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34 ČESKY

ČESKY (Původní návod k používání)

SPECIFIKACE
Model: GA4051R GA4551R GA5051R

Průměr kotouče 100 mm (4″) 115 mm (4-1/2″) 125 mm (5″)

Max. tloušťka kotouče 6,4 mm (1/4″) 7,2 mm (9/32″)

Závit vřetena M10 M14 nebo 5/8″

Jmenovité otáčky (n) 11 000 min-1

Celková délka 325 mm

Hmotnost netto 2,3 – 2,5 kg 2,5 – 2,7 kg

Třída bezpečnosti /II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
• Specifikace se mohou pro různé země lišit.
• Hmotnost se může lišit v závislosti na příslušenství. Nejlehčí a nejtěžší kombinace, dle EPTA-Procedure 

01/2014, jsou uvedeny v tabulce níže.

Účel použití
Nářadí je určeno k broušení bez použití vody.

Napájení
Nářadí smí být připojeno pouze k napájení se stejným napě-
tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku, a může být provo-
zováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střída-
vým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může 
být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnícího vodiče.

Hlučnost
Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745-2-3:

Model Hladina akustického 
tlaku (LpA): (dB(A))

Hladina akustického 
výkonu (LWA): (dB(A))

Nejistota (K): (dB(A))

GA4051R 91 102 3

GA4551R 91 102 3

GA5051R 91 102 3

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a 
dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.
POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice 
vibracím.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.
VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarova-

né(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.
VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice 

ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě 
doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745-2-3:
Pracovní režim: obrušování ploch s normální boční rukojetí

Model Emise vibrací (ah, AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

GA4051R 6,5 1,5

GA4551R 7,0 1,5

GA5051R 7,5 1,5
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Pracovní režim: obrušování ploch s antivibrační boční rukojetí

Model Emise vibrací (ah, AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

GA4051R 5,5 1,5

GA4551R 7,0 1,5

GA5051R 8,5 1,5

Pracovní režim: broušení kotoučem s normální boční rukojetí

Model Emise vibrací (ah, AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

GA4051R 2,5 m/s2 nebo méně 1,5

GA4551R 2,5 1,5

GA5051R 2,5 m/s2 nebo méně 1,5

Pracovní režim: broušení kotoučem s antivibrační boční rukojetí

Model Emise vibrací (ah, AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

GA4051R 2,5 m/s2 nebo méně 1,5

GA4551R 2,5 m/s2 nebo méně 1,5

GA5051R 2,5 m/s2 nebo méně 1,5

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební 
metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.
POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expo-
zice vibracím.

VAROVÁNÍ: Emise vibrací se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarova-
né(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice 
ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě 
doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

VAROVÁNÍ: Hodnota deklarovaných emisí vibrací se vztahuje na hlavní účel využití akumulátorového nářadí. 
Bude-li však nářadí použito k jiným účelům, může být hodnota emisí vibrací jiná.

Prohlášení ES o shodě
Pouze pro evropské země
Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto 
návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ 
VÝSTRAHY
Obecná bezpečnostní upozornění 
k elektrickému nářadí

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpeč-
nostní výstrahy i pokyny a prohlédněte si ilust-
race a specifikace dodané k tomuto elektrickému 
nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů 
může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru či 
vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si 
uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí" v upozorněních označuje 
elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, 
nebo elektrické nářadí využívající akumulátory.

Výstrahy k brusce
Bezpečnostní výstrahy společné pro broušení a 
kartáčování:
1. Toto elektrické nářadí je určeno k použití jako 

bruska či kartáč. Přečtěte si všechny bez-
pečnostní výstrahy i pokyny a prohlédněte 
si ilustrace a specifikace dodané k tomuto 
elektrickému nářadí. Nedodržení všech níže 
uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým 
proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

2. Tento elektrický nástroj se nedoporučuje použí-
vat k činnostem, jako je leštění, broušení či roz-
brušování. Budete-li pomocí tohoto nářadí provádět 
práce, pro které není určeno, hrozí riziko poranění.

