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$NpV]OpNHWQHPKDV]QiOKDWMiNpYQpO¿DWDODEEJ\HUPHNHNYDODPLQWFV|NNHQW¿]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\pUWHOPLNpSHVVpJĦV]HPpO\HN
illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez,
NLYpYHKDYDODNLDEL]WRQViJRVKDV]QiODWUDPHJWDQtWMDĘNHWLVPHUteti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben felügyeli
ĘNHW*\HUPHNHNQHMiWVV]DQDNDNpV]OpNNHO$NpV]OpNWLV]WtWiViW
és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne végezzék.

RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus:

DCL184

.DSDFLWiV
Folyamatos használat
(BL1830B akkumulátorral)

porzsákkal

500 ml

SDStUV]ĦUĘYHO

330 ml

1 (normál fordulatszámú mód)

.EPLQ

2 (magas fordulatszámú mód)

.EPLQ

3 (maximális fordulatszámú mód)

.EPLQ

7HOMHVKRVV] DNNXPXOiWRUUDO%/%

365 mm

Névleges feszültség

18 V, egyenáram

Nettó tömeg





1,8 - 2,2 kg

)RO\DPDWRVNXWDWypVIHMOHV]WĘSURJUDPXQNHUHGPpQ\HNpQWD]LWWIHOVRUROWWXODMGRQViJRN¿J\HOPH]WHWpVQpONO
megváltozhatnak.
$WXODMGRQViJRNRUV]iJUyORUV]iJUDNO|QE|]KHWQHN
$V~O\DWDUWR]pNRNQpONOGHD]DNNXPXOiWRUUDODNNXPXOiWRURNNDOHJ\WWpUWHQGĘ$EHUHQGH]pVpVD]DNNXmulátor(ok) súlyának kombinációi a táblázatban láthatók.

$ONDOPD]KDWyDNNXPXOiWRURNpVW|OWĘN
Akkumulátor

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 /
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

7|OWĘ



DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

/DNyKHO\pWĘOIJJĘHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\DIHQWIHOVRUROWDNNXPXOiWRURNpVW|OWĘNQHPpUKHWĘNHO

FIGYELMEZTETÉS: &VDNDIHQWLHNEHQIHOVRUROWDNNXPXOiWRURNDWpVW|OWĘNHWKDV]QiOMD Bármilyen más
DNNXPXOiWRUYDJ\W|OWĘKDV]QiODWDVpUOpVHNHWpVYDJ\W]HWRNR]KDW

Szimbólumok

Ni-MH
Li-ion

$N|YHWNH]ĘNEHQDEHUHQGH]pVHQHVHWOHJKDV]QiOWMHONpSHNOiWKDWyN$V]HUV]iPKDV]QiODWDHOĘWW
EL]RQ\RVRGMRQPHJDUUyOKRJ\KHO\HVHQpUWHOPH]LD
MHOHQWpVNHW
Olvassa el a használati utasítást.
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Csak az Európai Unió tagállamai számára
Az elektromos berendezéseket és az
DNNXPXOiWRUXNDWQHGREMDDKi]WDUWiVL
szemétbe! Az Európai Unió használt
elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó irányelvei, illetve az
HOHPHNUĘOpVDNNXPXOiWRURNUyOYDODPLQW
DKXOODGpNHOHPHNUĘOpVDNNXPXOiWRURNUyO
szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti
MRJEDYDOyiWOWHWpVHV]HULQWD]HOKDV]QiOW
elektromos berendezéseket, elemeket és
DNNXPXOiWRURNDWNO|QNHOOJ\ĦMWHQLpV
környezetbarát módon kell gondoskodni
~MUDKDV]QRVtWiVXNUyO

17.

Rendeltetés
$NpV]OpNV]iUD]SRU|VV]HJ\ĦMWpVpUHV]ROJiO

%,=7216È*,
),*<(/0(=7(7e6

18.

19.

A vezeték nélküli porszívókra
vonatkozó biztonsági
¿J\HOPH]WHWpVHN

20.

FIGYELMEZTETÉS: FONTOS: HASZNÁLAT
(/ė770,1'(1.e332/9$66$(/D]|VV]HV
EL]WRQViJL¿J\HOPH]WHWpVWpVXWDVtWiVW Ha nem
WDUWMDEHD¿J\HOPH]WHWpVHNHWpVXWDVtWiVRNDWDNNRU
iUDPWpVWĦ]pVYDJ\V~O\RVVpUOpVN|YHWNH]KHWEH
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

21.

1HWHJ\HNLDNpV]OpNHWHVĘQHN7iUROMDD
készüléket beltéren.
Ne használja játékszerként. Fokozott körültekintéssel járjon el, ha a készüléket gyermekek
közelében használja.
A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben
leírt módon használja. Kizárólag a gyártó által
javasolt tartozékokat használja.
Ne használja sérült akkumulátorral. Ha a
NpV]OpNQHPPHJIHOHOĘHQPĦN|GLNOHHMWHWWpN
megsérült, kültéren hagyták vagy vízbe ejtették, vigye vissza a szervizbe.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A
készüléket ne használja lezárt nyílásokkal;
tartsa távol a port, szöszt, hajat és minden
RO\DQWiUJ\DWPHO\FV|NNHQWKHWLDOHYHJĘ
áramlását.
Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és minden egyéb testrészét a nyílásoktól és a mozgó
UpV]HNWĘO
.DSFVROMRQNLPLQGHQYH]pUOĘWPLHOĘWWHOWiYRlítja az akkumulátort.
/HJ\HQNO|Q|VHQyYDWRVDPLNRUOpSFVĘQ
végez vele takarítást.
1HKDV]QiOMDWĦYHV]pO\HVYDJ\J\~OpNRQ\
folyadékok, mint például benzin felszívására,
továbbá ne használja ezek környezetében sem.
&VDNDJ\iUWyiOWDOEL]WRVtWRWWW|OWĘYHOW|OWVH
~MD
1HV]tYMRQIHOYHOHVHPPLO\HQpJĘYDJ\IVW|OJĘWiUJ\DWPLQWSpOGiXOFLJDUHWWDJ\XID
vagy forró hamu.
1HKDV]QiOMDSRU]ViNpVV]ĦUĘQpONO
Ne töltse az akkumulátort kültéren.
Az akkumulátort csak a gyártó által meghatáUR]RWWW|OWĘYHOW|OWVH Egy adott típusú akkumuOiWRUKR]KDV]QiOKDWyW|OWĘPiVDNNXPXOiWRURNNDO
való használata tüzet okozhat.
A szerszámgépeket kizárólag a meghatározott
akkumulátorokkal használja. Egyéb akkumulátorok használata sérülést vagy tüzet okozhat.
24

