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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

2-1. ervená ást 

2-2. Tla ítko 

2-3. Akumulátor 

3-1. Tla ítko Vyp 

3-2. Tla ítko HIGH/LOW 

3-3. Kontrolka energie akumulátoru 

4-1. Tla ítko Vyp 

4-2. Tla ítko HIGH/LOW 

4-3. Kontrolka energie akumulátoru 

5-1. P ední kryt 

5-2. Tla ítko 

6-1. P ední kryt 

6-2. Front cover joint 

7-1. Prachové víko 

8-1. Prachové víko 

10-1. Horní strana prachového víka 

10-2. Dolní strana prachového víka 

11-1. Prachové víko 

11-2. Drážka 

11-3. Vak na prach 

12-1. Dolní drážka 

14-1. Prostor vysava e 

16-1. P ední kryt 

18-1. Horní strana prachového víka 

18-2. Dolní strana prachového víka 

19-1. Prachové víko 

19-2. Prachový pytel 

19-3. Drážka 

20-1. Dolní drážka 

22-1. Prostor vysava e 

25-1. Hubice 

26-1. T leso vysava e 

26-2. Prodlužovací nástavec 

26-3. Hubice 

27-1. T leso vysava e 

27-2. Rohová hubice 

28-1. T leso vysava e 

28-2. Prodlužovací nástavec 

28-3. Rohová hubice 

33-1. Houbový filtr 

34-1. Zapušt ná st na 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model BCL142 BCL182 

s vakem na prach 0,50 l 
Kapacita 

s papírovým sá kem 0,33 l 

Vysoké P ibl. 20 min. 
Opakované použití 

Nízké P ibl. 40 min. 

Celková délka 986 mm 1 004 mm 

Hmotnost netto 1,3 kg 

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC 

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

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE017-1 

Ur ení nástroje 

Nástroj je ur en k vysávání suchého prachu. 
ENA005-3 

D LEŽITÉ 

BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
P i používání elektrického za ízení je t eba vždy 
dodržovat základní bezpe nostní opat ení v etn  
následujících: 

P ED POUŽITÍM TOHOTO 
ZA ÍZENÍ SI P E T TE 
VEŠKERÉ POKYNY. 
VAROVÁNÍ – zamezte nebezpe í vzniku požáru, 
úrazu elektrickým proudem i jinému zran ní: 
1. Nevystavujte za ízení dešti. Skladujte je ve 

vnit ních prostorách. 
2. Nedovolte, aby si se za ízením hrály d ti. P i 

používání d tmi nebo v jejich blízkosti je 
vyžadována zvýšená pozornost. 

3. Se za ízením pracujte pouze v souladu s touto 
p íru kou. Používejte pouze nástavce 

doporu ené výrobcem. 
4. P ístroj nepoužívejte s poškozeným 

akumulátorem. Jestliže za ízení nepracuje 
správn , upadlo, bylo poškozeno, ponecháno 
venku nebo spadlo do vody, p edejte je k 
oprav  v servisním st edisku. 

5. Se za ízením nemanipulujte s mokrýma 
rukama. 

6. Nestrkejte žádné p edm ty do otvor . 
S vysava em nepracujte, pokud je n jaký 
otvor zablokován – otvory udržujte v istot  
od prachu, chuchvalc , vlas  a všech ne istot, 
jež by mohly bránit pr chodu vzduchu. 

7. Vlasy, volný od v, prsty a žádné ásti t la 
nep ibližujte k otvor m a pohyblivým ástem. 

8. P ed vyjmutím akumulátoru vypn te všechny 
ovládací prvky. 

9. Zvlášt  opatrní bu te p i práci na schodech. 
10. P ístroj nepoužívejte k vysávání ho lavých i 

zápalných kapalin, nap íklad benzinu, a 
nepracujte v místech, kde se tyto látky mohou 
vyskytovat. 

11. K nabíjení používejte pouze nabíje ku 
doporu enou výrobcem. 
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12. Nevysávejte nic ho ícího i doutnajícího, 
nap íklad cigarety, zápalky ani horký popel. 

13. Za ízení nepoužívejte bez nasazených filtr . 
14. Nenabíjejte akumulátor venku. 
15. Toto za ízení není ur eno k používání osobami 

(v etn  d tí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými i duševními schopnostmi nebo s 
nedostate nými zkušenostmi a znalostmi, 
jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud 
nebyly ohledn  používání za ízení pou eny 
osobou odpov dnou za jejich bezpe nost. 