3. Nepoužívejte příslušenství, které není určeno 
speciálně pro toto nářadí a doporučeno jeho 
výrobcem. Pouhá možnost upevnění příslušen-
ství na elektrické nářadí nezaručuje jeho bezpeč-
nou funkci.

4. Jmenovité otáčky příslušenství se musí nej-
méně rovnat maximálním otáčkám vyznače-
ným na elektrickém nářadí. Příslušenství pracu-
jící při vyšších než jmenovitých otáčkách se může 
roztrhnout a rozlétnout.

5. Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí 
odpovídat jmenovitým hodnotám určeným pro 
dané elektrické nářadí. Příslušenství nesprávné 
velikosti nelze řádně chránit či kontrolovat.
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6. Závit příslušenství musí odpovídat závitu 
vřetena brusky. U příslušenství montovaného 
použitím přírub musí upínací otvor příslušen-
ství odpovídat rozměrům příruby. Příslušenství 
neodpovídající upevňovacímu mechanismu 
elektrického nářadí nebude vyvážené, způsobí 
nadměrné vibrace a může vyvolat ztrátu kontroly.

7. Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před kaž-
dým použitím příslušenství (např. kartáč) zkont-
rolujte, zda nevykazuje volné nebo zlomené dráty. 
Pokud jste elektrické nářadí nebo příslušenství 
upustili, ověřte, zda nedošlo ke škodám a případné 
poškozené příslušenství vyměňte. Po kontrole a 
instalaci příslušenství se postavte mimo rovinu 
rotujícího příslušenství (totéž platí pro přihlížející 
osoby) a nechte elektrické nářadí minutu běžet 
při maximálních otáčkách bez zatížení. Poškozené 
příslušenství se během této zkoušky obvykle rozpadne.

8. Používejte osobní ochranné prostředky. Podle 
typu prováděné práce používejte obličejový štít 
nebo ochranné brýle. Podle potřeby používejte 
protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice 
a pracovní zástěru, která je schopna zastavit malé 
kousky brusiva nebo části zpracovávaného dílu. 
Ochrana zraku musí odolávat odletujícímu materiálu 
vznikajícímu při různých činnostech. Protiprachová 
maska nebo respirátor musí filtrovat částice vznikající 
při prováděné práci. Dlouhodobé vystavení hluku 
vysoké intenzity může způsobit ztrátu sluchu.

9. Zajistěte, aby přihlížející osoby dodržovaly 
bezpečnou vzdálenost od místa provádění 
práce. Všechny osoby vstupující na pracoviště 
musí používat osobní ochranné prostředky. 
Úlomky dílu nebo roztrženého příslušenství 
mohou odletovat a způsobit zranění i ve větší 
vzdálenosti od pracoviště.

10. Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu řeza-
cího příslušenství se skrytým elektrickým vedením 
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické 
nářadí pouze za izolované části držadel. Nástroje 
z příslušenství mohou při kontaktu s vodičem pod 
napětím přenést proud do nechráněných částí nářadí a 
obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.

11. Napájecí kabel veďte mimo otáčející se pří-
slušenství. Při ztrátě kontroly nad nářadím může 
dojít k přeřezání nebo zachycení kabelu a vtažení 
ruky či paže do otáčejícího se příslušenství.

12. Elektrické nářadí nikdy nepokládejte, dokud 
se příslušenství úplně nezastaví. Otáčející se 
příslušenství se může zachytit o povrch a způsobit 
ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

13. Nářadí nikdy neuvádějte do chodu, pokud jej 
přenášíte v ruce po boku. Náhodný kontakt s otá-
čejícím se příslušenstvím by se vám mohl zachytit o 
oděv a přitáhnout vám příslušenství k tělu.

14. Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického 
nářadí. Ventilátor motoru nasává dovnitř skříně 
prach. Dojde-li k nadměrnému nahromadění kovo-
vého prachu, mohou vzniknout elektrická rizika.