Amikor nem használja az akkumulátort, azt
a többi fémtárgytól, például iratkapcsoktól,
pUPpNWĘONXOFVRNWyOV]|JHNWĘOFVDYDURNWyO
vagy egyéb apró fémtárgyaktól távol tárolja,
mert ezek összeköttetést hozhatnak létre a
pólusok között.
+HO\WHOHQPĦN|GWHWpVHVHWpQD]DNNXPXOiWRUból folyadék folyhat ki; kerülje az ezzel való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerülne
a folyadékkal, vízzel öblítse le.
Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított
akkumulátorok váratlan módon viselkedhetnek,
melynek következtében tüzet, robbanást vagy
sérülést okozhatnak.
Ne tegye ki az akkumulátort és a szerszámot
Q\tOWOiQJQDNYDJ\W~O]RWWKĘKDWiVQDN$WĦ]
KDWiVDpVD&IHOHWWLKĘPpUVpNOHWUREEDQiVW
okozhat.
A töltésre vonatkozó minden utasítást tartson
be, ne töltse az akkumulátort vagy a szerszáPRWDPHJDGRWWKĘPpUVpNOHWWDUWRPiQ\RQ
kívül.$QHPPHJIHOHOĘPyG~pVQHPPHJIHOHOĘ
KĘPpUVpNOHWHQW|UWpQĘW|OWpVD]DNNXPXOiWRU
NiURVRGiViYDOMiUKDWYDODPLQWW]HWRNR]KDW

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.
.,(*e6=Ë7ė%,=7216È*,
(/ėË5È62.
A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
1.
$KDV]QiODWHOĘWW¿J\HOPHVHQROYDVVDiWH]W
DKDV]QiODWL~WPXWDWyWpVDW|OWĘKDV]QiODWL
~WPXWDWyMiW
2.
1HYHJ\HIHOYHOHDN|YHWNH]ĘDQ\DJRNDW
— )RUUyDQ\DJRNPLQWpJĘFLJDUHWWDYDJ\
N|V]|UOpVEĘOIpPYiJiVEyOV]iUPD]y
szilánk/fémreszelék
— 7Ħ]YHV]pO\HVDQ\DJRNPLQWSpOGiXO
gazolin, hígító, benzin, kerozin vagy
festék
— Robbanó anyagok, mint például a
nitroglicerin
— *\~OpNRQ\DQ\DJRNPLQWSpOGiXODOXmínium, cink, magnézium, titán, foszfor
vagy celluloid
— Nedves föld, víz, olaj vagy hasonlók
— .HPpQ\pOHVV]pOĦDQ\DJRNPLQWSpOGiXO
IDKXOODGpNIpPNĘpVYHJGDUDERN
szegek, szegecsek vagy pengék
— Összeragadó por, mint a cement vagy
toner
— 9H]HWĘNpSHVSRUPLQWIpPYDJ\V]pQSRU
— Finom részecskék, mint például betonpor
$]LO\HQPĦYHOHWW]HWVpUOpVWpVYDJ\DQ\DJL
kárt okozhat.
3.
Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal
állítsa le a készüléket.
4.
Ha elejtette vagy valamihez odaütötte a porV]tYyWDKDV]QiODWHOĘWWJRQGRVDQHOOHQĘUL]]H
hogy nincsenek-e rajta repedések vagy
sérülések.
MAGYAR

5.
6.

1HYLJ\HWĦ]KHO\YDJ\PiVKĘIRUUiVN|]HOpEH
Ne zárja le a szívónyílást vagy a
V]HOOĘ]ĘQ\tOiVRNDW

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.

12.

Fontos biztonsági utasítások az
akkumulátorra vonatkozóan
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

13.

