
TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model BO4900V BO4900 BO4901 
Rozm r podložky ...................115 mm x 229 mm...... 115 mm x 229 mm........115 mm x 229 mm 
Rozm r brusného papíru .......115 mm x 280 mm...... 115 mm x 280 mm........115 mm x 280 mm 
Po et kmit  za minutu (min–1)4 000–10 000 ............. 10 000...........................10 000 
Celková délka ........................289 mm ...................... 289 mm.........................289 mm 

istá hmotnost ......................2,8 kg.......................... 2,8 kg ............................2,8 kg 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou m nit bez 
p edb žného oznámení. 

Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Zamýšlené použití 
Stroj je ur en k broušení velkých povrch  d eva, plastických materiál , jakož i nat ených povrch
brusným papírem. Stroj není ur en k broušení sádrokartonu.

Napájení 
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám 
uvedeným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím.
Stroje jsou opat eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze 
zásuvek bez zemnícího drátu. 

BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!  

P i užívání elektrických stroj  se musí vždy dodržovat základní bezpe nostní pravidla, aby se 
zabránilo nebezpe í vzniku požáru, elektrickému úderu a zran ní osob, v etn  všech uvedených 
pokyn .

V zájmu vlastní bezpe nosti se, prosím, seznamte s p iloženými bezpe nostními pokyny. 

DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
1. Držte stroj pevn  ob ma rukama. 

2. Nenechávejte stroj b žet naprázdno. Stroj nechejte b žet pouze, držíte-li ho v ruce. 

3. Tento stroj není vodot sný. Nepoužívejte proto na povrchu obráb ného kusu vodu. 

4. Provádíte-li práce s pískovým papírem (nebo pískovým plátnem) zabezpe te dostate né
v trání pracovního prostoru. 

5. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být toxické. U i te p íslušná opat ení,
abyste zabránili vdechování prachu vytvo eného p i práci a zabra te styku prachu s k ží.
Postupujte podle bezpe nostních pokyn  dodavatele takového materiálu. 

6. Používejte vždy správnou protiprachovou masku nebo dýchací p ístroj, ur ený pro materiál 
a druh práce, kterou provádíte. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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NÁVOD K OBSLUZE 

Nasazení a sejmutí brusného papíru 

UPOZORN NÍ:

P ed nasazováním nebo odstra ováním brusného papíru se vždy p esv d ete, zda je stroj vypnutý 
a odpojený od elektrické zásuvky. 

Normální druh brusného papíru s p edd rovanými otvory (standardní vybavení): 

Oto te upínací páku doleva. Vložte konec papíru do upínací elisti a vyrovnejte otvory v papíru s 
otvory v podložce. Pak vra te upínací páku do p vodní polohy a zajist te papír. Opakujte tento 
úkon na druhém konci stroje a udržujte správné napnutí papíru. (Obr. 1)

Normální typ brusného papíru bez p edd rovaných otvor  (zvláštní p íslušenství): 

Oto te upínací páku doleva. Vložte konec papíru do upínací elisti a vyrovnejte okraje papíru do 
roviny a rovnob žn  s bo ními stranami základové desky. Pak vra te upínací páku do p vodní
polohy a zajist te papír. Opakujte tento úkon na druhém konci stroje a udržujte správné napnutí 
papíru. Umíst te d rovací desku (p ídavné p íslušenství) nad papír tak, aby vodítko d rovací 
desky bylo v rovin  se stranami podložky. Pak zatla te d rovací desku a vytvo te v papíru otvory. 
(Obr. 2)

Há kový a smy kový druh brusného papíru s p edvyd rovanými otvory (zvláštní p íslušenství 
– suchý zip): 

Odstra te z podložky veškeré ne istoty a cizí ástice. Uchy te papír na podložku a vyrovnejte 
otvory v papíru s otvory v podložce. (Obr. 3)

UPOZORN NÍ:

Nepoužívejte nikdy brusný papír citlivý na tlak. 

Pouze BO4901 

POZNÁMKA: 

P i použití há kového a smy kového druhu brusného papíru, vym te nejd íve podložku. Vyjm te
podložku pro normální druh brusného papíru ze stroje pomocí šroubováku. (Obr. 4)

Nainstalujte do stroje podložku pro há kový a smy kový druh brusného papíru (zvláštní 
p íslušenství). Zajist te tuto podložku pevným dotažením šroub .