16. D ti musí být pod dohledem, aby si se 
za ízením nehrály. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
Toto za ízení je ur eno k použití v domácnosti. 

ENB114-2 

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ 
PRAVIDLA 
1. P ed použitím si pozorn  p e t te tento návod 

k obsluze a návod k obsluze nabíje ky. 
2. Nevysávejte následující materiály: 

 Žhavé materiály jako ho ící cigarety, jiskry 
nebo kovový prach vznikající p i broušení 
i ezání kovu 

 Ho lavé materiály jako benzín, edidlo, 
benzen, petrolej i barvy 

 Výbušné materiály jako nitroglycerin 

 Zápalné materiály jako hliník, zinek, 
magnézium, titan, fosfor i celuloid 

 Vlhké ne istoty, vodu, olej apod. 
 Tvrdé st epy s ostrými hranami, nap íklad 

d ev né t ísky, kovové, kamenné a 
sklen né odšt pky, h ebíky, špendlíky, 
holicí epelky 

 Tvrdnoucí prach, nap íklad cement i 
toner 

 Vodivý prach, nap íklad kovový i uhelný 

 Jemné ástice, nap íklad betonový prach 

Takový postup m že zp sobit požár, zran ní i 
škody na majetku. 

3. Pokud si b hem provozu povšimnete 
ehokoliv neobvyklého, p erušte okamžit  

práci. 
4. Pokud vysava  upustíte nebo do n ho siln  

bouchnete, zkontrolujte p ed použitím, zda 
nedošlo k jeho poškození. 

5. Udržujte jej v bezpe né vzdálenosti od 
sporák  a jiných zdroj  tepla. 

6. Neblokujte nasávací otvor a v trací otvory. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

 

 

 

 

 

 

ENC007-6 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku 
využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke 
ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní 
nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte 
akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v 
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). 
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor 
zchladnout. 
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POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý 

a je odpojen jeho akumulátor. 

• Dejte pozor, abyste si p i nasazování akumulátoru 

nesk ípli prst (prsty) mezi vysava  a akumulátor 

(viz obrázek). P isk ípnutí prstu (prst ) m že 

zp sobit zran ní. 

Fig.1 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.2 
• P ed vložením nebo demontáží akumulátoru vždy 

nástroj vypn te. 

• P i demontáži akumulátoru je nutno b hem 

vysunování z nástroje posunout tla ítko na p ední 

stran  akumulátoru. 

• P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na 

akumulátoru s drážkou ve sk íni a zasu te jej na 

místo. Akumulátor zasunujte vždy až na doraz, 

dokud není zajišt n na svém míst  a nezazní malé 

cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln  zajišt no, je na 

jeho horní stran  vid t ervená ást. Zasu te jej 

tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném 

p ípad  m že akumulátor vypadnout a zp sobit 

zran ní vám nebo okolostojícím osobám. 

• P i vkládání akumulátoru nepoužívejte p íliš velkou 

sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout, 

není vkládán správn . 

Systém ochrany akumulátoru 
K zajišt ní dlouhé životnosti je vysava  vybaven 

systémem ochrany, jenž za ízení automaticky vypne. 

Vysava  se b hem provozu vypne v p ípad , že budou 

akumulátor nebo vysava  vystaveny níže uvedeným 

podmínkám. P í inou vypnutí je aktivace systému 

ochrany – nejedná se o žádné problémy s vysava em. 

• P i p etížení vysava e: 

Uvoln te spouš , odstra te p í iny p etížení, 

potom spouš  znovu stiskn te a obnovte 

innost. 

• Nízká úrove  zbývající energie akumulátoru: 

Nabijte blok akumulátoru. 

Zapínání 

Fig.3 
Vysava  spustíte jednoduše stisknutím tla ítka 

„HIGH/LOW". Vypnutí provedete stisknutím tla ítka 

„OFF". Výkon vysava e zm níte stisknutím tla ítka 

„HIGH/LOW". Prvním stisknutím tohoto tla ítka zapnete 

vysoké otá ky, druhým stisknutím nízké a každým 

dalším stisknutím tla ítka se pak cyklus vysokých a 

nízkých otá ek st ídav  m ní. 

 

 

Kontrolka energie akumulátoru 

Fig.4 
• P i nízké zbývající kapacit  akumulátoru kontrolka 

energie akumulátoru bliká. 

• Jestliže se zbývající kapacita akumulátoru zna n  

sníží, spušt né ná adí se vypne a kontrolka 

energie akumulátoru se asi na deset vte in rozsvítí. 