$]DNNXPXOiWRUKDV]QiODWDHOĘWWWDQXOPiQ\R]]DiWD]DNNXPXOiWRUW|OWĘQ  D]DNNXPXOiWRURQ  pVD]DNNXPXOiWRUUDOPĦN|GWHWHWW
WHUPpNHQ  ROYDVKDWy|VV]HVXWDVtWiVWpV
¿J\HOPH]WHWĘMHO]pVW
Ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulátort.7]HWW~O]RWWKĘWYDJ\UREEDQiVWRNR]KDW
+DDPĦN|GpVLLGĘQDJ\RQOHU|YLGOWD]RQQDO
KDJ\MDDEEDDKDV]QiODWRW(]DW~OPHOHJHGpV
esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) 1HpUMHQD]pULQWNH]ĘNK|]HOHNWURPRVDQ
YH]HWĘDQ\DJRNNDO
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
HVĘQHN
$]DNNXPXOiWRUU|YLG]iUODWDQDJ\iUDPHUĘVVpJHWW~OPHOHJHGpVWpJpVHNHWVĘWDNiUPHJKLbásodást is okozhat.
Ne tárolja és használja a szerszámot vagy az
DNNXPXOiWRUWRO\DQKHO\HQDKRODKĘPpUVpNOHW
HOpUKHWLYDJ\PHJKDODGKDWMDD]&W ) 
Ne égesse el az akkumulátort még akkor
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen
HOKDV]QiOyGRWW$]DNNXPXOiWRUDWĦ]EHQ
felrobbanhat.
1HV]~UMDPHJQHYiJMDPHJQHW|UMH|VV]H
ne dobja el és ne ejtse le az akkumulátort,
illetve ne üsse hozzá kemény tárgyhoz. Az
LO\HQPDJDWDUWiVW]HWW~O]RWWKĘWYDJ\UREEDQiVW
okozhat.
Ne használjon sérült akkumulátort.
A készülékben található lítium-ion akkumulátoURNUDDYHV]pO\HViUXNNDONDSFVRODWRVHOĘtUisok vonatkoznak.
A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb.
iOWDOW|UWpQĘV]iOOtWiVDHVHWpQPLQGHQHVHWEHQ
WDUWVDV]HPHOĘWWDFVRPDJROiVRQpVDFtPNpQ
található speciális követelményeket.
$WHUPpNV]iOOtWiVUDW|UWpQĘIHONpV]tWpVHHVHWpQ
vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal
IRJODONR]yV]DNHPEHUUHO.pUMNKRJ\D]HVHWOHJHVHQV]LJRU~EEQHP]HWLHOĘtUiVRNDWLVYHJ\H
¿J\HOHPEH
5DJDVV]DOHDNLiOOypULQWNH]ĘNHWLOOHWYHRO\
PyGRQFVRPDJROMDEHD]DNNXPXOiWRUWKRJ\D]
QHWXGMRQHOPR]GXOQLDFVRPDJROiVEDQ
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14.

15.

16.

17.

18.

Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki
azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biztonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaníWiVDNRUWDUWVDEHDKHO\LHOĘtUiVRNDW
Az akkumulátorokat csak a Makita által megjelölt termékekhez használja. Ha az akkumulátorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
KHO\H]LD]WĦ]K|]W~OPHOHJHGpVKH]UREEDQiVhoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
Ha a szerszám hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátort ki kell venni a
szerszámból.
Használat közben és után az akkumulátor
felforrósodhat, ami égési sérülést vagy alaFVRQ\KĘPpUVpNOHWĦpJpVLVpUOpVWRNR]KDW
Figyeljen oda a forró akkumulátor kezelésére.
Ne érintse meg közvetlenül a szerszám érintke]ĘMpWPHUWHOpJIRUUyOHKHWDKKR]KRJ\pJpVL
sérüléseket okozzon.
Ne engedje, hogy forgács, por vagy sár tapadMRQD]DNNXPXOiWRUpULQWNH]ĘLUHO\XNDLEDpV
hornyaiba. Az a szerszám vagy az akkumulátor
J\HQJHWHOMHVtWPpQ\pWYDJ\PHJKLEiVRGiViW
RNR]KDWMD
Hacsak a szerszám nem támogatja a nagyfeV]OWVpJĦHOHNWURPRVYH]HWpNHNN|]HOpEHQW|UWpQĘKDV]QiODWRWQHKDV]QiOMDD]DNNXPXOiWRUW
QDJ\IHV]OWVpJĦHOHNWURPRVYH]HWpNHNN|]Hlében. Az a szerszám vagy az akkumulátor hibás
PĦN|GpVpWYDJ\PHJKLEiVRGiViWRNR]KDWMD
7DUWVDWiYRODJ\HUPHNHNWĘOD]DNNXPXOiWRUW

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.
VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon. A nem eredeti Makita akkumulátorok vagy módosított akkumulátorok használata
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet,
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita
V]HUV]iPUDpVW|OWĘUHYRQDWNR]y0DNLWDJDUDQFLiWLV
érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez
1.

2.

3.

4.
5.

7|OWVHIHOD]DNNXPXOiWRUWPLHOĘWWWHOMHVHQ
lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését
észleli.
6RKDQHW|OWVH~MUDDWHOMHVHQIHOW|OW|WWDNNXPXOiWRUW$W~OW|OWpVFV|NNHQWLD]DNNXPXOiWRU
élettartamát.
7|OWVHD]DNNXPXOiWRUWV]REDKĘPpUVpNOHWHQ
&& )) N|]|WW7|OWpVHOĘWW
KDJ\MDOHKĦOQLDI|OIRUUyVRGRWWDNNXPXOiWRUW
Ha nem használja az akkumulátort, vegye ki a
V]HUV]iPEyOYDJ\DW|OWĘEĘO
Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje
W|EEPLQWKDWKyQDSMD QHPKDV]QiOWDD]W

MAGYAR

7~OPHOHJHGpVHOOHQLYpGHOHP

$0ĥ.g'e6/(Ë5È6$

A készülék/akkumulátor túlmelegedésekor a készülék
DXWRPDWLNXVDQOHiOOpVD]DNNXPXOiWRUW|OW|WWVpJMHO]Ę
körülbelül 60 másodpercre kigyullad. A készülék még
EHNDSFVROiVNRUVHPLQGXOHO,O\HQNRUKDJ\MDOHKĦOQLD]
DNNXPXOiWRUWPLHOĘWWLVPpWEHNDSFVROQiDNpV]OpNHW

VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
HOWiYROtWiVUDNHUOWPLHOĘWWEHiOOtWYDJ\HOOHQĘUL]
valamilyen funkciót a szerszámon.

Mélykisütés elleni védelem

VIGYÁZAT: Vigyázzon, nehogy az akkumulátor
behelyezésekor becsípje az ujját/ujjait a porszívó
és az akkumulátor közé. $]XMM DN EHFVtSĘGpVH
sérülést okozhat.

