni, pokud pod dohledem
odborníka absolvují školení.
ZastĜihovaþ obsluhujte pouze tehdy, jste-li v
dobrém fyzickém stavu. Únava vede ke snížení
pozornosti. Opatrní bućte zejména na konci
pracovního dne. Veškerou práci provádČjte klidnČ
a opatrnČ. Uživatel je zodpovČdný za všechny
škody zpĤsobené tĜetím stranám.
Nikdy nepoužívejte zastĜihovaþ pod vlivem
alkoholu, drog nebo lékĤ.
Mezi základním vybavením zastĜihovaþe jsou
silné kožené rukavice, které je nutné pĜi práci
vždy používat. Používejte také pevnou obuv s
protiskluzovou podrážkou.
PĜed zahájení práce zkontrolujte, zda jsou nĤžky
v dobrém stavu umožĖujícím bezpeþné používání.
Zkontrolujte, zda jsou správnČ nainstalovány kryty.
NĤžky nesmČjí být používány, pokud nejsou
kompletní.
PĜed zahájením práce se ujistČte, že máte prostor
pro stabilní postoj.
PĜi práci držte nástroj pevnČ.
NáĜadí nespouštČjte zbyteþnČ naprázdno.
Pokud se nĤžky dostanou do kontaktu s
oplocením þi jiným tvrdým objektem, okamžitČ
vypnČte motor a vyjmČte blok akumulátoru.
Zkontrolujte, zda nejsou nĤžky poškozené a pĜi
zjištČní poškození zajistČte neprodlenČ opravu.
PĜed kontrolou, opravováním þi odstraĖováním
zachyceného materiálu zaĜízení vždy vypnČte a
vyjmČte blok akumulátoru.
PĜed provádČním jakékoli údržby nĤžky vypnČte a
vyjmČte blok akumulátoru.
PĜi pĜenášení zaĜízení na jiné místo (i pĜi práci) vždy
vyjmČte blok akumulátoru a na stĜíhací nože nasaćte
kryt. NĤžky nikdy nepĜenášejte ani nepĜepravujte
zapnuté. NĤžky nikdy neberte do rukou za nože.
Po použití a pĜed dlouhodobČjším skladováním
zastĜihovaþ oþistČte - zejména nože. Naolejujte
nože a nasaćte kryt. Kryt dodaný s pĜístrojem lze
povČsit na zeć a zastĜihovaþ tak lze bezpeþnČ a
prakticky skladovat.
Skladujte zastĜihovaþ s nasazeným krytem v
suché místnosti. Uchovávejte jej mimo dosah dČtí.
Nikdy zastĜihovaþ neskladujte venku.

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.
Tipy k zajištČní maximální životnosti
akumulátoru
1.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
2.

VAROVÁNÍ:

3.

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.

4.
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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.

pĜípadČ nechte náĜadí þi akumulátor pĜed opČtovným
zapnutím vychladnout.

POPIS FUNKCE
•

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

POZNÁMKA:
Ochrana proti pĜehĜátí akumulátoru funguje pouze pĜi
použití bloku akumulátoru oznaþeného hvČzdiþkou.
Fig.2
Ochrana pĜed pĜílišným vybitím

Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1

Fig.3
PĜi nízké zbývající kapacitČ akumulátoru se na pĜíslušné
stranČ akumulátoru rozbliká kontrolka. PĜi dalším
používání se náĜadí vypne a kontrolka akumulátoru se
asi na 10 sekund rozsvítí. V takovém pĜípadČ dobijte
blok akumulátoru.

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.

•

•

UpevnČní držadla do požadované polohy

•

Fig.4
Úhel držadla mĤžete podle provádČné práce nastavit do
45°nebo 90°polohy vpravo þi vlevo. Jestliže chcete
držadlo otoþit, zatáhnČte za knoflík a podle obrázku
držadlo otoþte. Držadlo se zajistí ve 45° poloze. Pokud
chcete držadlo otoþit do 90°polohy, znovu zatáhnČte za
knoflík a otoþte držadlo více.

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

POZOR:
PĜed zahájením práce se vždy ujistČte, zda je
držadlo v požadované poloze zajištČno.

Zapínání

•

POZOR:
PĜed vložením akumulátoru do nástroje vždy
zkontrolujte správnou funkci spouštČ a zda se po
uvolnČní vrací do vypnuté polohy.

