
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento produkt v souladu s následujícími 
normami normativních dokument
EN50144, EN55014, EN61000 
rovn ž i v souladu s na ízeními Rady 
89/336/EEC, 98/37/EC. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
U model  GA7030, GA7030F, GA7030S, GA7030SF, GA9040S, GA9040SF 
hluk a vibrace jen pro evropské zem
Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak iní: 89 dB (A) 
Hladina akustického tlaku: 102 dB (A) 
– Noste ochranu sluchu. – 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN50144. 

U model  GA9030, GA9030F, GA9030S, GA9030S hluk a vibrace jen pro 
evropské zem

Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak iní: 91 dB (A) 
Hladina akustického tlaku: 104 dB (A) 
– Noste ochranu sluchu. – 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN50144. 

Pro modely GA7040S, GA7040SF hluk a vibrace jen pro evropské zem
Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak iní: 90 dB (A) 
Hladina akustického tlaku: 103 dB (A) 
– Noste ochranu sluchu. – 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN50144. 

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan

Úhlová bruska 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:

– Pro p ístroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství 
a náhradní díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek 
poran ní osob. P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu.
Informace týkající se tohoto p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku
Makita.

– Ochranný kryt (kryt brusného kotou e)
– Vnit ní p íruba
– Zalomené rozbrušovací kotou e
– Pojistná matice (pro zalomený rozbrušovací kotou )
– Pryžový talí
– Brusné kotou e
– Pojistná matice (pro brusný kotou )
– Klí  na pojistné matice 
– ezací kotou e
– Vnit ní p íruba (pro ezací kotou )
– Vn jší p íruba (pro ezací kotou )
– Hrncový drát ný kartá
– Bo ní rukoje
– Sb ra  prachu 
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Symboly
Následovn  budou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto p ístrojem. P ed
použitím p ístroje je d ležité, abyste se seznámili s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Noste ochranné brýle 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Aretace v etena   9. Pojistná matice 17. Sb ra  prachu 
  2. Spoušt ní 10. Zalomený ezací brusný kotou  18. Výstupní otvor 
  3. Blokovací pá ka 11. Super-p íruba 19. Vstupní otvor 
  4. Ochranný kryt 12. Vnit ní p íruba 20. Komutátor 
  5. Šroub 13. Klí  na pojistné matice 21. Izola ní hrot 
  6. T leso ložiska 14. Vn jší p íruba 78 22. Uhlíkový kartá
  7. Matice 15. ezací brusný kotou  23. Krytka držáku kartá
  8. Pá ka 16. Vnit ní p íruba 78 24. Šroubovák 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model GA7030/GA7030F/GA

7030S/GA7030SF GA7040S/GA7040SF GA9030/GA9030F/G
A9030S/GA9030SF 

GA9040S/GA9040S
F

Pr m r zalomeného 
rozbrušovacího kotou e 180 mm 230 mm 

Závit v etena M14 M14 
Volnob žné otá ky (min–1) 8 500 6 600 
Celková délka 511 mm  511 mm 
Hmotnost netto 5,1 kg  5,5 kg  5,1 kg 5,5 kg 
T ída bezpe nosti /II

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. 

Jen pro zem  EU 
Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! 
Podle evropské sm rnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj  a konverze 
do národního práva musí být opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány odd len
a zavezeny k op tovnému zhodnocení. 

Ú el použití 
P ístroj je ur en k ezání a broušení materiál  z kovu a kamene bez použití vody. 

Napájecí zdroj 
P ístroj m že být p ipojen jen k proudovým zdroj  s nap tím uvedeným na typovém štítku 
a provozován s jednofázovým st ídavým proudem. Na základ  dvojité izolace podle evropské 
sm rnice m že být také provozován se zásuvkami bez uzem ovacího kabelu. 
Pro ve ejné nízkonap ové rozvodné systémy s nap tím mezi 220 V a 250 V. 
Spínání elektrických p ístroj  zp sobuje kolísání nap tí. Provoz tohoto p ístroje za nep íznivých
sí ových podmínek se m že negativn  projevit na provozu ostatních p ístroj . U impedance 
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ÚDRŽBA
POZOR

– D íve než budete provád t kontroly nebo údržbu na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky. 

