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mellett vagy azzal a feltétellel használhatják, hogy megértették a 
biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és a kapcsolódó 
kockázatokat. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a 
készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 
gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

1. 
2. 

kell eljárni.
3. A készülék kizárólag a kézikönyvben ismertetett módon használható. Kizárólag a gyártó által ajánlott 

4. 
kültéren maradt vagy vízbe ejtették, juttassa vissza márkaszervizbe.

5. Nedves kézzel ne mozgassa, illetve kezelje a készüléket.
6. A nyílásokba semmilyen tárgyat ne helyezzen.
7. 
8. 
9. 

10. Ne töltse az akkumulátort a szabadban.
11. 
12. Ne használja nyílt láng, izzó hamu közelében és robbanékony környezetben sem; ilyen lehet például gyúlékony 

szikrákkal járhat.

A készülék háztartási használatra szolgál.

1. 
2. Ha rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le a készüléket.
3. 

vagy egyéb sérülések.
4. 
5. Ha az alkatrészei töröttek, elhajlottak, megrepedtek vagy más egyéb módon károsodtak, ne használja a 

készüléket.
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6. Felügyelet nélkül ne hagyja a vezeték nélküli ventilátort bekapcsolva.
7. 

fogva szállítani, sem pedig a dugaszt a vezetékénél fogva kihúzni az aljzatból. A hálózati adaptert tartsa távol 

sérült adapter használata megnöveli az áramütés kockázatát.

1. 
használatra szolgál.

2. A vezeték nélküli ventilátor a tartozék hálózati adapterrel vagy a Makita 

3. 

4. 

karbantartást vagy tisztítást végez a ventilátoron, mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
5. 

zárása szikrákat, égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
6. 

1. A vezeték nélküli ventilátor szervizelését kizárólag szakember végezheti. A szakképzetlen személy által végzett 
karbantartás és szervizelés sérülési kockázattal járhat.

2. 

vagy sérülés kockázatát rejtheti magában.

• Lásd a használati utasítást.

• Csak az EU-országok részére.

Ne dobja az elektromos eszközöket és az akkumulátort háztartási hulladék közé.
Az elektromos és elektronikus berendezések és ezek akkumulátorainak, továbbá az akkumulátorok és elemek 

létesítménybe kell visszaküldeni.

Akkumulátorkazetta Makita 10,8 V / 10,8 V – max. 12 V lítium-ion akkumulátor

Hálózati adapter Bemenet: 100 – 240 V, 50/60 Hz, max. 0,6 A; kimenet: 12 V, 1,5 A

Méret
(H x Sz x M)

Akkumulátor nélkül 148 mm x 260 mm x 252 mm

BL1015/BL1016/BL1020B/
BL1021B akkumulátorral

149 mm x 260 mm x 252 mm

BL1040B/BL1041B akkumulátorral 168 mm x 260 mm x 252 mm

Nettó súly 1,2 – 1,4 kg

• 
meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.
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Légsebesség

Akkumulátor

BL1015
BL1016

BL1020B
BL1021B

BL1040B
BL1041B

Magas Kb. 105 perc Kb. 135 perc Kb. 275 perc

Közepes Kb. 145 perc Kb. 190 perc Kb. 380 perc

Alacsony Kb. 240 perc Kb. 315 perc Kb. 630 perc

1. Tápkapcsoló gomb 3. Fordulatszámváltó gomb

4. Furat 5. Fogantyú 6. Akkumulátor nyílás

7. Kampó 8. 12 voltos egyenáramú aljzat 9. Hálózati adapter

10. Gomb 11. Piros jelzés 12. Akkumulátorkazetta

16. Csavarfurat B 17. Furat a falra szereléshez 18. Horony a felakasztáshoz

• 
azzal súlyos sérüléseket okozhat.

• 

• Ne fogja meg nedves vagy zsíros kézzel a vezetéket és az akkumulátort.
• Soha ne használja a vezeték nélküli ventilátort, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült.
• Soha ne csatlakoztassa le a hálózati adaptert a vezeték nélküli ventilátorról, ha az a hálózati áramforráshoz 

• Az akkumulátor behelyezésekor/eltávolításakor, vagy a hálózati adapter hálózatra, vagy onnan való 
lecsatlakoztatásakor, mindig sík, stabil felületre helyezze a vezeték nélküli ventilátort.

