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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. K ídlová matice 
1-2. P ední vále ek 
2-1. Spouš  
2-2. Blokovací tla ítko 
3-1. V eteno 
3-2. Kotou  
3-3. Výstupní h ídel 

3-4. Imbusový klí  
4-1. Zá ez 
4-2. Kotou  
4-3. V eteno 
4-4. Kolík 
5-1. Prachový otvor 
5-2. Krycí deska 

5-3. Spojka 
6-1. Rukoje  
6-2. Držadlo 
7-1. Mezní zna ka 
8-1. Šroubovák 
8-2. Ví ko držáku uhlíku 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model 9741 

Velikost kotou e (pr m r x ší ka) 100 mm x 120 mm 

Otá ky naprázdno (min-1) 3 500 

Rozm ry (D x Š x V) 310 mm x 185 mm x 182 mm 

Hmotnost netto 4,2 kg 

T ída bezpe nosti /II 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE053-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k odstra ování nát r  pomocí 
pro íznutého papírového kotou e a k jemnému išt ní 
kov  pomocí kotou e s drát ným kartá em. 

ENF002-2 

Napájení 
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným 
nap tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a m že být 
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu 
se st ídavým nap tím. Ná adí je vybaveno dvojitou 
izolací a m že být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez 
zemnicího vodi e. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

   

Hladina akustického tlaku (LpA): 89 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 100 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

   

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

   

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Vibra ní emise (ah): 5,5 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 

   

Pracovní režim: smirkování d eva 
Vibra ní emise (ah): 3,0 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a m že 
být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH101-15 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  
Kartá ová bruska 
. modelu/ typ: 9741 

vychází ze sériové výroby 
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 
normami i normativními dokumenty: 

EN60745 
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Technická dokumentace je k dispozici u našeho 
autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
editel 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému ná adí 

  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 

upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 

proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB022-3 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ 
KE KARTÁ OVÉ BRUSCE 
1. Ná adí držte za izolované ásti držadel, nebo , 

pás m že p ijít do kontaktu s vlastním 
napájecím kabelem. Narušení vodi e pod 

nap tím m že p enést proud do nechrán ných 

kovových ástí ná adí a obsluha m že utrp t úraz 

elektrickým proudem. 

2. Vždy používejte ochranné brýle. B žné 
dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU 
ochranné brýle. 

3. P ed zahájením provozu zkontrolujte a 
odstra te z dílu p ípadné cizí materiály, jako 
jsou h ebíky, šrouby, apod. 

4. Zpracovávaný díl pe liv  uchy te. 
5. B hem provozu nepoužívejte rukavice. 
6. Držte nástroj pevn  ob ma rukama. 
7. Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem. 
8. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
9. Nikdy se nepokoušejte ezat nástrojem 

uchyceným vzh ru nohama ve sv ráku nebo 
podobném za ízení. 

10. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te 
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

 

11. P i používání tohoto nástroje k broušení 
n kterých výrobk , nát r  a d eva m že být 
uživatel vystaven prachu obsahujícímu 
nebezpe né látky. Používejte odpovídající 
ochranu dýchacího ústrojí. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Se ízení p edního vále ku 

Fig.1 
P ední vále ek umož uje vyvíjet na zpracovávaný díl 

rovnom rný tlak. P i se izování p edního vále ku položte 

nástroj na rovný povrch a povolte k ídlovou matici. 

Posunujte p ední vále ek nahoru nebo dol , dokud 

nebude vzdálenost (D) rovna p ibližn  2 mm. Dotáhn te 

pevn  k ídlovou matici. 

Zapínání 

Fig.2 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 

zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 

uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spouš . 

Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

Chcete-li pracovat nep etržit , stiskn te spouš  a potom 

stiskn te blokovací tla ítko. 

Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, 

stiskn te spouš  naplno a pak ji pus te. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Instalace a demontáž kotou e 

Fig.3 
Chcete-li kotou  demontovat, nasu te jeden imbusový 

klí  na konec v etene a druhý imbusový klí  na konec 

výstupního h ídele. Otá ejte imbusovým klí em ve 
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výstupní h ídeli ve sm ru hodinových ru i ek. Sou asn  
pevn  p idržujte imbusový klí  ve v etenu tak, aby se 

neotá el kotou . Vysu te výstupní h ídel ven z kotou e. 

Posu te kotou  mírn  mimo v eteno a odstra te kotou  z 

nástroje. 
 

POZNÁMKA: 
• Výstupní h ídel má levý závit. 

P i instalaci kotou e použijte opa ný postup demontáže 

kotou e. P i instalaci dbejte, aby zá ezy na kotou i byly 

vyrovnány s epy na v etenu. 

Fig.4 

P ipojení ke sb ra i prachu 

Fig.5 
Sb ra  prachu usnad uje shromaž ování prachu a 

zvyšuje istotu p i broušení. Chcete-li p ipojit sb ra  

prachu, otev ete prachový otvor posunutím krycí desky 

ve sm ru hodinových ru i ek. P ipojte na prachový otvor 

spojku. Nyní lze k nástroji p ipojit sb ra  prachu. 
 

POZOR: 
• Pokud nepoužíváte sb ra  prachu, uzav ete 

prachový otvor krycí deskou. 

PRÁCE 
Fig.6 
Držte nástroj pevn  ob ma rukama za držadlo a p ední 

rukoje  nástroje. P iložte nástroj k povrchu 

zpracovávaného dílu, posunujte jím pomalu dop edu a 

dozadu a vyvíjejte na nástroj mírný tlak sm rem dol . 
 

POZOR: 
• Nástroj nesmí být p i spušt ní i vypnutí v kontaktu 

s povrchem zpracovávaného dílu. Mohlo by dojít k 

poškození nástroje nebo povrchu dílu a zran ní 

personálu. 

• Vyvíjejte pouze mírný tlak sm rem dol . P ílišný 

tlak m že vést ke snížení ú innosti nástroje, 

zkrácení provozní životnosti kotou e a potenciáln  

také k vydírání povrchu dílu. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke 

zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Vým na uhlík  

Fig.7 
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li 

opot ebené až po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky 

musí být isté a musí voln  zapadat do svých držák . 

Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Používejte 

výhradn  stejné uhlíky. 

Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 

opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 

nazp t. 

Fig.8 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 

se izování provád ny autorizovanými servisními 

st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl  

Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 

nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 

nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 

P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 

jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 

p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 

st edisko firmy Makita. 

• Nylonový kotou ový kartá  

• Pro íznutý papírový kotou  120 - 40 

• Kotou  s drát ným kartá em 120 

• Bavln ný lešticí kotou  120 

• Spojka 

• Imbusový klí  
 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 

p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

  

883611A977 