Montáž papírového pytlíku na prach 

Pouze u BO4900, BO4900V 

Položte papírový pytlík na prach na držák papírového pytlíku na prach s p ední stranou sm ující
nahoru. Vložte p ední fixovací lepenku papírového pytlíku na prach do drážky držáku papírového 
pytlíku na prach. (Obr. 5)

Pak zatla te horní ást p ední fixovací lepenky ve sm ru šipky tak, aby zaklapla do elistí. (Obr. 6)

Vložte zá ez papírového pytlíku na prach do vodítka držáku papírového pytlíku na prach. Pak 
nainstalujte sestavu držáku papírového pytlíku na prach do stroje. (Obr. 7 a 8)

P ipojení k vysava i (obr. 9) 
Hodláte-li provád t istou práci, p ipojte ke stroji vysava . P ipojte hadici vysava e k prachové 
trysce.  
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P epínání (obr. 10) 

UPOZORN NÍ:

P ed p ipojením stroje ke zdroji napájení se vždy p esv d te, zda správn  funguje spouš  a zda se 
p i uvoln ní vrací zp t do polohy „OFF“ (vypnuto).  

Stroj spus te jednoduše zatáhnutím za spouš . Stroj zastavte uvoln ním spoušt . P i nep etržitém
provozu zatáhn te spouš  a pak stiskn te blokovací tla ítko. K zastavení stroje ze zablokované 
polohy zatáhn te spouš  nadoraz a pak ji uvoln te.

Stupnice nastavování otá ek (obr. 10) 

Pouze BO4900V 

Otá ky stroje se nastavují v rozsahu 4000 až 10000 kmit  za minutu otá ením stupnice 
nastavování rychlosti na p íslušné íslo 1 až 5.

Vyšší otá ky se dosáhnou p i otá ení  stupnicí ve sm ru k íslu 5( nižší otá ky se dosáhnou p i
otá ení stupnicí ve sm ru k íslu 1. Zvolte správné otá ky stroje pro ten druh práce, kterou 
provádíte.

UPOZORN NÍ:

– Bude-li stroj trvale pracovat s nízkými rychlostmi, motor bude p etížen a bude se zah ívat.

– Stupnice nastavování otá ek se smí otá et pouze po íslo 5 a zp t po íslo 1. Nepokoušejte 
se silou p ekro it hodnotu 5 nebo 1; v opa ném p ípad  by funkce nastavování otá ek
p estala fungovat.  

innost (obr. 11) 
Spus te stroj a ekejte, až dosáhne plné rychlosti. Pak jemn  položte stroj na povrch obráb ného 
kusu. Udržujte základní desku stroje v rovin  s kusem, který se má obráb t a vyvi te na stroj mírný 
tlak.

UPOZORN NÍ:

– Nikdy nenechávejte stroj b žet bez brusného papíru. Mohla by se tím vážn  poškodit 
podložka.

– Na stroj nikdy nep sobte silou. Nadm rný tlak m že snížit ú innost broušení, poškodit brusný 
papír a zkrátit životnost stroje. 

Symboly 
Pro ozna ení ru ního elektrického ná adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 
p ed použitím ná adí seznámili s jejich významem. 

P e t te si návod k použití 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
1 Upínací páka   9 Šroubovák 
2 Normální druh brusného papíru 10 Drážka 
 s p edd rovanými otvory 11 P ední fixovací lepenka 
3 Podložka 12 Papírový pytlík na prach 
4 D rovací deska 13 elisti
5 Normální druh brusného papíru 14 Horní díl  
 bez p edd rovaných otvor  15 Zá ez
6 Há kový a smy kový druh brusného 16 Vodítko  
 papíru s p edd rovanými otvory 17 Stupnice nastavení rychlosti 
7 Podložka pro há kový a smy kový 18 Blokovací tla ítko 
 druh brusného papíru 19 Spouš
8 Šroub 
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ÚDRŽBA 
UPOZORN NÍ:

P ed provád ním jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
napájecí sít .

Aby se zajistila bezpe nost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo se izování
provád t v autorizovaných servisních st ediscích Makita. 



PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 

Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými 
normami nebo normatizovanými dokumenty: 

 HD 400, EN50144, EN55014, EN61000* 

 podle Sm rnic výboru, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC. 

Yasuhiko Kanzaki 
editel

Hlu nost a vibrace
Typická A-vážená hladina zvukového tlaku je 71 dB (A). 

Hladina hluku p i práci m že p esáhnout 85 dB (A). 

Používejte chráni e uší. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 5 m/s2.

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Vibra ní bruska 

Návod k obsluze 




