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20 MAGYAR

-
-

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

Típus: CL107FD

porzsákkal 500 ml

330 ml

Folyamatos használat (BL1015 
akkumulátorral)

1 (normál fordulatszámú mód)

2 (magas fordulatszámú mód)

3 (maximális fordulatszámú 
mód)

960 mm

Névleges feszültség 10,8 V, egyenáram

Akkumulátor BL1015, BL1020B BL1040B

Tiszta tömeg 1,1 kg 1,3 kg

megváltozhatnak.

Szimbólumok

 

Olvassa el a használati utasítást.

 

Cd

Ni-MH

Li-ion

 
Az elektromos berendezéseket és az 

elektromos és elektronikus berendezé-
sekre vonatkozó irányelvei, illetve az 

szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti 

elektromos berendezéseket, elemeket és 

környezetbarát módon kell gondoskodni 

Rendeltetés

A vezeték nélküli porszívókra 
vonatkozó biztonsági 

FIGYELMEZTETÉS: FONTOS: HASZNÁLAT 

 Ha nem 
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1. 
készüléket beltéren.

2. -
kintéssel járjon el, ha a készüléket gyermekek 

3. 
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.

5. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
6. Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A 

készüléket ne használja lezárt nyílásokkal; 

áramlását.
7. Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és min-

den egyéb testrészét a nyílásoktól és a mozgó 

8. -
lítja az akkumulátort.

9. 
végez vele takarítást.

10. 
folyadékok, mint például benzin felszívására, 

11. 

12. -

vagy forró hamu.
13. 

14. 

15. Az akkumulátort csak a gyártó által meghatá-
-

való használata tüzet okozhat.

16. A szerszámgépeket kizárólag a meghatározott 
akkumulátorokkal használja. -
torok használata sérülést vagy tüzet okozhat.

17. Amikor nem használja az akkumulátort, azt 

vagy egyéb apró fémtárgyaktól távol tárolja, 

18. -
ból folyadék folyhat ki; kerülje az ezzel való 
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerülne 

UTASÍTÁSOKAT.

A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
1. 

2. 

— 

szilánk/fémreszelék
— -

lin, hígító, benzin, kerozin vagy festék
— Robbanó anyagok, mint például a 

nitroglicerin
— -

mínium, cink, magnézium, titán, foszfor 
vagy celluloid

— 

— 

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 készüléket.
4. -

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. 

(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 
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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.
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. 

észleli.
2. -

élettartamát.
3. 

VIGYÁZAT: 
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 

valamilyen funkciót a szerszámon.

VIGYÁZAT: Figyeljen oda, nehogy az akku-
mulátor behelyezésekor az ábrán látható módon 
becsípje az ujját/ujjait a porszívó és az akkumulá-

Ábra1

Az akkumulátor behelyezése és 
eltávolítása

VIGYÁZAT: 

VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor 
-

mot és az akkumulátort.
szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a 
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor káro-
sodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.

Ábra2:    1. 2. Gomb 3. Akkumulátor

-

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá-

egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a 
-

VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
 Ha ez nem 

történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szer-
számból, és Önnek vagy a környezetében másnak 
sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: -
lyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be köny-

-

motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor 
élettartamát.
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha 

-
zetbe kerül:

-
dellenesen magas.

-

Az akkumulátor feszültsége alacsony:
Az akkumulátor fennmaradó kapacitása túl alacsony, a 

bekapcsolásakor a motor elindul, de hamarosan le is 
áll. Ilyenkor vegye le és töltse fel az akkumulátort.

jelzése

Ábra3:    1. 2.

-
-

néhány másodpercre kigyulladnak.
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Világító lámpa KI

75%-tól 100%-ig

50%-tól 75%-ig

25%-tól 50%-ig

0%-tól 25%-ig

-

A kapcsoló használata
Ábra4:    1. 2.