15. Neprovozujte elektrické nářadí v blízkosti 
hořlavých materiálů. Odletující jiskry by mohly 
tyto materiály zapálit.

16. Nepoužívejte příslušenství vyžadující použití 
chladicích kapalin. Použití vody nebo jiné chla-
dicí kapaliny může vést k úmrtí nebo úrazu elek-
trickým proudem.

Zpětný ráz a související výstrahy
Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutí či zaseknutí otá-
čejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jiného 
příslušenství. Skřípnutí nebo zaseknutí způsobuje náhlé 
zastavení otáčejícího se příslušenství, což vede k nekont-
rolovanému vrhnutí elektrického nářadí ve směru opačném 
ke směru otáčení příslušenství v místě zachycení.
Pokud například dojde k zaseknutí nebo skřípnutí brusného 
kotouče v obrobku, hrana kotouče vstupující do místa 
skřípnutí se může zakousnout do povrchu materiálu a to 
způsobí zvednutí kotouče nebo jeho vyhození. Tělísko 
může vyskočit směrem k obsluze nebo od ní podle toho, 
v jakém směru se pohybuje v místě skřípnutí. Za těchto 
podmínek může také dojít k roztržení brusných kotoučů.
Zpětný ráz je důsledkem špatného použití a/nebo nespráv-
ných pracovních postupů či podmínek. Lze se mu vyhnout 
přijetím odpovídajících opatření, která jsou uvedena níže.
1. Elektrické nářadí pevně držte a zaujměte 

takový postoj těla a pozici rukou, abyste 
silám zpětných rázů odolali. Vždy používejte 
pomocné držadlo, pokud je k dispozici, abyste 
získali maximální kontrolu nad zpětným rázem 
či reakcí na točivý moment během uvádění do 
chodu. Za předpokladu přijetí správných preven-
tivních opatření může obsluha síly zpětných rázů 
a reakcí na točivý moment zvládnout.

2. Nikdy nesahejte do blízkosti rotujícího příslušen-
ství. Příslušenství může být odvrženo směrem k ruce.

3. Nestůjte na místě, na které se elektrické nářadí pře-
sune v případě zpětného rázu. Zpětný ráz uvede zasek-
nuté nářadí do pohybu v opačném směru pohybu kotouče.

4. Zvláště opatrní buďte při opracování rohů, 
ostrých hran, atd. Vyvarujte se narážení a 
sevření příslušenství. Rohy a ostré hrany mají 
tendenci zachycovat otáčející se příslušenství, 
což vede ke ztrátě kontroly nebo zpětnému rázu.

5. Nepřipojujte článkový nebo ozubený pilový kotouč. 
Tyto kotouče často způsobují zpětné rázy a ztrátu kontroly.

Bezpečnostní výstrahy specifické pro broušení:
1. Používejte pouze kotouče doporučené pro 

dané elektrické nářadí a specifický chránič 
určený pro vybraný kotouč. Kotouče, pro které 
není elektrické nářadí určeno, nelze odpovídajícím 
způsobem zabezpečit a představují proto riziko.

2. Brusná plocha kotoučů s vypouklým středem 
musí být umístěna pod rovinou obruby chrániče. 
Nesprávně namontovaný kotouč vyčnívající nad rovinu 
obruby chrániče nemůže být dostatečně chráněn.

3. Chránič musí být k elektrickému nářadí bez-
pečně připevněn a vhodně ustaven k zajištění 
maximální bezpečnosti tak, aby byla směrem k 
obsluze vystavena co nejmenší část kotouče. 
Chránič napomáhá chránit obsluhu před odletujícími 
úlomky rozbitého kotouče a nechtěným kontaktem s 
kotoučem či jiskrami, jež mohou zapálit oděv.

4. Kotouče musí být použity pouze k doporuče-
ným účelům.

5. Vždy používejte nepoškozené příruby, které mají 
správnou velikost a tvar odpovídající vybra-
nému kotouči. Správné příruby zajistí podepření 
kotouče a omezí možnost jeho roztržení.