+DD]DNNXPXOiWRUKDPDURVDQOHPHUODMHO]ĘIpQ\YLOORJ7RYiEELKDV]QiODWUDDNpV]OpNOHiOOpVDMHO]ĘIpQ\
körülbelül 60 másodpercre kigyullad. A készülék ismételt bekapcsolásakor a motor elindul, de hamarosan le
is áll. Ebben a helyzetben töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása
VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt,
PLHOĘWWEHKHO\H]LYDJ\HOWiYROtWMDD]DNNXPXOiWRUW
VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor
YDJ\HOWiYROtWiVDNRUHUĘVHQIRJMDPHJDV]HUV]imot és az akkumulátort.+DQHPIRJMDHUĘVHQD
szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor károsodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.
ŹÁbra1: 1.3LURVMHO2. Gomb 3. Akkumulátor

0(*-(*<=e6$OiPSDNLJ\XOODGiViQDNLGHMHD
PXQNDWHUOHWKĘPpUVpNOHWpWĘOpVD]DNNXPXOiWRU
állapotától függ.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése
&VDNiOODSRWMHO]ĘVDNNXPXOiWRURNHVHWpQ
ŹÁbra3: 1.-HO]ĘOiPSiN2.&KHFN HOOHQĘU]pV JRPE
1\RPMDPHJD]HOOHQĘU]ĘJRPERWKRJ\D]DNNXPXOiWRUW|OW|WWVpJMHO]ĘPHJPXWDVVDDKiWUDOpYĘDNNXPXOiWRUNDSDFLWiVW(NNRUDW|OW|WWVpJLV]LQWMHO]ĘOiPSiN
néhány másodpercre kigyulladnak.

$]DNNXPXOiWRUHJ\VpJNLYpWHOpKH]Q\RPMDEHD]DNNXPXOiWRUHJ\VpJHOHMpQWDOiOKDWyJRPERWpVK~]]DOHDJpSUĘO
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumuláWRUQ\HOYpWDEXUNRODWRQWDOiOKDWyYiMDWEDpVFV~V]WDVVD
DKHO\pUH(JpV]HQDGGLJWROMDEHDPtJD]DNNXPXOiWRU
egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a
SLURVMHODJRPEIHOVĘROGDOiQDNNRUDJRPEQHPNDWWDQWEHWHOMHVHQ

-HO]ĘOiPSiN

Világító
lámpa

KI

Töltöttségi
szint
Villogó
lámpa
75%-tól
100%-ig
50%-tól
75%-ig

VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkuPXOiWRUWDPtJDSLURVMHOHOQHPWĦQLN Ha ez nem
történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak
sérülést okozhat.

25%-tól
50%-ig
0%-tól 25%-ig

VIGYÁZAT: 1HHUĘOWHVVHD]DNNXPXOiWRUWEHKHlyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be könyQ\HGpQDNNRUQHPPHJIHOHOĘHQOHWWEHKHO\H]YH

Töltse fel az
akkumulátort.
Lehetséges,
hogy az
akkumulátor
meghibásodott.

6]HUV]iPDNNXPXOiWRUYpGĘUHQGV]HU
$V]HUV]iPV]HUV]iPDNNXPXOiWRUYpGĘUHQGV]HUUHO
YDQIHOV]HUHOYH$UHQGV]HUDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVROMD
a motor áramellátását, így megnöveli a szerszám és az
akkumulátor élettartamát.
A készülék használat közben automatikusan leáll, ha
DNpV]OpNYDJ\D]DNNXPXOiWRUDN|YHWNH]ĘKHO\]Htek egyikébe kerül. Egyes helyzetekben kigyullad a
MHO]ĘOiPSD
ŹÁbra2: 1.-HO]ĘOiPSD

7~OWHUKHOpVYpGHOHP
+DDV]HUV]iPRW~J\KDV]QiOMiNKRJ\D]UHQGHOOHQHsen nagy áramot vesz fel, akkor a szerszám automatiNXVDQOHiOOpVDMHO]ĘIpQ\N|UOEHOOPiVRGSHUFUH
NLJ\XOODG,O\HQNRUNDSFVROMDNLDV]HUV]iPRWpVIHMH]]H
EHD]WDPĦYHOHWHWDPHO\LNDW~OWHUKHOpVWRNR]]D$
PXQND~MUDNH]GpVpKH]NDSFVROMDEHDV]HUV]iPRW
26

0(*-(*<=e6$]DGRWWPXQNDIHOWpWHOHNWĘOpVDN|UQ\H]HWKĘPpUVpNOHWpWĘOIJJĘHQDMHO]HWWW|OW|WWVpJL
V]LQWQpPLOHJHOWpUKHWDWpQ\OHJHVW|OW|WWVpJLV]LQWWĘO

A kapcsoló használata
ŹÁbra4: 1. BE/fordulatszámváltó gomb 2..,JRPE
$SRUV]tYyEHNDSFVROiViKR]FVDNQ\RPMDOHD%(IRUGXODWV]iPYiOWyJRPERW$NLNDSFVROiVKR]Q\RPMDPHJD.,JRPERW
+iURPNO|QE|]ĘIRUGXODWV]iPRWiOOtWKDWEHDSRUV]tYyQ
a BE/fordulatszámváltó gomb segítségével.
$JRPEHOVĘPHJQ\RPiViYDOPDJDVIRUGXODWV]iPUD
vált, másodikra maximális fordulatszámra vált, harmadikra pedig visszavált normál fordulatszámra. A gomb
minden egyes megnyomása a magas/maximális/normál
fordulatszámok között léptet.
MAGYAR

5. =iUMDEHWHOMHVHQDSRUJ\ĦMWĘIHGHOpW
ŹÁbra10: 1.3RUJ\ĦMWĘIHGHOH

ÖSSZESZERELÉS

0(*-(*<=e6 Amikor a porzsák nincs behelyezve
DSRUV]tYyEDDSRUJ\ĦMWĘIHGHOHQHP]iUyGLNEH
WHOMHVHQ

VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort
OHYHWWHPLHOĘWWEiUPLO\HQPĦYHOHWHWYpJH]D
szerszámon.