Vyjm te akumulátor z ná adí a nabijte jej. 
 

POZNÁMKA: 
• Doba, kdy za ne kontrolka energie akumulátoru 

blikat nebo svítit, se odvíjí od teploty na pracovišti 

a stavu bloku akumulátoru. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním libovolných prací na nástroji se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen jeho akumulátor. 

Vysypávání prachu 
 

POZOR: 
• Vyprázdn te vysava  p ed tím, než bude p íliš plný, 

nebo když se sníží síla sání. 

• Vy ist te také prach uvnit  samotného vysava e. 

Pokud tak neu iníte, m že dojít k zanesení 

houbového filtru nebo poškození motoru. 

• Nikdy nevyhazujte prachové víko - je nutné jej 

používat s prachovým i papírovým pytlem. 

Fig.5 
1. Stisknutím tla ítka otev ete p ední kryt. 

Otevíráním do okamžiku zacvaknutí kryt v dané 

poloze zajistíte. 

Fig.6 

POZNÁMKA: 
• Vysava  je zkonstruován tak, aby se p ední kryt p i 

úsilí o otev ení ve v tším než 90° úhlu odd lil. 

Jestliže se p ední kryt odd lí, nasa te na p íslušné 

místo spoje p edního krytu. 

POZOR: 
• P i zavírání p edního krytu dejte pozor, abyste si 

nesk ípli prsty. 

Fig.7 
2. Vytahujte sou asn  zárove  oranžové prachové 

ví ko a vak na prach. 

Fig.8 

Fig.9 
3. Sundejte prachové víko a vyprázdn te pytel. 

Prachový pytel a papírový pytel 
P ed používáním vysava e nainstalujte prachový nebo 

papírový pytel zp t. 

Prachové víko používejte s prachovým i papírovým 

pytlem. 
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Prachový pytel lze po vy išt ní použít opakovan . 

Papírový pytel je ur en jen k jednomu použití. Po jeho 

napln ní vyho te celý papírový pytel bez jeho vysypání. 

Instalace vaku na prach 

Fig.10 
P i instalaci prachového pytle použijte prachové víko. 

Dávejte pozor, abyste nezam nili horní a dolní stranu, 

protože se od sebe liší. 

Fig.11 
1. Zasu te výstupek prachového pytle do drážky v 

prachovém víku podle obrázku. 

Fig.12 
2. Mezi horní a dolní stranou prachového pytle není 

žádný rozdíl. Do dolní drážky prachového víka 

m žete zasunout libovolný výstupek na 

prachovém pytli. 

Fig.13 
3. Nasa te záchytku prachového víka na prachový 

pytel. 

Fig.14 
4. Vložte prachové víko a prachový pytel do prostoru 

vysava e ve sm ru šipky na prachovém víku. 

Zasu te je zcela do otvor  v prostoru vysava e. 

Fig.15 
5. Vložte celou textilní ást prachového pytle do 

vysava e. 

Fig.16 
6. P ední kryt zcela zav ete. 

Vložení papírového pytle 

Fig.17 
1. P ed nasazením papírového pytle na prachové 

víko rozev ete vstupní otvor pytle. 

Fig.18 
Prachové víko použijte také p i instalaci prachového 

pytle. Dávejte pozor, abyste nezam nili horní a dolní 

stranu, protože se od sebe liší. 

Fig.19 
2. Zasu te výstupek prachového pytle do drážky v 

prachovém víku podle obrázku. 

Fig.20 
3. Mezi horní a dolní stranou prachového pytle není 

žádný rozdíl. Do dolní drážky prachového víka 

m žete zasunout libovolný výstupek na 

prachovém pytli. 

Fig.21 
4. Nasa te záchytku prachového víka na prachový 

pytel. 

Fig.22 
5. Vložte prachové víko a prachový pytel do prostoru 

vysava e ve sm ru šipky na prachovém víku. 

Zasu te je zcela do otvor  v prostoru vysava e. 

 

Fig.23 
6. Vložte celý prachový pytel do vysava e. 

7. P ední kryt zcela zav ete. 
 

POZOR: 
• Pokud nenainstalujete prachový pytel nebo 

papírový pytel, nevložíte s prachovým pytlem nebo 

papírovým pytlem také prachové víko nebo pokud 

použijete narušený nebo roztržený pytel, m že 

dojít k vniknutí prachu do motoru. To m že 

zp sobit poškození motoru. 

• P i vkládání papírového pytle neohýbejte karton u 

jeho otvoru. 