6. Nepoužívejte opotřebené kotouče z většího 
elektrického nářadí. Kotouč určený pro větší 
elektrické nářadí není vhodný pro vyšší otáčky 
menšího nářadí a může se roztrhnout.
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Zvláštní bezpečnostní výstrahy pro práci s drátě-
nými kartáči:
1. Nezapomeňte, že drátěný kartáč i během 

běžného používání ztrácí kousky drátu. 
Nepřetěžujte dráty příliš vysokým tlakem na 
kartáč. Odlétající kousky drátu mohou velmi lehce 
proniknout skrz tenký oděv a/nebo pokožku.

2. Je-li při kartáčování doporučen chránič, 
zabraňte vzájemnému kontaktu chrániče a 
drátěného kotouče či kartáče. Drátěný kotouč 
nebo kartáč může díky přítlaku a odstředivým 
silám zvětšit svůj průměr.

Další bezpečnostní výstrahy:
1. Při používání brusných kotoučů s vypouklým 

středem používejte pouze kotouče vyztužené 
sklolaminátem.

2. V této brusce NIKDY NEPOUŽÍVEJTE brousicí 
kotouče miskovitého typu. Tato bruska není pro 
zmiňovaný typ kotoučů zkonstruována a používání 
podobných produktů může vést k vážným zraněním.

3. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození vře-
tene, příruby (zejména montážního povrchu) 
a pojistné matice. Poškození těchto dílů může 
vést k roztržení kotouče.

4. Před zapnutím spínače se přesvědčte, zda se 
tělísko nedotýká obrobku.

5. Před použitím nářadí na zpracovávaném 
obrobku jej nechejte na chvíli běžet. Sledujte, 
zda nevznikají vibrace nebo viklání, které by 
mohly signalizovat špatně nainstalované nebo 
nedostatečně vyvážené tělísko.

6. Při broušení používejte stanovený povrch tělíska.
7. Nenechávejte nářadí běžet bez dozoru. S nářa-

dím pracujte, jen když je držíte v rukou.
8. Bezprostředně po ukončení práce se nářadí 

nedotýkejte; může dosahovat velmi vysokých 
teplot a popálit vám pokožku.

9. Bezprostředně po ukončení práce se příslu-
šenství nedotýkejte; může dosahovat velmi 
vysokých teplot a popálit vám pokožku.

10. Dodržujte pokyny výrobce týkající se správné 
montáže a použití tělísek. Při manipulaci a skla-
dování tělísek je nutno zachovávat opatrnost.

11. Nepoužívejte samostatná redukční pouzdra ani 
adaptéry k přizpůsobení brusných kotoučů s 
velkým otvorem.

12. Používejte pouze příruby určené pro toto nářadí.
13. U nářadí, které je určeno k montáži kotoučů se 

závitovaným otvorem, dbejte, aby byl závit kotouče 
dostatečně dlouhý vzhledem k délce vřetene.

14. Zkontrolujte, zda je obrobek řádně podepřen.
15. Nezapomeňte, že kotouč pokračuje v otáčení i 

po vypnutí nářadí.
16. Pokud jsou na pracovišti velmi vysoké teploty 

či vlhkost nebo je pracoviště znečištěno vodi-
vým prachem, použijte k zajištění bezpečnosti 
obsluhy zkratový jistič (30 mA).

17. Nepoužívejte nářadí k opracovávání materiálů 
obsahujících azbest.

18. Při práci nepoužívejte látkové pracovní ruka-
vice. Vlákna z rukavic mohou vniknout do nářadí, 
což může způsobit poruchu nářadí.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost 
nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě 
předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování 
bezpečnostních pravidel platných pro tento výro-
bek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bez-
pečnostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCÍ
UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí 

nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, 
že je vypnuté a vytažené ze zásuvky.

Zámek hřídele
Při instalaci a demontáži příslušenství lze zámek hří-
dele použít k zamezení otáčení vřetena.
► Obr.1:    1. Zámek hřídele

POZOR: Nikdy neaktivujte zámek hřídele, pokud 
se pohybuje vřeteno. Mohlo by dojít k poškození 
nářadí.