-

vált, másodikra maximális fordulatszámra vált, harma-
dikra pedig visszavált normál fordulatszámra. A gomb 

fordulatszámok között léptet.

A lámpa bekapcsolása

VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne 
nézze egyenesen a fényforrást.

Ábra5:    1. 2.
3. Lámpa

-

van kapcsolva.
Ha az akkumulátor hamarosan lemerül, a lámpa villogni 
kezd.

-

lámpa milyen ütemben villog.

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: 
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort 

szerszámon.

A por kiürítése

VIGYÁZAT: Ürítse ki a porszívóból a port, 

gyengül a szívóhatás.

VIGYÁZAT: Ne feledje magának a porszívónak 
a belsejét is kiüríteni.

VIGYÁZAT: Soha ne dobja el a porelzárót, mert 
azt mindig használni kell a porzsák vagy a papír-

VIGYÁZAT: 
ügyeljen ujjai épségére.

1. -
bot. Nyissa fel kattanásig, a fedél ebben a helyzetben 
megmarad.

Ábra6:    1. 2. Gomb

2.
porzsákot.

Ábra7:    1.

3. Távolítsa el a porelzárót és ürítse ki a porszívót.
Ábra8:    1.

Ábra9

 A porszívó úgy lett kialakítva, hogy 

csuklópontokba.

Ábra10:    1. 2.

a porelzárót.

ki kellene tisztítani.

MEGJEGYZÉS: Hogy elkerülhesse a por 
motorba jutását:

helyén van-e.

Ne használjon szakadt, lyukas porzsákot.

MEGJEGYZÉS: Ne hajtsa meg a kartont a nyí-

MEGJEGYZÉS: Soha ne dobja el a porelzárót, 
mert azt mindig használni kell a porzsák vagy a 

MEGJEGYZÉS: -
ményének fenntartásához szükséges fontos elem. 
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A porzsák felhelyezése

Ábra11:    1. 2.
oldala

1.

Ábra12:    1. 2. Horony 3.

2.
között. Bármelyik oldalon található kiemelkedést beil-

Ábra13:    1.

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

Ábra14

4. Helyezze a porelzárót és a porzsákot a porszívó-

található résbe.
Ábra15:    1.

5. Helyezze a porzsák szövet részét a porszívó 

Ábra16

6.
Ábra17:    1.

Ábra18:    1. 2.
oldala

1.
a porelzáróra.

Ábra19

2. -

Ábra20:    1. 2. Horony 3.

3.
között. Bármelyik oldalon található kiemelkedést beil-

Ábra21:    1.

4.
keretét.

Ábra22

5. -

található résbe.
Ábra23

6.

Ábra24

7.

-
gassa el és illessze be az elemet. Tartozék eltávolításá-
hoz forgassa el és húzza ki.

Ábra25

Szívófej
-
-

ható a csonkra.
Ábra26:    1.

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

Ábra27:    1. 2.
3.

Saroktisztító fej

vagy bútorok réseinek tisztításához.
Ábra28:    1. 2.

ezt az összeállítást.
Ábra29:    1. 2.

3.

Tisztítás szívófej nélkül

Ábra30

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT: 
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 

-
mot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, 
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. 

okozhatnak.

A használat után

MEGJEGYZÉS: Ha a porszívót kitámasztás nél-

Ábra31
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Tisztítás

-
lék házát).

-
tési helyének környezetét és a porelzárót.

Ábra32

-

Ábra33

visszahelyezése

VIGYÁZAT: -
 Ha vízben 

motor élettartamát.

-

Ábra34:    1.

rögzítési helyén, belül található süllyesztett falhoz.
Ábra35:    1. Bemélyedés

Hibaelhárítás

Tünet Átvizsgálandó terület Megoldás

Töltse fel az akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort.

-

cserealkatrészeket használva.

OPCIONÁLIS 

VIGYÁZAT: 

szerszámhoz. -

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

megtalálható az eszköz csomagolásában standard 
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