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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model 9910 9911

Rozm ry pásu 76 mm x 457 mm
Rychlost pásu 270 m/min. 75 - 270 m/min.
Celková délka 262 mm
Hmotnost netto 2,7 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA � Procedure 01/2003

ENE052-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k velkoplo�nému brou�ení d eva, plast
a kovových materiál  a dále povrch  opat ených
nát rem.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 94 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG212-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: brusná kovová deska
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén
Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENH101-12

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
popis za ízení: Pásová bruska
. modelu/ typ: 9910,9911

vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009

Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. ledna 2009

000230

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

GEB015-2

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro pásovou brusku. Budete-li
tento nástroj pou�ívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m �ete utrp t vá�né
zran ní.
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1. Ná adí dr�te za izolované ásti dr�adel, nebo ,
pás m �e p ijít do kontaktu s vlastním
napájecím kabelem.  Naru�ení vodi e pod
nap tím m �e p enést proud do nechrán ných
kovových ástí ná adí a obsluha m �e utrp t úraz
elektrickým proudem.

2. P i brou�ení zajist te odpovídající odv trávání
pracovi�t .

3. N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.

4. V�dy pou�ívejte prot iprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.

5. V�dy pou�ívejte ochranné brýle. B �né
dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU
ochranné brýle.

6. Dr�te nástroj pevn  ob ma rukama.
7. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se

pás nedotýká dílu.
8. Nep ibli�ujte ruce k otá ejícím se ástem.
9. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
10. Tento nástroj není vodot sný. Proto na

povrchu dílu nepou�ívejte vodu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom
stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a poté ji pus te.

Oto ný voli  rychlosti
Pouze 9911
Fig.2
Rychlost pásu lze plynule regulovat v rozmezí od 75 do
270 metr  za minutu p esunutím oto ného voli e otá ek
na po�adované nastavení od 1 do 6. Vy��í rychlosti se
dosahuje p i otá ení voli em ve sm ru íslice 6. Ni��í
rychlost lze získat p i otá ení voli em ve sm ru íslice 1.
Vyberte rychlost odpovídající brou�enému dílu.

POZOR:
� Je-li nástroj provozován dlouhou dobu nep etr�it

p i nízkých rychlostech, dojde k p etí�ení motoru a
následn  k selhání nástroje.

� Oto ným voli em rychlosti lze otá et pouze do
polohy 6 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte
silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k poru�e
funkce regulace otá ek.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Instalace a demontá� brusného pásu
Fig.3
P esu te pá ku úpln  ven a nasa te pás na válce. Poté
pá ku vra te do p vodní polohy.

POZOR:
� P i instalaci pásu dbejte, aby sm r �ipky na zadní

stran  pásu odpovídal sm ru vyzna enému na
samotném nástroji.

Fig.4
Se ízení dráhy pásu






004233

Uve te nástroj do chodu a ujist te se, �e je pás ádn
se ízen. Pokud okraj pásu p e nívá p es hranu ocelové
desky nebo pokud se okraj pásu nachází více ne� 8 mm
od hrany ocelové desky, se i te dráhu pásu se ízením
regula ního �roubu.

1. Ocelová deska
2. Stav cí �roub
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Vak na prach
Fig.5
P ipevn te vak na prach na prachovou hubici. Prachová
hubice má ku�elový tvar. P i p ipojování vaku na prach
jej nasu te co nejdále na prachovou hubici, aby se
zabránilo jeho odpojení v pr b hu práce.
Je-li vak na prach p ibli�n  z poloviny plný, odstra te jej
z nástroje a vysu te ven upev ovací prvek. Vysypte vak.
Sou asn  na vak jemn  klepejte, aby do�lo k odstran ní
materiálu p ilnulého na jeho bocích, který by mohl
naru�ovat dal�í provoz odsávání.

POZNÁMKA:
� Pokud k nástroji p ipojíte odsava  prachu Makita,

lze provád t ú inn j�í a ist�í práci.

P ipojení k odsava i prachu Makita
Fig.6
V t�í istotu lze p i brou�ení zajistit p ipojením pásové
brusky k odsava i prachu Makita.
P i p ipojování k odsava i prachu Makita je nutno pou�ít
hadici s vnit ním pr m rem 28 mm (volitelné
p íslu�enství).

PRÁCE
Brou�ení
Fig.7

POZOR:
� Nástroj nesmí být p i spu�t ní i vypnutí v kontaktu

s povrchem zpracovávaného dílu. V opa ném
p ípad  m �ete získat nekvalitní povrch nebo
m �e dojít k po�kození pásu.

Nástroj pevn  dr�te ob ma rukama. Zapn te nástroj a
po kejte, dokud nedosáhne plné rychlosti. Poté opatrn
p ilo�te nástroj k povrchu zpracovávaného dílu. Pás
udr�ujte neustále zarovnaný s dílem a posunujte
nástrojem dop edu a dozadu.
Nikdy na nástroj netla te. Dostate ný tlak je zaji�t n
hmotností samotného nástroje. P íli� velký tlak m �e
zp sobit zastavení nástroje, p eh átí motoru, spálení
dílu a potenciální zp tný ráz.

Svorky (volitelné p íslu�enství)
Tento stroj lze provozovat v obrácené poloze. V takovém
p ípad  p ichy te stroj na stabilní pracovní st l dv ma
svorkami.

Fig.8
ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Vým na uhlík
Fig.9
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.10
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Brusné pásy
� Vak na prach
� Svorka
� Hadice s vnit ním pr m rem 28 mm
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