Zapínání

UPOZORNĚNÍ: Před připojením nářadí do 
zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje 
správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

UPOZORNĚNÍ: Nemačkejte spínací páčku 
silou bez stisknutí odjišťovacího tlačítka. Spínač 
se může porouchat.

K zamezení náhodnému stisknutí spínací páčky je 
zařízení vybaveno odjišťovací páčkou. Nářadí spustíte 
stisknutím odjišťovací páčky směrem k obsluze a stisk-
nutím spínací páčky. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte 
páčku.
► Obr.2:    1. Odjišťovací páčka 2. Spínací páčka

Ochrana proti nechtěnému 
opakovanému spuštění

Nářadí se zataženou spínací páčkou se nespustí i 
přesto, že je zapojeno do zásuvky. Pokud chcete nářadí 
spustit, nejdříve uvolněte spínací páčku. Poté stiskněte 
odjišťovací páčku a stiskněte spínací páčku.

POZNÁMKA: Před opětovným spuštěním nářadí 
počkejte sekundu a déle, než přestane být aktivní 
ochrana proti nechtěnému opakovanému spuštění.

Funkce měkkého spuštění
Funkce měkkého spuštění omezí ráz při spuštění.
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SESTAVENÍ
UPOZORNĚNÍ: Než začnete na nářadí prová-

dět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že 
je vypnuté a vytažené ze zásuvky.

Instalace boční rukojeti (držadla)

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, aby boční 
rukojeť byla vždy před prací pevně nainstalovaná.

Pevně našroubujte boční rukojeť na místo nářadí, které 
je ilustrováno na obrázku.
► Obr.3

Seřizování úhlu chrániče kotouče

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byl chránič 
kotouče pevně zajištěn zajišťovací páčkou 
pomocí jednoho z otvorů na chrániči kotouče.

Úhel chrániče kotouče je možné nastavit.
Zatlačte na zajišťovací páčku, otočte chránič kotouče 
směrem k B a poté změňte úhel chrániče kotouče dle 
druhu práce tak, aby byla obsluha chráněna. Srovnejte 
zajišťovací páčku s jedním z otvorů na chrániči kotouče 
a poté páčku povolte, čímž se chránič kotouče zajistí.
► Obr.4:    1. Chránič kotouče 2. Otvor

Montáž a demontáž kotouče 
s vypouklým středem nebo 
lamelového disku

Volitelné příslušenství

VAROVÁNÍ: Při použití kotouče s vypouklým 
středem či lamelového disku musí být na nářadí 
nasazen chránič kotouče tak, aby byla uzavřená 
strana chrániče vždy nasměrována k obsluze.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby plocha pro mon-
táž vnitřní příruby přesně zapadla do vnitřního 
otvoru kotouče s vypouklým středem / lamelo-
vého disku. Nasazení vnitřní příruby na chybnou 
stranu může způsobit nebezpečné vibrace.

Namontujte na vřeteno vnitřní přírubu.
Dbejte, aby část vnitřní příruby s výstupky dosedla na 
přímý díl v dolní části vřetena.
Kotouč s vypouklým středem / lamelový disk nasaďte 
na vnitřní přírubu a na vřeteno našroubujte pojistnou 
matici.
► Obr.5:    1. Pojistná matice 2. Kotouč s vypouklým 

středem 3. Vnitřní příruba 4. Plocha pro 
montáž

Při utahování pojistné matice pevně stiskněte zámek 
hřídele tak, aby se vřeteno nemohlo otáčet, a poté ji 
pomocí klíče na pojistné matice pevně utáhněte ve 
směru hodinových ručiček.
► Obr.6:    1. Klíč na pojistné matice 2. Zámek hřídele
Při demontáži kotouče použijte opačný postup montáže.

Nasazení a sejmutí brousicího kotouče
Volitelné příslušenství

VAROVÁNÍ: Při nasazení brousicího kotouče 
vždy používejte dodaný chránič. Kotouč se může 
během provozu rozlétnout a chránič tak napomáhá 
omezit nebezpečí zranění.

