
Návod k použití 

1. Akumulátor    6. Kryt     11. Vycpávka 

2. Tlačítko    7. Šroub B    12. Popruh 

3. Červená část    8. Kryt svítilny     

4. Vypínač    9. Zářivka 

5. Šroub A    10. Patice 

Model BML360 

Akumulátor 36 V 

Zářivka FML27EX-N 

Rozměry (bez akumulátoru) 283 x 128 x 203 mm 

Hmotnost 2,3 kg 

 

Pouze pro země EU 

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s domovním odpadem! 

Podle Nařízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, 

2006/66/EC o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a jejich provádění v 

souladu s národními zákony, elektrická zařízení a baterie musí být poté, co doslouží, shromažďována 

samostatně a vrácena k ekologické recyklaci. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ: 

Při práci s elektrickými nástroji je nutné v zájmu snížení nebezpečí výskytu požáru, úrazu elektrickým 

proudem a zranění osob vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 

1. Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a návod k obsluze nabíječky. 

2. Svítilna není vodotěsná. Nenechávejte svítilnu ve vlhkém prostředí. Nevystavujte svítilnu sněhu a 

dešti. Zařízení nečistěte vodu, ale vždy jen suchým hadrem. 

3. Akumulátor nezkratujte: 

(1) Nedotýkejte se vnitřních částí svítilny pinzetou nebo jinými kovovými předměty. 

(2) Nedotýkejte se patice žádným vodivým materiálem. 

(3) Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, 

apod. 

4. Nepoužívejte přístroj poblíž zdrojů tepla, jako jsou tepelné zářiče, radiátory, kamna a podobná 

zařízení, která produkují teplo (včetně zesilovačů). 

5. Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zrak. 

6. Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V opačném  

případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu. 

7. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili ani s ní nenaráželi. 



8. Pokud nebudete lampu používat, vždy ji vypněte a vyjměte z ní akumulátor. 

9. Neskladujte svítilnu ani akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 C (122 F). 

10. Chraňte svítilnu před možností pádu, nárazu apod. 

11. Nevystavujte oči na delší dobu světlu ze svítilny. Může dojít k poškození zraku. 

12. Nezakrývejte ventilační otvory. Může dojít k požáru. 

13. Pokud svítilnu nepoužíváte, vypněte ji. Pokud necháte svítilnu svítit, bude se snižovat kapacita 

akumulátoru. 

14. Nikdy nezkoušejte rozmontovat akumulátor nebo nabíječku. Jejich opravy je možné provádět 

pouze v autorizovaných servisech Makita. 

15. V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky 

Makita. Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita. 

16. Pokud zjistíte, že je svítilna příliš horká nebo vykazuje jiné nestandardní vlastnosti, obraťte se na 

autorizovaný servis Makita. 

17. Pro nabíjení používejte pouze nabíječku určenou výrobcem. V případě použití jiné nabíječky 

riskujete nebezpečí poškození akumulátoru nebo vznik požáru. 

18. Pro svítilnu používejte pouze akumulátory doporučené výrobcem. Používání jiných akumulátorů 

může způsobit poranění nebo požár. 

19. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte ho mimo dosah kovových předmětů jako jsou 

kancelářské sponky, klíče, mince, hřebíky a jiné předměty, které by mohly propojit kontakty 

akumulátoru a způsobit tak shoření akumulátoru nebo požár. 

20. Při nesprávném použití může z akumulátoru uniknout kapalina. Snažte se této kapaliny 

nedotýkat. V případě kontaktu s pokožkou, umyjte zasažené místo vodou. V případě zasažení očí 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 
Nabíjení 
Nabíjejte akumulátory pouze nabíječkou Makita. 

Následující tabulka zobrazuje předpokládané časy svícení : 

 

Model Napětí Akumulátor Doba svícení 

BML360 36 V BL3626 Cca 210 min 

 
Instalace a vyjmutí akumulátoru (Obr. 1) 
 

• Před instalací nebo vyjmutí akumulátoru vždy vypněte svítilnu. 

• Pro vyjmutí akumulátoru ze svítilny posuňte tlačítko na čele akumulátoru. 

• Pro instalaci akumulátoru do svítilny, přisuňte akumulátor k patici svítilny a pomalu zasuňte. 

Vždy se ujistěte, že dojte k zacvaknutí akumulátoru ve správné pozici. Pokud na tlačítku na 

čele akumulátoru uvidíte červenou část, akumulátor není dostatečně zasunut a je třeba 

instalaci zopakovat. V opačném případě riskujete nebezpečí rozpojení a pádu akumulátoru. 

• Při instalaci akumulátoru nikdy nepoužívejte velkou sílu. Zasunutí akumulátoru by mělo 

probíhat jednoduše bez nutnosti vyvinout větší sílu. 

 

Ochranný systém akumulátoru 
Akumulátor je vybavený ochranným systémem, který automaticky vypne funkci stroje v případě 

přetížení nebo nízkého stavu nabití akumulátoru. Pokud dojde k náhlému vypnutí svítilny, nemusí 

se vadu stroje, ale o spuštění ochranného systému v důsledku nízkého stavu nabití akumulátoru. 

Vyjměte akumulátor ze svítilny a nechte jej nabít. 

 



 

Rozsvícení svítilny (Obr. 2) 
POZOR 

• Nikdy se nedívejte do svítící svítilny. 

• Pro rozsvícení stlačte vypínač, pro zhasnutí stiskněte stejný vypínač znovu. 

 

POZNÁMKA 
 

• Pokud akumulátor nemá dostatečnou kapacitu, svítilna se automaticky vypne. Pokud se tak 
stane, je třeba nabít akumulátor. 

• Doba použití svítilny na jedno nabití akumulátor může být ovlivněno vnějšími podmínkami, 
při kterých je svítilna provozována. 

 

Nastavení úhlu svícení (Obr. 3) 
 

Hlava svítilny umožňuje náklon ve 4 stupních. Nastavte si úhel podle potřeby. 

 

Výměna zářivky (Obr. 4, 5, 6) 
 

Nepůsobte na zářivku silou, jinak hrozí její prasknutí a poranění obsluhy. 

Nesahejte na zářivku pokud svítí svícení a v krátké době po vypnutí svítilny. Zářivka se svícením 

zahřívá a při špatné manipulaci může způsobit popálení . 

Přes výměnou zářivky se vždy přesvědčte, že byl ze svítilny vyjmut akumulátor. 

 

Vyjmutí zářivky 
Uvolněte šroub A 

Stlačením směrem dolů odstraňte vycpávky 

Uvolněte šroub B 

Odstraňte kryt zářivky 

Nadzvedněte zářivku a vysuňte ji z patice 

 

Instalace nové zářivky 
Odstraňte bezpečnostní vycpávku ze staré zářivky a nasuňte je na zářivku novou 

Nyní nainstalujte zářivku podle výše uvedeného návodu na vyjmutí, v opačném pořadí. 

 

Instalace popruhu (Obr. 7) 
 

Provlečte popruh kroužky na svítilně. 

  

ÚDRŽBA 
 

POZOR : 
V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky Makita. 

Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita. 

 

POZOR : 
Při údržbě nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo alkohol. Tyto látky mohou způsobit poškození stroje. 

 

 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Používejte výhradně výrobcem doporučené doplňky a příslušenství. 


