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-
-

lyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk 

ismerteti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben 
-

lék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne 
végezzék.

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell DCL142 DCL182 DCL182F

porzsákkal 0,50 l

papírbetéttel 0,33 l

Folyamatos használat Magas

Alacsony

986 mm 1004 mm

Tiszta tömeg 1,3 kg

Névleges feszültség 14,4 V, egyenáram 18 V, egyenáram

megváltozhatnak.

Jelképek

 

 

Cd

Ni-MH

Li-ion

 
Az elektromos berendezéseket és akkumu-

 
A használt elektromos és elektronikus 

-

és akkumulátorokról szóló irányelv, 

átültetése szerint az elhasznált elekt-
romos berendezéseket, elemeket és 

környezetbarát módon kell gondoskodni 

A gép rendeltetése 

FONTOS

Elektromos készülék használatakor tartsa be az alap-

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

UTASÍTÁST.

elkerülése érdekében:
1. 

térben.
2. A készüléket ne használja játékszerként. 

Fokozott körültekintéssel járjon el, ha a készü-
léket gyermekek közelében használja.

3. A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben 
leírt módon használja. Kizárólag a gyártó által 
javasolt tartozékokat használja.

4. Ne használja sérült akkumulátorral. Ha a 

megsérült, kültéren hagyták vagy vízbe ejtet-
ték, vigye vissza a szervizbe.
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5. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
6. Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A 

készüléket ne használja lezárt nyílásokkal; 
tartsa távol a port, szöszt, hajat és minden 

áramlását.
7. Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujjait és 

minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó 

8. -
lítja az akkumulátort.

9. 
végez vele takarítást.

10. 
folyadékok, mint például benzin felszívására, 
illetve ne használja ezek környezetében.

11. 

12. -

vagy forró hamu.
13. -

14. Ne töltse az akkumulátort kültéren.
Akkumulátoros szerszám használata és 
karbantartása
15. 

töltse fel az akkumulátort.
-

veszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorhoz 

16. Az elektromos szerszámokat csak a speciáli-
san hozzájuk tervezett akkumulátorokkal hasz-
nálja. Bármilyen más akkumulátor használata 
sérüléseket vagy tüzet okozhat.

17. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa 
távol a fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, 

vagy egyéb olyan apró fémtárgytól, amely 
rövidre zárhatja a pólusok kimeneteit.

18. Helytelen kezelés esetén folyadék folyhat ki 
az akkumulátorból, ne érintkezzen vele. Ha 
véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folya-
dékkal, mossa le azt vízzel.

UTASÍTÁSOKAT.
A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

1. 

2. 

— 

szilánk/fémreszelék
— 

gazolin, hígító, benzin, kerozin vagy 
festék

— Robbanó anyagok, mint például a 
nitroglicerin

— -
mínium, cink, magnézium, titán, foszfor 
vagy celluloid

— Nedves föld, víz, olaj, vagy hasonlók 
— 

szegek, szegecsek vagy pengék
— Összeragadó por, mint a cement vagy 

toner
— 

— Finom részecskék, mint például betonpor

kárt okozhat.
3. Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal 

állítsa le a szerszámot.
4. Ha elejtette vagy valamihez odaütötte a por-

hogy nincsenek-e rajta repedések vagy 
sérülések.

5. 

6. Ne zárja le a szívónyílást vagy a 

UTASÍTÁSOKAT.

Fontos biztonsági utasítások az 
akkumulátorra vonatkozóan

1. -
-

2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. 

esetleges égések és akár robbanás veszélyé-
vel is járhat.

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítsé-
get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) 

(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, 
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 

-
-

básodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen 

felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 

akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
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10. A készülékben található lítium-ion akkumuláto-
-

sok vonatkoznak. 
A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb. 

található speciális követelményeket. 

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal 
-

 

11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a 

UTASÍTÁSOKAT.

VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-
rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-
látorok vagy módosított akkumulátorok használata 
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, 
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita 

érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1. 

lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az 
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 
észleli.

2. -

élettartamát.
3. 

4. Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje 

VIGYÁZAT:  

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 

funkciót a szerszámon.

-

Ábra1

Az akkumulátor behelyezése és 
eltávolítása

Ábra2:    1. 2. Gomb 3. Akkumulátor

VIGYÁZAT:  

-
sen, amikor az akkumulátort a szerszámra 
helyezi vagy eltávolítja arról. Amennyiben 

személyi sérülést okozhat.

-

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor 

VIGYÁZAT:  

meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszám-
ból, és Önnek vagy a környezetében másnak 
sérülést okozhat.

-

A porszívóba egy védelmi rendszer van beépítve, amely 
-

porszívó meghibásodását.

-

Töltse fel az akkumulátort.
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A kapcsoló használata
Ábra3:    1. 2.

3. Akkumulátoros táplálás 

-
mása magas, a második megnyomás alacsony fordu-

a magas és az alacsony fordulatszám közötti váltást 
ismétli meg.