P ístroj a ventila ní otvory udržujte v istot . Ventila ní otvory p ístroje pravideln ist te nebo je 
vy ist te d íve, než dojde k jejich úplnému zanesení. (obr. 12) 

Vým na uhlíkových kartá
Dostane-li se izola ní špi ka z um lé prysky ice uvnit  uhlíkového kartá e do kontaktu s 
komutátorem, bude motor automaticky zastaven. V tomto p ípad  by m ly být oba uhlíkové kartá e
vym n ny. Uhlíkové kartá e udržujte v istot  a zajist te jejich bezpe né uložení v držácích. Oba 
uhlíkové kartá e by m ly být vym n ny sou asn . Používejte jen identické uhlíkové kartá e.
(obr. 13) 
K odstran ní krytky držáku kartá  použijte šroubovák. Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te,
vložte nové a zase pevn  upevn te krytky držák  uhlíkových kartá . (obr. 14) 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita, a p itom vždy použity náhradní díly 
Makita.
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PROVOZ
VAROVÁNÍ

– P ístroj nesmí být v žádném p ípad  siln  p itla ován. Vlastní hmotnost p ístroje vyvíjí 
dostate ný tlak. Použití síly a nadm rný tlak mohou zp sobit nebezpe né prasknutí brusného 
kotou e.

– Brusný kotou  VŽDY vym te, pokud by p ístroj b hem práce spadnul. 
– Brusný nebo ezací kotou  nesmí NIKDY bít nebo narážet do obrobku.
– P i opracovávání roh , ostrých hran atd. dbejte zejména na to, aby brusný kotou  neskákal 

nebo neuvázl. Toto by mohlo vést ke ztrát  kontroly a zp tným ráz m.
– P ístroj NIKDY nepoužívejte s pilovými kotou i na d evo nebo jinými pilovými kotou i. Takové 

pilové kotou e p i používání na brusce asto zp sobují zp tné rázy a ztrátu kontroly, což by 
mohlo mít za následek poran ní.

POZOR
– P ístroj nikdy nezapínejte, pokud se dotýká obrobku, v opa ném p ípad  hrozí nebezpe í

poran ní obsluhující osoby. 
– P i práci vždy noste ochranné brýle a obli ejovou ochranu. 
– P ístroj po ukon ení práce vždy vypn te, a d íve než jej uložíte vy kejte, až se brusný kotou

úpln  zastaví. 

Broušení a smirkování 
P ístroj VŽDY držte jednou rukou za zadní rukoje  a druhou za bo ní rukoje . P ístroj zapn te,
a pak ezací nebo brusný kotou  nasa te na obrobek. ezací nebo brusný kotou  obecn  držte 
tak, aby mezi povrchem obrobku a brusným kotou em byl úhel p ibližn  15°. 
Bruskou p i zabrušování nového brusného kotou e pohybujte ve sm ru B, protože se brusný 
kotou  jinak za ízne do obrobku. Jakmile bude hrana brusného kotou e používáním zaoblena, 
m žete brusným kotou em pohybovat jak ve sm ru A tak i ve sm ru B. (obr. 11) 
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sí ového proudu 0,25 ohmu nebo mén  akceptovat, že nedochází k žádným negativním efekt m.
Sí ová zásuvka použitá pro tento p ístroj musí být chrán na pojistkou nebo ochranným spína em
s pomalými vybavovacími vlastnostmi. Sí ová zásuvka použitá pro tento p ístroj musí být chrán na
pojistkou nebo ochranným spína em s pomalými vybavovacími vlastnostmi. 
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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Montáž nebo demontáž ezacího kotou e

Pro Austrálii a Nový Zéland (obr. 10) 
Na v eteno nasa te vnit ní p írubu. ezací kotou  nasa te na vnit ní p írubu.

ezací kotou  nasa te na vn jší p írubu a pojistnou matici utáhn te tak, aby její výstupek ukazoval 
dol  (sm rem k ezacímu kotou i).
K dotažení pojistné matice stiskn te aretaci v etena, tak bude v eteno zablokováno; pak matici 
utáhn te klí em na pojistné matice ve sm ru chodu hodinových ru i ek. P i vyjímání ezacího
brusného kotou e postupujte v opa ném po adí.
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MONTÁŽ
POZOR

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 
zásuvky.

Montáž bo ní rukojeti (p ídavná rukoje ) (obr. 3) 
POZOR

– P ed zahájením práce se vždy p esv d te, zda je bo ní rukoje  dob e namontovaná. Bo ní
rukoje  pevn  p išroubujte k p ístroji v poloze, která je zobrazena na obrázku. 

Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 4) 
POZOR

– Ochranný kryt musí být na p ístroj upevn n tak, aby jeho uzav ená strana vždy mí ila
k obsluhující osob .