$SDStUV]ĦUĘEHV]HUHOpVH

3RU]ViNpVSDStUV]ĦUĘ
$SRUV]tYyKDV]QiODWDHOĘWWKHO\H]]HQEHHJ\SRU]ViNRW
YDJ\HJ\SDStUV]ĦUĘW
$SRU]ViNYDJ\DSDStUV]ĦUĘEHKHO\H]pVHNRUKDV]QiOMD
a porelzárót.
$SRU]ViNW|EEV]|ULV~MUDKDV]QiOKDWyDQpONOKRJ\D]W
ki kellene tisztítani.
$SDStUV]ĦUĘHOGREKDWyWtSXV~$PLNRUPHJWHOWGREMDNL
DSDStUV]ĦUĘWDQpONOKRJ\NLUtWHQp

MEGJEGYZÉS: Hogy elkerülhesse a por
motorba jutását:
•
+DV]QiODWHOĘWWJ\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\
DSRU]ViNpVDSDStUV]ĦUĘPHJIHOHOĘHQD
helyén van-e.
•
$SRUHO]iUyWpVDSRU]ViNRWYDJ\SDStUV]ĦUĘW
egyszerre helyezze be, egészen ütközésig.
•
Ne használjon szakadt, lyukas porzsákot.
(]NiURVtWKDWMDDPRWRUW

+DV]QiOMDDSRUHO]iUyWDSDStUV]ĦUĘEHKHO\H]pVHNRULV
)LJ\HOMHQRGDQHKRJ\YpOHWOHQOPHJIRUGtWVDPHUWD
IHOVĘpVDOVyROGDODNNO|QE|]QHN
ŹÁbra11: 1.3RUHO]iUyIHOVĘROGDOD2. Porelzáró alsó
oldala
1. +DMWVDNLDSDStUV]ĦUĘV]iMiWPLHOĘWWUiKHO\H]LD]W
a porelzáróra.
ŹÁbra12
2. ,OOHVV]HDSDStUV]ĦUĘNLHPHONHGĘUpV]pWDSRUHO]iUyYiMDWiEDD]iEUiQOiWKDWyPyGRQ
$SDStUV]ĦUĘIHOVĘpVDOVyROGDODQLQFVPHJNO|QE|]tetve. Bármelyik oldalon található kiemelkedést beilOHV]WKHWLDSRUHO]iUyYiMDWiED
ŹÁbra13: 1. Porelzáró 2.9iMDW3.3DStUV]ĦUĘ
3. ,OOHVV]HHJ\PiVKR]DSRUHO]iUypVDSDStUV]ĦUĘ
keretét.
ŹÁbra14
4. +HO\H]]HDSRUHO]iUyWpVDSDStUV]ĦUĘWDSRUV]tYyEDQOHYĘUHJEH~J\KRJ\DSRUHO]iUyQWDOiOKDWyQ\tO
EHIHOpQp]]HQ7ROMDEHWHOMHVHQDSRUV]tYyUHJpEHQ
található résbe.
ŹÁbra15: 1. Nyílás

MEGJEGYZÉS: Ne hajtsa meg a kartont a nyíOiVQiODSDStUV]ĦUĘEHKHO\H]pVHNRU

MEGJEGYZÉS: Soha ne dobja el a porelzárót,
mert azt mindig használni kell a porzsák vagy a
SDStUV]ĦUĘEHKHO\H]pVHNRU

MEGJEGYZÉS: $SDStUV]ĦUĘDSRUV]tYyWHOMHVtWményének fenntartásához szükséges fontos elem.
$QHPHUHGHWLSDStUV]ĦUĘKDV]QiODWDIVW|WYDJ\
V]LNUDNpS]ĘGpVWHUHGPpQ\H]KHW

A porzsák felhelyezése

5. +HO\H]]HDSDStUV]ĦUĘWHOMHVWiUROyUpV]pWDJpS
EHOVHMpEH
ŹÁbra16
6. =iUMDEHWHOMHVHQDSRUJ\ĦMWĘIHGHOpW
ŹÁbra17: 1.3RUJ\ĦMWĘIHGHOH
0(*-(*<=e6$PLNRUDSDStUV]ĦUĘQLQFVEHKHO\H]YHDSRUV]tYyEDDSRUJ\ĦMWĘIHGHOHQHP]iUyGLN
EHWHOMHVHQ

+DV]QiOMDDSRUHO]iUyWDSRU]ViNEHKHO\H]pVpKH]
)LJ\HOMHQRGDQHKRJ\YpOHWOHQOPHJIRUGtWVDPHUWD
IHOVĘpVDOVyROGDODNNO|QE|]QHN
ŹÁbra5: 1.3RUHO]iUyIHOVĘROGDOD2. Porelzáró alsó
oldala

A vállszíj felszerelése

1. ,OOHVV]HDSRU]ViNNLHPHONHGĘUpV]pWDSRUHO]iUyQ
WDOiOKDWyYiMDWEDD]iEUiQOiWKDWyPyGRQ
$SRU]ViNIHOVĘpVDOVyROGDODQLQFVPHJNO|QE|]WHWYH
Bármelyik oldalon található kiemelkedést beillesztheti a
SRUHO]iUyYiMDWiED
ŹÁbra6: 1. Porelzáró 2.9iMDW3. Porzsák