A lámpa bekapcsolása

Csak a DCL182F típus esetében

VIGYÁZAT:  

-

Ábra4:    1. 2.
3. Akkumulátoros táplálás 

4. Lámpa

-

Az akkumulátor töltöttségének 
jelzése

Ábra5:    1. 2.

-
-

néhány másodpercre kigyulladnak.

Töltöttségi 
szint

Világító 
lámpa

KI Villogó 
lámpa

75%-tól 
100%-ig

50%-tól 
75%-ig

25%-tól 
50%-ig

0%-tól 25%-ig

Töltse fel az 
akkumulátort.

Lehetséges, 
hogy az 

akkumulátor 
meghibáso-

dott.

-

Ábra6:    1. 2.
3. Akkumulátoros táplálás 

-

-
-

akkumulátort, és töltse fel.

  

villogni vagy világítani.

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT:  

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 

szerszámon.

A por kiürítése

VIGYÁZAT:  

-
ságosan megtelik, máskülönben gyengül a 
szívóhatás.

-

használni kell a porzsák vagy a papírzsák 
behelyezésekor.

Ábra7:    1. 2. Gomb

-
mógombot. Nyissa fel kattanásig, a fedél ebben a 
helyzetben megmarad.

Ábra8:    1. 2.

  

a csuklópontokba.

VIGYÁZAT:  

épségére.

Ábra9:    1.

porelzárót és a porzsákot.
Ábra10:    1.

Ábra11

3. Távolítsa el a porelzárót és ürítse ki a porszívót.
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Porzsák és papírzsák

vagy egy papírzsákot.

a porelzárót.

a papírzsákot anélkül, hogy kiürítené.

A porzsák felhelyezése
Ábra12:    1. 2.

oldal

Ábra13:    1. 2. Horony 3.

Ábra14:    1.

között. Bármelyik oldalon található kiemelkedést 

Ábra15

3. Illessze egymáshoz a porelzáró keretét és a por-
zsák keretét.

Ábra16:    1.

4. Helyezze a porelzárót és a porzsákot a porszívó-

üregében található résbe.
Ábra17

5. Helyezze a porzsák szövet részét a szerszám 

Ábra18:    1.

A papírzsák behelyezése
Ábra19

porelzáróra.
Ábra20:    1. 2.

oldal

Ábra21:    1. 2. 3. Horony

-

Ábra22:    1.

között. Bármelyik oldalon található kiemelkedést 

Ábra23

4. Illessze egymáshoz a porelzáró és a papírzsák 
keretét.

Ábra24:    1.

5. Helyezze a porelzárót és a papírzsákot a por-

porszívó üregében található résbe.
Ábra25

VIGYÁZAT:  

-
zsákot, vagy a porelzárót a porzsákkal illetve 

vagy ha zsák lyukas vagy szakadt, akkor por 

behelyezésekor.

behelyezésekor.

fenntartásához szükséges fontos elem. A nem 
eredeti papírbetét használata füstöt vagy szikra-

ÜZEMELTETÉS

VIGYÁZAT:  

-
kozásához helyezze be a tartozékot a nyíl irá-
nyába elforgatva, hogy biztosan rögzítve legyen 
a használat közben. A tartozék eltávolításához 

Ábra26

Szívófej
-
-

ható a csonkra.
Ábra27:    1.

Az így összeszerelt készülékkel kényelmesen, felegye-
nesedve tisztítható a padló.

Ábra28:    1. 2.
3.

Ábra29:    1. 2.
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ezt az összeállítást.
Ábra30:    1. 2.

3.

Tisztítás szívófej nélkül

Ábra31

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT:  

A használat után

  

Ábra32

Tisztítás
Ábra33

-
lék házát).

helyének környezetét és a porelzárót.

VIGYÁZAT:  

-

Ábra34

-
-

csökkenhet a készülék szívóhatása, és lerövidülhet a 
motor élettartama.

  

visszahelyezése
Ábra35:    1.

-

Ábra36:    1. Bemélyedés

rögzítési helyén, belül található süllyesztett falhoz.

VIGYÁZAT:  

vissza a porszívóba. Ha vízben mosta, szárítsa 

motor élettartamát.

Tünet

Gyenge 
szívóteljesítmény

Nem működik

Átvizsgálandó terület

Nem merült le az akkumulátor?

Rögzítési módszer

Ürítse ki a porzsákot vagy a 
papírbetétet.

Porolja ki, vagy mossa ki a 
porzsákot.

Cserélje ki a papírbetétet.

Töltse fel az akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort.

Nem telt meg a porzsák vagy a 
papírbetét porral?

Nem merült le az akkumulátor?

Nem tömődött el a porzsák?

Nem tömődött el a papírbetét?

  

-

használatával.
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OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT:  

vagy tartozék használata személyi sérülés koc-

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra 
van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 

  

az eszköz csomagolásában standard kiegészí-
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