Ochranný kryt namontujte tak, aby nákružek na kroužku ochranného krytu sm oval k drážce 
v ložiskové sk íni. Pak ochranný kryt oto te o 180 stup  proti sm ru chodu hodinových ru i ek.
Pozor, pevn  utáhn te šroub. 
Demontáž ochranného krytu musíte provést v opa ném po adí než montáž. 

Montáž a demontáž ochranného krytu (zvláštní p íslušenství) (obr. 5 a 6) 
POZOR

– Ochranný kryt musí být na p ístroj upevn n tak, aby jeho uzav ená strana vždy mí ila k 
obsluhující osob .

Uvoln te pá ku na ochranném krytu. Ochranný kryt namontujte tak, aby nákružek na kroužku 
ochranného krytu sm oval k drážce v ložiskové sk íni. Pak ochranným krytem otá ejte proti sm ru
chodu hodinových ru i ek, viz obrázek. Pak k upevn ní ochranného krytu stiskn te pá ku. Je-li 
pá ka k zajišt ní ochranného krytu p íliš pevn  utažená nebo volná, pak k nastavení nap tí
kroužku ochranného krytu uvoln te nebo utáhn te matici. 
Demontáž ochranného krytu musíte provést v opa ném po adí než montáž. 

Montáž a demontáž zalomeného rozbrušovacího kotou e/multikotou e
(zvláštní p íslušenství) (obr. 7) 

Na v eteno nasa te vnit ní p írubu. ezací/brusný kotou  musí lícovat s vnit ní p írubou, pak na 
v eteno našroubujte pojistnou matici. 

Super p íruba
U model  GA7030F, GA7030SF, GA7040F, GA7040SF, GA9030F, 9030SF, GA9040F 
a GA9040SF pat í ke standardnímu vybavení super p íruba. K uvoln ní p írubové matice 
pot ebujete zhruba o 1/3 mén  síly než p i použití standardní vnit ní p íruby. 

Pro Austrálii a Nový Zéland 
Na v eteno nasa te vnit ní p írubu. ezací/brusný kotou  nasa te na vnit ní p írubu a pojistnou 
matici utáhn te tak, aby její výstupek ukazoval dol  (sm rem k ezacímu kotou i). (obr. 8) 
K dotažení pojistné matice stiskn te aretaci v etena, tak bude v eteno zablokováno; pak matici 
utáhn te klí em na pojistné matice ve sm ru chodu hodinových ru i ek.
P i vyjímání ezacího brusného kotou e postupujte v opa ném po adí. (obr. 9) 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
  1. Vždy noste ochranné brýle a ochranu sluchu. Naléhav  doporu ujeme nosit i další ochrannou 

výstroj, jako nap . protiprachovou masku, ochranné rukavice, helmu a zást ru.
  2. D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 

zásuvky.
  3. Neodmontovávejte ochranná za ízení.
  4. Používejte jen ezací brusné kotou e správné velikosti a takové, jejichž maximální provozní 

otá ky jsou minimáln  tak vysoké jako maximální otá ky naprázdno uvedené na typovém 
štítku p ístroje. Jako zalomené ezné brusné kotou e používejte jen kotou e vyztužené 
sklen nými vlákny.

  5. P ed provozem pe liv  zkontrolujte ezací brusný kotou , zda nemá trhliny nebo není 
poškozený. Prasklý nebo poškozený ezací brusný kotou  ihned vym te.

  6. Pro správnou montáž a použití ezacích brusných kotou  se i te pokyny výrobce. 
S ezacími brusnými kotou i opatrn  zacházejte a pe liv  je usklad ujte.

  7. K p izp sobení brousicích kotou  s velkým pr m rem otvoru nepoužívejte žádné odd lené
reduk ní objímky nebo adaptéry.

  8. Používejte jen p íruby p edepsané pro tento p ístroj.
  9. Sv domit  dbejte, aby nebyly poškozeny v eteno, p íruba (zejména nasazovací plocha) nebo 

pojistná matice. Poškození t chto ástí m že vést ke zlomení kotou e.
10. Má-li být ezací brusný kotou  se závitovým otvorem namontován na p ístroj, dbejte, aby byl 

jeho závit dostate n  hluboký pro délku v etena.
11. D íve než za nete s vlastním zpracováváním obrobku, m li byste p ístroj minimáln  na 

30 vte in nechat zkušebn  b žet v bezpe né poloze s maximálními otá kami naprázdno. 
P ístroj okamžit  vypn te, jakmile dojde k vibracím nebo kyvným pohyb m, které mohou být 
známkou nesprávné montáže nebo špatn  vyváženého ezacího brusného kotou e. Ke 
zjišt ní p í iny p ístroj zkontrolujte.