► Obr.7:    1. Pojistná matice 2. Brousicí kotouč 
3. Opěrná podložka 4. Vnitřní příruba

Postupujte podle pokynů pro kotouče s vypouklým středem a 
také použijte opěrnou podložku ke kotouči. Pořadí montáže 
naleznete na stránce věnované příslušenství v tomto návodu.

PRÁCE S NÁŘADÍM
VAROVÁNÍ: Na nářadí by nikdy neměl být 

vyvíjen příliš velký tlak. Dostatečný tlak je zajištěn 
hmotností samotného nářadí. Příliš velký tlak by mohl 
vést k nebezpečnému roztříštění kotouče.

VAROVÁNÍ: Pokud nářadí při broušení upus-
títe, VŽDY vyměňte kotouč.

VAROVÁNÍ: NIKDY s brusným diskem nebo 
kotoučem nenarážejte do zpracovávaného materiálu.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se narážení a zaseknutí 
kotouče, a to zejména při opracovávání rohů, ostrých 
hran, apod. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly a zpětnému rázu.

VAROVÁNÍ: NIKDY nepoužívejte nářadí s řez-
nými kotouči na dřevo ani jinými pilovými kotouči. 
Při použití takových kotoučů na brusce často dochází k 
rázům a ztrátě kontroly, ze které vyplývají zranění.

VAROVÁNÍ: Budete-li pokračovat v používání 
opotřebeného kotouče, může dojít k jeho roztříš-
tění a vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nářadí nezapínejte, 
pokud je v kontaktu se zpracovávaným dílem. 
Mohlo by dojít ke zranění.

UPOZORNĚNÍ: Při práci vždy používejte 
ochranné brýle nebo obličejový štít.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení práce vždy 
nářadí vypněte a před položením vždy vyčkejte, 
dokud se kotouč úplně nezastaví.

UPOZORNĚNÍ: Nářadí VŽDY pevně držte 
jednou rukou na skříni a druhou rukou na boční 
rukojeti (držadle).

Provoz s kotoučem/diskem
► Obr.8

Zapněte nářadí a přiložte kotouč nebo disk na zpracovávaný díl.
Obecně udržujte okraj kotouče nebo disku pod úhlem 
přibližně 15° k povrchu dílu.
Při záběhu nového kotouče nepracujte s bruskou ve 
směru dopředu. V opačném případě se bruska může 
zaříznout do zpracovávaného materiálu. Jakmile dojde 
provozem k zaoblení okraje kotouče, lze s kotoučem 
pracovat ve směru dopředu i dozadu.
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Provoz s kotoučovým drátěným 
kartáčem

Volitelné příslušenství

UPOZORNĚNÍ: Spuštěním nářadí naprázdno 
zkontrolujte funkci kotoučového drátěného kar-
táče a ujistěte se přitom, zda před ním či v jeho 
blízkosti nejsou žádné osoby.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte poškozené a 
nevyvážené kotoučové drátěné kartáče. Používání 
poškozeného kotoučového drátěného kartáče může 
zvýšit nebezpečí zranění kontaktem s roztrženým 
kartáčem.

UPOZORNĚNÍ: Při práci s kotoučovým drátě-
ným kartáčem VŽDY používejte chránič – ujistěte 
se přitom, zda se průměr kotouče do chrániče 
vejde. Kotouč se může během provozu rozlétnout a 
chránič tak napomáhá omezit nebezpečí zranění.

► Obr.9:    1. Kotoučový drátěný kartáč

Nářadí odpojte ze zásuvky a položte jej kotoučem 
nahoru, abyste získali snadný přístup k vřetenu.
Z nářadí sejměte veškeré příslušenství. Na vřeteno 
našroubujte drátěný kartáč a dotáhněte jej klíčem.

POZOR: Nevyvíjejte příliš silný tlak, jelikož by 
mohlo dojít při používání kotoučového drátěného 
kartáče k ohnutí drátů. Mohlo by dojít k předčas-
nému zničení.