VIGYÁZAT: Vigyázzon, hogy a vállszíj ne akadMRQEHOHDN|UQ\H]HWpEHQOpYĘWiUJ\DNED
VIGYÁZAT: Vigyázzon, hogy a porszívó haszQiODWDNRUDYiOOV]tMQHFV~VV]RQOHDYiOOiUyO
$SRUV]tYyVWDELONH]HOpVpKH]MDYDVROMXNKRJ\D
YiOOV]tMDWYLVHOMHNHUHV]WEHQDPHOOHHOĘWW

2.
Illessze egymáshoz a porelzáró keretét és a porzsák keretét.
ŹÁbra7

$]iEUiQOiWKDWyPyGRQFVDWODNR]WDVVDDYiOOV]tMDNDV]WyLWDSRUV]tYyFVDWMDLUD
ŹÁbra18: 1.9iOOV]tM2. Akasztó 3. Csat

3.
Helyezze a porelzárót és a porzsákot a porszívóEDQOHYĘUHJEH~J\KRJ\DSRUHO]iUyQWDOiOKDWyQ\tO
EHIHOpQp]]HQ7ROMDEHWHOMHVHQDSRUV]tYyUHJpEHQ
található résbe.
ŹÁbra8: 1. Nyílás

0(*-(*<=e6$YiOOV]tMDWDSXKDWiVNiKR] RSFLRQiOLVWDUWR]pN LVFVDWROKDWMDD]iEUiQOiWKDWyPyGRQ
ŹÁbra19: 1.9iOOV]tM2. Puha táska

+HO\H]]HDSRU]ViNV]|YHWUpV]pWDSRUV]tYyEHOVHMpEH
4.
ŹÁbra9
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A por kiürítése

0ĥ.g'7(7e6

VIGYÁZAT: Ürítse ki a porzsákot, illetve cseUpOMHNLDSDStUV]ĦUĘWPLHOĘWWPHJWHOLN(OOHQNH]Ę
HVHWEHQFV|NNHQDV]tYyLOOHWYHI~YyHUĘ

VIGYÁZAT: A porszívó szállításakor mindig a
IRJDQW\~WIRJMD+DDWDUWR]pNUpV]pWIRJMDV]iOOtWiVNRU
az leválhat a porszívóról, és személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: $SRUJ\ĦMWĘIHGHOpQHNEHFVXNiVDkor vigyázzon, hogy ne csípje be az ujjait.

VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket, miközben autót vezet vagy jár a motor.

MEGJEGYZÉS: Soha ne dobja el a porelzárót,

VIGYÁZAT: 1HUDJDGMDPHJDJpJHFVĘFVDWODkozót az ábrán látható módon.$JpJHFVĘFVDWODNR]yPHJIRJiViYDOEHFVtSKHWLD]XMMDLW

mert azt mindig használni kell a porzsák vagy a
SDStUV]ĦUĘEHKHO\H]pVHNRU

MEGJEGYZÉS: $PLNRUDSRU]ViNSDStUV]ĦUĘ

ŹÁbra20: 1.*pJHFVĘFVDWODNR]y

QLQFVEHKHO\H]YHDSRUV]tYyEDDSRUJ\ĦMWĘIHGHOH
QHP]iUyGLNEHWHOMHVHQ1HHUĘOWHVVHDSRUJ\ĦMWĘ
fedelét bezáráskor. Ez a készülék deformálódását
vagy törését okozhatja.

Használat porszívóként
0(*-(*<=e63RUV]tYy]iVHOĘWWWiYROtWVDHODI~Yytartozékot. Ha a fúvótartozék a porszívóra van csatlaNR]WDWYDD]FV|NNHQWLDV]tYyHUĘW

MEGJEGYZÉS: A por eltávolításakor tisztítsa

A szívótartozék felszerelése és eltávolítása
7DUWR]pNSpOGiXOV]tYyIHMFVDWODNR]WDWiViKR]FVDYDUMDpVKHO\H]]HEHEL]WRQViJRVDQDJpJHFVĘEH
Eltávolításhoz forgassa el, és húzza ki.
$EHV]HUHOpVPyGMDHOWpUDV]tYyIHMHNWĘOIJJĘHQD]
ábrázolt módon.
ŹÁbra21: 1.*pJHFVĘ2.*XPLV]tYyIHM3. Puha kefe
4.hOpVV]tYyIHM5./iEW|UOĘV]tYyIHM

PHJDSRU]ViNSDStUV]ĦUĘWDUWyMiWLV A tartóban
PDUDGySRUpVSLV]RNDV]LYDFVRVV]ĦUĘHOW|PĘGpVpW
YDJ\DPRWRUNiURVRGiViWRNR]KDWMD
1. 1\LVVDNLDSRUJ\ĦMWĘIHGHOpW
ŹÁbra27: 1.3RUJ\ĦMWĘIHGHOH
2. +~]]DNLHJ\WWDQDUDQFVV]tQĦSRUHO]iUyWpVD
SRU]ViNRWSDStUV]ĦUĘW
ŹÁbra28: 1. Porelzáró
3.
Porzsák használata esetén
Távolítsa el a porelzárót, és ürítse ki a porzsákot.
ŹÁbra29: 1. Porelzáró 2. Porzsák

Porszívózás

3DStUV]ĦUĘKDV]QiODWDHVHWpQ
7iYROtWVDHODSRUHO]iUyWpVGREMDHODSDStUV]ĦUĘW
ŹÁbra30: 1. Porelzáró 2.3DStUV]ĦUĘ

*XPLV]tYyIHM
(]DV]tYyIHMDONDOPDVD]DOVyVDUNRNPLQWSpOGiXO
D]DMWyQ\tOiVWLV]WtWiViUD$JXPLV]tYyIHMNtPpOHWHVD
tisztított felülethez.
ŹÁbra22: 1.*XPLV]tYyIHM

4. +HO\H]]HEHHJ\WWDSRU]ViNRW~MSDStUV]ĦUĘW
pVDSRUHO]iUyWDSRUV]tYyEDpV]iUMDEHDSRUJ\ĦMWĘ
fedelét.