12. P esv d te se, zda je nástroj bezpe n  podep en.
13. P ístroj pevn  držte.
14. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí.
15. Pozor, aby se ezací brusný kotou  p ed zapnutím p ístroje nedotýkal obrobku.
16. Používejte jen plochu brusného kotou e p edepsanou k broušení.
17. K rovinnému broušení nepoužívejte ezací brusné kotou e.
18. Chra te se p ed odlétajícími jiskrami. P ístroj držte tak, abyste vy a další osoby nebo lehce 

vzn tlivé materiály nebyli ohroženi jiskrami.
19. Uv domte si, že se brusný kotou  po vypnutí p ístroje stále ješt  otá í.
20. Zabra te kontaktu s obrobkem bezprost edn  po zpracovávání, protože m že být ješt  velmi 

horký, a tak zp sobit popáleniny pokožky.
21. P ístroj držte tak, aby se sí ový kabel b hem práce vždy nacházel za p ístrojem.
22. Je-li pracovišt  velmi horké, vlhké nebo siln  zne išt né vodivým prachem, tak k ochran

obsluhy použijte spína  nakrátko (30 mA).
23. Tento p ístroj nepoužívejte k ezání materiál  obsahujících azbest.
24. Nepoužívejte vodu nebo brusný olej.  
25. P i práci v prašných podmínkách vždy dbejte, aby byly ventila ní otvory volné. Pokud by bylo 

zapot ebí odstranit prach, pak p ístroj nejd íve odpojte od sít  (použijte nekovové p edm ty),
a zabra te poškození vnit ních ástí.

26. P i práci s brusnými kotou i vždy používejte zákonem p edepsaný kryt ke sb ru prachu.
27. Brusné kotou e nesmí být vystaveny bo nímu tlaku.
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te
a vytáhn te zástr ku ze zásuvky. 

Tla ítko k aretaci v etena (obr. 1) 

POZOR
– Pokud se v eteno otá í, nikdy nesmíte stisknout tla ítko k aretaci v etena. V opa ném p ípad

m že dojít k poškození p ístroje. 
K zablokování v etena p i montáži nebo demontáži p íslušenství stiskn te tla ítko k aretaci 
v etena.

Ovládání spína e (obr. 2) 
POZOR

– P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e manipulovat a zda se po 
uvoln ní vrátí do polohy 'OFF (VYP.)'. 

Pro p ístroj s tla ítkem k zablokování zapnutí 
K zapnutí stroje jednoduše stiskn te vypína  (ve sm ru B). K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te
vypína . K zapnutí trvalého provozu stiskn te vypína  a stla te tla ítko k zablokování zapnutí (ve 
sm ru A). K uvoln ní aretace musíte vypína  stisknout až na doraz (ve sm ru B) a poté jej uvolnit. 

Pro p ístroj s tla ítkem k zablokování vypnutí 
Aby nedošlo k náhodnému stisknutí spoušt , je p ístroj vybaven tla ítkem k zablokování vypnutí. 
K zapnutí p ístroje stiskn te tla ítko k zablokování zapnutí (ve sm ru A) a pak vypína  (ve sm ru
B). K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína .

Pro p ístroj s tla ítkem k zablokování zapnutí a vypnutí 
Aby nedošlo k náhodnému stisknutí spoušt , je p ístroj vybaven tla ítkem k zablokování vypnutí. 
K zapnutí p ístroje stiskn te tla ítko k zablokování zapnutí (ve sm ru A) a pak vypína  (ve sm ru
B). K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína .
K zapnutí trvalého provozu stiskn te tla ítko k zablokování zapnutí (ve sm ru A), stla te vypína
(ve sm ru B) a poté ješt  více zatla te tla ítko k zablokování zapnutí (ve sm ru A). K uvoln ní
aretace musíte vypína  stisknout až na doraz (ve sm ru B) a poté jej uvolnit. 

UPOZORN NÍ
Modely GA7030S, GA9030S, GA7040S, GA9040S, GA7030SF, GA9030SF, GA7040SF 
a GA9040SF se po zapnutí za ínají pomalu rozbíhat. Tato funkce pozvolného spoušt ní zajiš uje
stálejší provoz a mén  námahy pro obsluhu. 