Připojení šňůry (upevňovacího 
pásu)

Bezpečnostní varování specifická pro práce ve 
výškách
Přečtěte si veškerá bezpečnostní upozornění a 
všechny pokyny. Zanedbání dodržování upozornění a 
pokynů může mít za následek vážné zranění.
1. Při práci ve výškách mějte nářadí vždy při-

pevněné pomocí upevňovacího pásu či šňůry. 
Maximální délka šňůry je 2 m.
Šňůra (upevňovací pás) nesmí připouštět 
výšku možného pádu větší než 2 m.

2. Používejte pouze šňůry doporučené pro tento 
typ nářadí a s nosností minimálně 4,0 kg.

3. Nepřipevňujte šňůru nářadí k čemukoliv na 
svém těle nebo k pohyblivým předmětům. 
Upevněte šňůru nářadí k pevnému bodu, který 
odolá silám při pádu nářadí.

4. Před použitím se ujistěte, že je šňůra správně 
připevněna na obou koncích.

5. Zkontrolujte nářadí a šňůru před každým 
použitím, zda nejsou poškozené a fungují 
správně (včetně látky a stehů). Při poškození 
nebo nesprávné funkci nepoužívejte. Nářadí 
musí být opraveno zejména v případě, když se 
kolem otvoru pro šňůru objeví trhlina či čer-
vená linka.

6. Neomotávejte šňůru kolem ostrých nebo 
drsných hran a zabraňte, aby s nimi přišla do 
styku.

7. Připojte druhý konec šňůry mimo pracovní 
oblast tak, aby bylo případné padající nářadí 
pevně zachyceno.

8. Šňůru připevněte tak, aby se padající nářadí 
pohybovalo směrem od obsluhy. Upuštěné 
nářadí se na šňůře zhoupne, což může způsobit 
zranění nebo ztrátu rovnováhy.

9. Nepoužívejte poblíž pohyblivých částí nebo 
běžících strojů. V opačném případě může vznik-
nout riziko rozdrcení nebo zachycení.

10. Nepřenášejte nářadí za nástavec nebo šňůru.
11. Nářadí přendavejte z jedné ruky do druhé jen 

tehdy, jestliže máte dostatečnou rovnováhu.
12. Nepřipevňujte šňůru k nářadí takovým způso-

bem, který brání správné funkci krytů, spínačů 
a pojistek.

13. Dávejte pozor, abyste se do šňůry nezamotali.
14. Nepřibližujte šňůru ke stříhací oblasti nářadí.
15. Použijte zajišťovací karabinu (vícefunkční a 

šroubovací). Nepoužívejte jednočinné pruži-
nové karabiny.

16. Upuštěné nářadí musí být označeno a vyřa-
zeno z používání. Musí jej prohlédnout spo-
lečnost Makita nebo autorizované servisní 
centrum.

17. Šňůru upevněte pouze pomocí zajišťovací 
karabiny. Šňůru neupevňujte smyčkami nebo 
uzly. Nepoužívejte lana nebo kabely.

► Obr.10:    1. Otvor pro šňůru (upevňovací pás)

ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ: Než začnete provádět kont-

rolu nebo údržbu nářadí, vždy se přesvědčte, že je 
vypnuté a vytažené ze zásuvky.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, 
ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by 
tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku 
prasklin.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či 
seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními 
servisními středisky společnosti Makita s využitím 
náhradních dílů Makita.

Čištění větracích otvorů
Nářadí a větrací otvory je nutno udržovat v čistotě. 
Větrací otvory nářadí čistěte pravidelně nebo kdykoliv 
dojde k jejich zablokování.
► Obr.11:    1. Výfukový otvor 2. Sací otvor
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslu-

šenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství 
lze používat pouze pro stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti 
Makita.
► Obr.12

- Model 100 mm (4″) Model 115 mm (4 - 1/2″) Model 125 mm (5″)

1 Boční rukojeť

2 Vnitřní příruba Vnitřní příruba / příruba Super

3 Kotouč s vypouklým středem / lamelový disk

4 Pojistná matice

5 Opěrná podložka

6 Brousicí kotouč

7 Kotoučový drátěný kartáč

- Klíč na pojistné matice

- Nástavec protiprachového krytu

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené 
příslušenství se může v různých zemích lišit.
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