Puha kefe

+DV]QiODWI~MyNpQW

(]DV]tYyIHMDONDOPDVDOpJNRQGLFLRQiOyV]HOOĘ]ĘLQHN
DPĦV]HUIDOVWEWLV]WtWiViUD$SXKDNHIHIHMpWDPHJIHOHOĘV]|JEHOHKHWIRUGtWDQL
ŹÁbra23: 1. Puha kefe

VIGYÁZAT: Soha ne irányítsa a szívófejet a
közelben tartózkodókra.

Ülésszívó fej
(]DV]tYyIHMV]|V]HOWiYROtWyNHIpYHOUHQGHONH]LNKRJ\
WLV]WtWVDD]OpVIHOOHWpW$V]tYyIHMROGDONHIpMHKDV]QRV
PHUWHOWiYROtWMDDSRUWDYDUUDWRNEyO
ŹÁbra24: 1.hOpVV]tYyIHM2. Oldalkefe

/iEW|UOĘV]tYyIHM
(]DV]tYyIHMDOiEW|UOĘNpVV]ĘQ\HJHNWLV]WtWiViUDV]ROJiO$
V]tYyIHMHQOpYĘIRJDNVHJtWHQHNHOWiYROtWDQLDKRPRNV]HPHNHW
ŹÁbra25: 1./iEW|UOĘV]tYyIHM

MEGJEGYZÉS: /iEW|UOĘWLV]WtWiViKR]PLQGLJ
KDV]QiOMDDOiEW|UOĘV]tYyIHMHW Ha más anyagokhoz
KDV]QiOMDDOiEW|UOĘV]tYyIHMHWPHJNDUFROKDWMDDIHOOHWHW

VIGYÁZAT: A por belélegzésének elkerülése
érdekében ajánlatos az ablakokat kinyitni, valaPLQWYpGĘV]HPYHJHWpVPDV]NRWYLVHOQLPĦN|Gtetés közben.
VIGYÁZAT: 1HK~]]DPHJDI~YyWDUWR]pNRW
/HM|KHWDSRUV]tYyUyO
VIGYÁZAT: Ne használja a porszívót arra, hogy
OHYHJĘWI~MMRQWiUJ\DNEDPLQWSpOGiXOJXPLFVyQDNEDODEGiNEDYDJ\PiVIHOI~MKDWyWiUJ\DNED
A megnövelt motorfordulat a ventilátor veszélyes
W|UpVpWRNR]KDWMD
VIGYÁZAT: Soha ne blokkolja a szívónyílást és/
YDJ\DI~YyNLPHQHWHWhJ\HOMHQDUUDKRJ\SRURV
WHUOHWHQYDOyKDV]QiODWNRUQHEORNNROMDDV]tYyQ\tlást vagy fúvókimenetet porral vagy piszokkal.
VIGYÁZAT: &VDND0DNLWDiOWDOEL]WRVtWRWWI~Yykákat használjon.

Tisztítás szívófej nélkül
3RUV]tYy]KDWV]tYyIHMQpONOLV
ŹÁbra26
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$I~YyWDUWR]pNIHOV]HUHOpVHpV
eltávolítása

$V]LYDFVV]ĦUĘHOWiYROtWiVDpV
visszahelyezése

A fúvótartozék csatlakoztatásához illessze a fúvótarWR]pNU|J]tWĘMpQOpYĘNLHPHONHGpVWDQ\tOiVEDQOpYĘ
YiMDWKR]PDMGQ\RPMDEHDPtJNDWWDQ
ŹÁbra31: 1. Fúvótartozék

VIGYÁZAT: $V]LYDFVV]ĦUĘWDWLV]WtWiVWN|YHWĘHQKHO\H]]HYLVV]DDSRUV]tYyED Ha vízben
PRVWDV]iUtWVDPHJDODSRVDQDYLVV]DKHO\H]pVHOĘWW
$QHPHOpJJpV]iUD]V]LYDFVV]ĦUĘFV|NNHQWKHWLD
motor élettartamát.

$I~YyWDUWR]pNHOWiYROtWiViKR]K~]]DOHIHOpDU|J]tWĘW
PLN|]EHQQ\RPMDDWHWHMpWD]iEUi]ROWPyGRQ
ŹÁbra32

)~YiV

$V]LYDFVV]ĦUĘHOWiYROtWiViKR]HOĘEEYHJ\HNLDSRU]ViNRWYDJ\DSDStUV]ĦUĘWPDMGIRJMDPHJNpWXMMDOpV
YHJ\HNLDV]ĦUĘW
ŹÁbra36: 1.6]LYDFVV]ĦUĘ

Irányítsa a fúvótartozék végét a lefúvandó tárgy felé,
PDMGNDSFVROMDEHDNpV]OpNHW
ŹÁbra33

1\RPMDEHDV]LYDFVV]ĦUĘV]pOpWDSRU]ViNSDStUV]ĦUĘ
rögzítési helyén, belül található süllyesztett falhoz.
ŹÁbra37: 1. Bemélyedés

Tárolás

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja az
DNNXPXOiWRUWpVDW|OWĘWDJpSNRFVLEDQ Egy
QDSRQKDJ\RWWJpSNRFVLEHOVHMpEHQDKĘPpUVpNOHW
PHJKDODGKDWMDD]&W ) $]DNNXPXOiWRU
PHJVpUOKHWpVIRO\DGpNNLERFViWiVWIVWNpS]ĘGpVW
vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
HOWiYROtWiVUDNHUOWPLHOĘWWiWYL]VJiOMDDV]HUV]imot vagy annak karbantartását végzi.