Fig.5
K zajištČní vaší bezpeþnosti je náĜadí vybaveno
dvojitým spínacím systémem. Chcete-li náĜadí zapnout,
stisknČte odjišĢovací tlaþítko a spouštČ A a B. Vypnutí
spínaþe provedete uvolnČním jedné ze spouští. NáĜadí
lze spustit pouze pĜi stisknutí obou spouští.

blokem

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
Pokud se s náĜadím pracuje zpĤsobem vyvolávajícím
mimoĜádnČ vysoký odbČr proudu, náĜadí se automaticky
a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci náĜadí
vypnČte a ukonþete þinnost, pĜi níž došlo k pĜetížení
náĜadí. Potom náĜadí zapnČte a obnovte þinnost.
Ochrana proti pĜehĜátí náĜadí þi akumulátoru
PĜi pĜehĜátí náĜadí nebo akumulátoru se náĜadí
automaticky a bez jakékoli signalizace vypne. NáĜadí
pak nelze spustit ani maþkáním spouštČ. V takovém

ZmČna otáþek
Fig.6
Poþet zdvihĤ za minutu lze jednoduše nastavit otáþením
voliþe. Regulaci lze provádČt i s náĜadím v chodu. Na
knoflíku je stupnice od 1 (nejnižší otáþky) do 6 (nejvyšší
otáþky).
Vztah mezi þíslem nastaveným na voliþi a poþtem
zdvihĤ za minutu je uveden v tabulce níže.
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Fig.12
PĜed prací si natoþte držadlo do takové polohy, abyste
jej mohli snadno uchopit. Viz þást s názvem „UpevnČní
držadla do požadované polohy“.
K dosažení rovnomČrného svislého zástĜihu je vhodné
stĜíhat zdola nahoru.

Číslo na regulačním knoflíku Počet zdvihů za minutu (min -1)
6

1 800

5

1 750

4

1 650

3

1 500

2

1 300

1

1 000

Fig.13
Zimostráz a rododendron stĜíhejte odzdola nahoru,
dosáhnete tak pČkného výsledku.

Montáž a demontáž sbČraþe odĜezkĤ
(volitelné pĜíslušenství)

011264

•

•

POZOR:
Otoþným voliþem rychlosti lze otáþet pouze do
polohy 6 a zpČt do polohy 1. Voliþem neotáþejte
silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše
funkce regulace otáþek.
Poþet zdvihĤ za minutu se liší podle stavu
akumulátoru a stĜíhacích nožĤ.

•

POZNÁMKA:
•
PĜi nasazování sbČraþe tĜísek vždy používejte
rukavice, aby nedošlo k pĜímému kontaktu nožĤ s
rukama. V opaþném pĜípadČ mĤže dojít ke zranČní.
•
PĜed instalací sbČraþe tĜísek vždy sundejte kryt
nožĤ.
•
SbČraþ tĜísek zachycuje odstĜihnuté listí a
usnadĖuje jeho sbČr. Lze jej nainstalovat na obou
stranách nástroje.

PRÁCE
•

•

POZOR:
PĜi stĜíhání dávejte pozor, abyste omylem
nezasáhli kovový plot nebo jiné tvrdé objekty.
Nože se mohou rozbít a zpĤsobit vážné zranČní.
PĜesahování zastĜihovaþem, zejména ze žebĜíku,
je velice nebezpeþné. PĜi práci nestĤjte na
kymácejícím se nebo jinak nestabilním povrchu.

Fig.14
Nasaćte sbČraþ tĜísek na nože, aby jeho drážky
pĜesahovaly matice na nožích. Zkontrolujte, zda se
sbČraþ tĜísek nedotýká zachytávaþe vČtví na vrcholu
nožĤ.

Fig.7
NestĜíhejte s tímto zastĜihovaþem vČtve silnČjší než 10
mm v prĤmČru. Ty je nutné pĜedem ostĜíhat nĤžkami do
úrovnČ zástĜihu.

•

POZOR:
PĜed nasazováním þi snímáním sbČraþe odĜezkĤ
se vždy ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a zda je
vyjmut akumulátor.

Fig.15
SbČraþ tĜísek musí být nainstalován tak, aby jeho
úchyty zapadly do drážek na þepeli.

POZOR:
NestĜíhejte uschlé stromy ani podobné tvrdé
objekty. V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k
poškození nástroje.

Fig.16
Chcete-li sbČraþ tĜísek sundat, stisknČte páþku na obou
stranách, aby se uvolnily úchyty.
Fig.17

Fig.8
NĤžky držte obČma rukama, stisknČte spínaþe A a B a
náĜadí većte pĜed sebou.

•

Fig.9
PĜi stĜíhání nakloĖte þepel ve smČru stĜíhání a pomalu
postupujte tak, abyste pĜes metr délky pĜešli za 3 až 4
sekundy.

POZOR:
Na náĜadí s nainstalovaným sbČraþem odĜezkĤ
nelze kryt nožĤ nasadit. PĜed pĜenášením nebo
skladováním sbČraþ odĜezkĤ demontujte a
nasaćte kryt nožĤ, aby nebyly nože nekryté.

POZNÁMKA:
•
PĜed použitím zkontrolujte, zda je sbČraþ tĜísek
nainstalován pevnČ.
•
Nepoužívejte pĜi demontáži sbČraþe tĜísek pĜíliš
velkou sílu, když jsou úchyty zachyceny v
drážkách na þepeli. PĜi použití pĜíliš velké síly
mĤže dojít k jeho poškození.