Illessze a hálózati adapter 12 voltos egyenáramú csatlakozóját a 12 voltos egyenáramú aljzatba , majd 
dugja a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba. Ügyeljen arra, hogy az adapter és az elektromos hálózat feszültségi 

A hálózati adapter csatlakoztatása után akár 3 – 5 másodpercbe is telhet, amíg a vezeték nélküli ventilátor elindul.

A mellékelt hálózati adapter nem tölti a vezeték nélküli ventilátorba helyezett akkumulátort.

AKKUMULÁTORKAZETTÁT FELTÖLTENI.
1. 

2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. 

túlmelegedés, égés és esetleg robbanás következhet be.
4. 

elektrolit vakságot okozhat.
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5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:

(2) Ne tartsa az akkumulátort szögeket, érméket vagy egyéb fémtárgyakat is tartalmazó tárolóban.

Az akkumulátor rövidzárlata az elektromos töltések nagyarányú áramlását, túlmelegedést, égést és 
meghibásodást eredményezhet.

6. 
50 °C-ot.

7. 
akkumulátor felrobbanhat.

8. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne essen le, illetve ne érje ütés.
9. Sérült akkumulátorral ne használja a készüléket.
10. Soha ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátorkazettát. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
11. 

egy harmadik fél általi kereskedelmi forgalomba hozatalkor be kell tartani a csomagolásra és címkézésre 

mozdulhasson el a csomagolásban.
12. 

Nem eredeti vagy módosított Makita akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, ezzel 
tüzet, személyi sérülést és kárt okozva. Ha nem eredeti vagy módosított Makita akkumulátort használ, a Makita 

1. 
mindig állítsa le, és töltse fel az akkumulátort.

2. Soha ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátort.  
Az akkumulátor túltöltöttsége csökkenti az akkumulátor élettartamát.

3. 
4. A huzamosabb ideig (több mint hat hónapig) nem használt akkumulátort töltse fel.

Beszereléshez igazítsa egymáshoz a ház mélyedését és az akkumulátor kiálló fülét, majd csúsztassa a helyére az 

használati utasításában található.

Csak jelzéssel ellátott akkumulátorkazetta esetén

kigyulladnak.

Töltöttség

Világító lámpa KI

75%-tól 100%-ig

50%-tól 75%-ig

25%-tól 50%-ig

0%-tól 25%-ig
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• 

• 
Ebben az esetben a vezeték nélküli ventilátor automatikusan leáll. Ha a vezeték nélküli ventilátor a kapcsolóval 

A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsoló gombot (1). A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg ismét 
a tápkapcsoló gombot.

megnyomja a gombot.

• Ne állítsa a ventilátor fejét a mozgástartományán kívüli helyzetbe.

• Soha ne akassza a vezeték nélküli ventilátort magas helyekre, vagy olyan felületekre, ahol kibillenhet az 
egyensúlyából, és leeshet.

• A vezeték nélküli ventilátor felakasztásához szilárd anyagot, például fémoszlopot használjon. Az oszlop 

2,3 m-nél magasabbra.

vezeték nélküli ventilátort.

falra akasztásra szolgáló furatok (17) segítségével.

• Amikor a falra akasztja, húzza ki a hálózatból a vezeték nélküli ventilátort, és távolítsa el az akkumulátort.
• Gondosan válassza ki a stabil falat a vezeték nélküli ventilátor falra szereléséhez. Ügyeljen arra, hogy a vezeték 

nélküli ventilátor biztonságosan legyen felakasztva.
• 

• Ezt a ventilátort olyan magasra kell szerelni, hogy a lapátjai több, mint 2,3 m-rel a padló vagy ablakok fölött 
legyenek.

• 

okozhatja.
• 

• 
végezne rajta, illetve tárolóba helyezné.
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forgalomban kapható oldószer káros hatással lehet, így használatuk kárt tehet bennük. Miután a hordozható 

• 

személyi sérüléshez vezethet.
• Az összes alkatrészt hivatalos márkaszervizben kell cserélni.

ventilátort.
A kisült akkumulátort ne tárolja huzamosabb ideig, mert az csökkenti az akkumulátor élettartamát.
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