• Nikdy nevyhazujte prachové víko - je nutné jej 

používat s prachovým i papírovým pytlem. 

• Papírový sá ek vysava e je d ležitou sou ástí k 

uchování výkonnosti za ízení. Použití jiných než 

originálních papírových sá k  m že zp sobit 

prášivost nebo požár. 

PRÁCE 
 

POZOR: 
• Chcete-li p ipojit p íslušenství, nap íklad hubici, 

nasa te p íslušenství a oto te jím ve sm ru šipky, 

abyste p i používání zabezpe ili pevné spojení. 

P íslušenství odpojíte oto ením a vysunutím 

rovn ž ve sm ru šipky. 

Fig.24 

Vysávání 
Hubice 
Hubici nasa te p i išt ní stol , nábytku atd. Hubice 

snadno klouže. 

Fig.25 
Hubice a prodlužovací nástavec (rovná trubice) 
Prodlužovací nástavec pat í mezi hubici a vysava . Tato 

konfigurace je vhodná k vysávání podlahy. 

Fig.26 
Rohová hubice 
P i vysávání roh  a obtížn  p ístupných míst v 

automobilu nebo na nábytku nasa te rohovou hubici. 

Fig.27 
Rohová hubice a prodlužovací nástavec (rovná 
trubice) 
Tuto konfiguraci použijte p i vysávání obtížn  

p ístupných míst, do kterých se nevejde samotný 

vysava , nebo p i vysávání vysoko položených míst. 

Fig.28 

Vysávání bez hubice 
Prach m žete vysávat i bez hubice. 

Fig.29 
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ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

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

innosti po ukon ení práce 
 

POZNÁMKA: 
• Vysava  op ený o st nu bez žádného dalšího 

zajišt ní m že spadnout a poškodit se. 

Fig.30 

išt ní 

Fig.31 
Vn jší ást vysava e (t lo vysava e) pravideln  otírejte 

had íkem navlh eným v mýdlové vod . 

ist te také sací otvor, prostor pro prachový/papírový 

pytel a prachové víko. 
 

POZOR: 
• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

 

Fig.32 
Když se prachový pytel zanese prachem a sníží se sací 

výkon, omyjte jej v mýdlové vod . P ed použitím jej 

nechte ádn  oschnout. P i používání nedostate n  

vysušeného pytle m že být snížen sací výkon a 

zkrácena životnost motoru. 
 

POZNÁMKA: 
• Papírový pytel je ur en jen k jednomu použití. 

Dojde-li k zanesení houbového filtru prachem, vyndejte 

jej z vysava e a ot ete jej nebo jej omyjte ve vod . 

Vyjmutí a vložení houbového filtru 

Fig.33 
Chcete-li vyndat houbový filtr, vyndejte prachový pytel 

nebo papírový pytel a potom filtr uchopte a vyndejte. 

Fig.34 
Uchopte houbový filtr za okraje a vytáhn te jej. 
 

POZOR: 
• Po o išt ní houbový filtr znovu vložte do vysava e. 

Pokud jste jej myli ve vod , nechte jej p ed 

vložením oschnout. Používání nedostate n  

vysušeného filtru m že mít za následek zkrácení 

životnosti motoru. 

Body ke kontrole p ed žádostí o opravu 

Příznak

Slabý sací 
výkon

Zařízení nepracuje

Cíl kontroly

Není vybitý blok akumulátoru?

Způsob nápravy

Vyprázdněte vak na prach 
nebo papírový sáček.

Vyprašte nebo vyperte vak na prach.

Vyměňte papírový sáček.

Nabijte blok akumulátoru.

Nabijte blok akumulátoru.

Není vak na prach nebo papírový sáček 
plný prachu?

Není vybitý blok akumulátoru?

Není ucpaný vak na prach?

Není ucpaný papírový sáček?
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POZNÁMKA: 
• Nepokoušejte se opravovat vysava  sami. 

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. 

P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• S vysava em Makita popsaným v tomto návodu 

doporu ujeme používat následující p íslušenství a 

nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 

nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 

P íslušenství a nástavce používejte pouze pro 

stanovené ú ely. 

 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 

p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 

st edisko firmy Makita. 

• Prodlužovací nástavec (rovná trubice) 

• Hubice 

• Hubice na koberec 

• Kartá ová hubice 

• Rohová hubice 

• Hubice s kulatým kartá em 

• Pružná hadice 

• Papírový pytel 

• R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek 

Makita 



51  



52 

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

  

884986-977 