Fig.10
Abyste zastĜihli horní þást živého plotu rovnomČrnČ,
mĤžete napnout provázek v požadované cílové výšce a
pĜi stĜíhání se Ĝídit podle tohoto provázku.
Fig.11
PĜipojíte-li k náĜadí sbČraþ odĜezkĤ (volitelné
pĜíslušenství), zamezíte pĜi vodorovném stĜíhání
odlétávání odstĜižkĤ.
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Fig.20
Plochým šroubovákem nastavte
znázornČného na obrázku.

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.

POZOR:
•
Pokud se pĜevodovka omylem pĜemístí, vraĢte ji
do pĤvodní polohy, ve které byla nainstalována.
Montáž stĜíhacích nožĤ
PĜipravte si 4 vyšroubované šrouby (pro dolní kryt), 2
šrouby (pro stĜíhací nože), podložku, dolní kryt a nové
stĜíhací nože.
Nastavte polohu kliky podle obrázku. Naneste do okolí
kliky mazivo dodané s novou þepelí.

Údržba nožĤ
PĜed použitím a jednou za hodinu bČhem práce
namažte nože strojním olejem nebo podobným
mazivem.

Fig.23
Zarovnejte oválný otvor v horní þepeli s otvorem v té
dolní.

POZNÁMKA:
•
PĜed mazáním nožĤ sejmČte sbČraþ odĜezkĤ.
Po skonþení práce odstraĖte drátČným kartáþem z obou
stran nožĤ prach, setĜete jej tkaninou, na nože naneste
olej s dostateþnČ nízkou viskozitou, napĜíklad strojní olej,
mazací olej ve spreji atd.

Fig.24
Sundejte kryt nožĤ ze staré þepele a nasaćte jej na
novou þepel, aby byla manipulace pĜi montáži
jednodušší.
Fig.25
Nasaćte novou þepel na nástroj tak, aby oválné otvory
na þepeli zapadly na kliku. Zarovnejte otvory v þepeli s
otvory pro šrouby na nástroji a potom zašroubujte dva
šrouby.

POZOR:
Nemyjte nože ve vodČ. V opaþném pĜípadČ mĤže
dojít ke korozi nebo poškození nástroje.

Demontáž a montáž þepele

•

úhlu

Fig.22

Nástroj oþistČte setĜením prachu suchým nebo v
mýdlové vodČ navlhþeným hadĜíkem.

•

do

Fig.21
Vyšroubujte dva šrouby z þepele a þepel bude možné
vyndat.

ýištČní nástroje

•

kliku

POZOR:
PĜed sejmutím þi nasazením stĜíhacích nožĤ se
vždy ujistČte, zda je náĜadí vypnuté a zda je
vyjmut akumulátor.
PĜi nasazování þepele vždy používejte rukavice a
nesundávejte kryt nožĤ, aby nedošlo k pĜímému
kontaktu nožĤ s rukama. V opaþném pĜípadČ
mĤže dojít ke zranČní.

Fig.26
Plochým šroubovákem zkontrolujte, zda se klika volnČ
otáþí.
Fig.27
Do náĜadí nasaćte podložku a spodní kryt. PevnČ
dotáhnČte šroub.
POZNÁMKA:
•
Mezi horní a dolní stranou podložky není rozdíl.
Sundejte kryt nožĤ a potom zapnČte nástroj, abyste
zkontrolovali správný pohyb.

POZNÁMKA:
•
Nestírejte mazivo z pĜevodovky ani kliky. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k poškození nástroje.
•
PĜesný postup pro demontáž a montáž þepele
naleznete na zadní stranČ obalu þepele.

POZNÁMKA:
•
Pokud þepel nefunguje správnČ, spojení mezi
klikou a þepelí není dobré. Opakujte celý postup
od zaþátku.

Demontáž þepele
Otoþte nástroj a uvolnČte þtyĜi šrouby.
Fig.18

VýmČna uhlíkĤ

POZNÁMKA:
•
Dávejte pozor, abyste se neušpinili mazivem, které
se nachází v okolí pohonu þepele.
Demontujte dolní kryt.

Fig.28
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.

Fig.19
VyjmČte podložku.
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Fig.29
Konec plochého šroubováku zasuĖte do drážky v náĜadí
a nadzvednutím sejmČte pĜidržovací kryt víþka.
Fig.30
Plochým šroubovákem vyjmČte pĜidržovací víþka uhlíkĤ.
OpotĜebené uhlíky vyjmČte, vložte nové a pĜidržovací
víþka uhlíkĤ nasaćte zpČt.
Nainstalujte kryt víþka zpČt na nástroj.

Skladování
Otvor v dolní þásti krytu nožĤ je vhodný pro povČšení
nástroje na háþek na zdi.
Fig.31
VyjmČte blok akumulátoru a na stĜíhací nože nasaćte
kryt, aby nebylo odkryto ostĜí. NáĜadí peþlivČ uložte
mimo dosah dČtí.
Uchovávejte nástroj na místČ, kde nebude vystaven
vodČ ani dešti.
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.

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.
•
Kryt nožĤ
•
ýepel
•
Originální akumulátor a nabíjeþka Makita
•
SbČraþ odĜezkĤ
•

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 Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885336-979
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