ŹÁbra38

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt,
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat.
(]HNHOV]tQH]ĘGpVWDODNYHV]WpVWYDJ\UHSHGpVW
okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a
W|OWĘWPLN|]EHQDWiVNiEDQWiUROMD$OpJV]HOOĘ]Ę
HO]iUiVDIVWNpS]ĘGpVWYDJ\W]HWRNR]KDW

$WHUPpN%,=7216È*È1$.pV
0(*%Ë=+$7Ï6È*È1$.IHQQWDUWiVDpUGHNpEHQD
MDYtWiVRNDWpVPiVNDUEDQWDUWiVRNDWYDJ\EHiOOtWiVRNDW
D0DNLWDKLYDWDORVYDJ\J\iULV]HUYL]N|]SRQWMiEDQ
kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
használva.

Tisztítás
,GĘQNpQWW|U|OMHiWV]DSSDQRVYt]]HOPHJQHGYHVtWHWW
URQJ\VHJtWVpJpYHODSRUV]tYyNOVĘIHOOHWHLW DNpV]lék házát).
7LV]WtWVDNLDV]tYyQ\tOiVWDSRU]ViNSDStUV]ĦUĘU|J]ttési helyének környezetét és a porelzárót.
ŹÁbra34
Szappanos vízben mossa ki a porzsákot, ha porral eltöPĘG|WWpVDV]tYyWHOMHVtWPpQ\OHFV|NNHQ+DV]QiODW
HOĘWWDODSRVDQV]iUtWVDPHJ$QHPWHOMHVHQPHJV]iUtWRWWV]ĦUĘJ\HQJHV]tYyWHOMHVtWPpQ\WpVDPRWRUpOHWWDUWDPiQDNU|YLGOpVpWRNR]KDWMD
ŹÁbra35

ŹÁbra39

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltse az akkuPXOiWRUWMiUPĦEHV]HUHOWLQYHUWHUUHO Rendellenes
KĘWRNR]KDWpVWĦ]NHOHWNH]KHW
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltse az akkumulátort gépkocsiban. Ha az akkumulátor a 10°C
) & ) RQNtYOLKĘPpUVpNOHWWDUWRPiQ\QDNYDQNLWpYHKĘNpS]ĘGKHWpVYDJ\NLJ\XOODGhat vagy felrobbanhat.
VIGYÁZAT: Amikor a porszívó nincs használatban, a gégecsövet mindig az ábrázolt módon
tárolja, hogy elkerülje a megbotlást. A letekeredett
JpJHFVĘEHOHDNDGKDWDOiEiEDpVV]HPpO\LVpUOpVW
okozhat.
ŹÁbra40: 1. Akasztó 2.*pJHFVĘ

0(*-(*<=e6$SDStUV]ĦUĘHOGREKDWyWtSXV~
+DDV]LYDFVV]ĦUĘHOW|PĘG|WWYHJ\HOHDSRUV]tYyUyOpV
W|U|OMHOHYDJ\PRVVDNLYt]EHQ
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Hibaelhárítás
0LHOĘWWMDYtWiVWLJpQ\HOQHHOOHQĘUL]]HDN|YHWNH]ĘNHW
Tünet
*\HQJHV]tYyWHOMHVtWPpQ\

Átvizsgálandó terület

Megoldás

$SRU]ViNYDJ\DSDStUV]ĦUĘWHOHYDQ
SRUUDO"

hUtWVHNLDSRU]ViNRWYDJ\DSDStUV]ĦUĘ

(OW|PĘG|WWHODSRU]ViN"

3RUROMDNLYDJ\PRVVDNLDSRU]ViNRW

(OW|PĘG|WWHODSDStUV]ĦUĘ"

&VHUpOMHNLDSDStUV]ĦUĘW

/HPHUOWD]DNNXPXOiWRU"

Töltse fel az akkumulátort.

1HPPĦN|GLN

/HPHUOWD]DNNXPXOiWRU"

Töltse fel az akkumulátort.

$SRUJ\ĦMWĘIHGHOHQHP]iUyGLN

Be van illesztve a porzsákot vagy a
SDStUV]ĦUĘ"

,OOHVV]HEHDSRU]ViNRWYDJ\DSDStUV]ĦUĘ

MEGJEGYZÉS:1HSUyEiOMDHJ\HGOPHJMDYtWDQLDSRUV]tYyW

OPCIONÁLIS
.,(*e6=Ë7ė.
VIGYÁZAT: (]HQNLHJpV]tWĘNHWpVWDUWR]pNRNDW
javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita
szerszámhoz.%iUPLO\HQPiVNLHJpV]tWĘYDJ\WDUWR]pNKDV]QiODWDDV]HPpO\LVpUOpVNRFNi]DWiYDOMiU$
NLHJpV]tWĘWYDJ\WDUWR]pNRWFVDNUHQGHOWHWpVV]HUĦHQ
KDV]QiOMD
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra
van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

&VĘWROGDW HJ\HQHVFVĘ

6]tYyIHM

6]ĘQ\HJNHIH
•
Bútorkefe

6DURNWLV]WtWyIHM

.|UNHIH

+DMOpNRQ\FVĘ

3DStUV]ĦUĘ

.O|QiOOyV]tYyIHM

hOpVV]tYyIHM

5pVV]tYyIHM
•
Ciklon tartozék
•
Porzsák

1DJ\WHOMHVtWPpQ\ĦSRU]ViN
•
Puha táska

(UHGHWL0DNLWDDNNXPXOiWRUpVW|OWĘ
0(*-(*<=e6$OLVWiQIHOVRUROWQpKiQ\NLHJpV]tWĘ
megtalálható az eszköz csomagolásában standard
NLHJpV]tWĘNpQW(]HNRUV]iJRQNpQWHOWpUĘHNOHKHWQHN
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