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GB Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL
UA

PL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBS UGI
RO Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Akkumulátoros porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Bezdrôtový isti  NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Akumulátorový vysava  NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model CL070D CL100D

Kapacita 600 ml
Opakované pou�ití P ibli�n  8 min. P ibli�n  12 min.

Celková délka 966 mm
Hmotnost netto 0,81 kg 0,88 kg

Jmenovité nap tí 7,2 V DC 10,8 V DC
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA - Procedure 01/2003

ENE017-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k vysávání suchého prachu.

ENB114-1

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA
1. P ed pou�itím si pozorn  p e t te tento návod

k obsluze a návod k obsluze nabíje ky.
2. Nevysávejte mokré materiály, zapálené

cigarety a jiné podobné materiály.
3. Pokud si b hem provozu pov�imnete

ehokoliv neobvyklého, p eru�te okam�it
práci.

4. Pokud vysava  upustíte nebo do n ho siln
bouchnete, zkontrolujte p ed pou�itím, zda
nedo�lo k jeho po�kození.

5. Udr�ujte jej v bezpe né vzdálenosti od
sporák  a jiných zdroj  tepla.

6. Neblokujte nasávací otvor a v trací otvory.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

ENC007-4

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY

AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku vyu�ívajícím
baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba

akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.
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(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

9. Nepou�ívejte akumulátor, který byl vystaven
pádu nebo nárazu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1

� P ed vlo�ením nebo demontá�í akumulátoru v�dy
nástroj vypn te.

� P i demontá�i akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje stisknout tla ítka na obou
bocích akumulátoru.

� P i vkládání akumulátoru jej dr�te tak, aby jeho
p ední strana zapadla do otvoru pro akumulátor, a
zasu te jej na místo. Akumulátor zasunujte v�dy
a� na doraz, dokud není zaji�t n na svém míst  a
nezazní slabé cvaknutí. V opa ném p ípad  m �e
akumulátor vypadnout a zp sobit zran ní vám
nebo okolostojícím osobám.

� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli� velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .

Zapínání
Fig.2

POZOR:
� P ed vlo�ením akumulátoru do nástroje v�dy

zkontrolujte správnou funkci spou�t  a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou� . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním libovolných prací na nástroji se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Vysypávání prachu

POZOR:
� Vyprázdn te vysava  p ed tím, ne� bude p íli� plný,

nebo kdy� se sní�í síla sání.
� Zajist te vyprázdn ní prachu nahromad ného ve

vysava i. V opa ném p ípad  m �e dojít k ucpání
filtru nebo po�kození motoru.

Fig.3
Prach ulp lý na filtru v pouzdru odstraníte poklepáním
na pouzdro rukou (4krát i 5krát).

Fig.4
Nyní nasm rujte sací otvor dol , oto te pouzdrem ve
sm ru �ipky podle obrázku a pouzdro pomalu zp íma
vytáhn te.

POZNÁMKA:
� P i otev ení pouzdra se m �e rozsypat prach - pod

pouzdro si polo�te sá ek na smetí.

Fig.5
Z vnit ku pouzdra a vstupního filtru odstra te
nahromad ný prach.

Fig.6
Vstupním filtrem oto te ve sm ru �ipky, uvoln te
zaji� ovací výstupek z jednotky vysava e a pak vstupní
filtr vyjm te.

Fig.7
Ze vstupního filtru odstra te jemný prach. Potom
vyjm te filtr a lehkým klepáním prach odstra te.

Zp tná montá�
Fig.8
Nasa te filtr tak, aby zcela dosedl na místo v jednotce
vysava e.
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POZNÁMKA:
� Ujist te se, zda je filtr nasazen rovn  a zda není

shrnutý. P i nesprávném nasazení filtru (viz
obrázek) pronikne prach do plá�t  motoru a
zp sobí poruchu motoru.

Fig.9
Nasa te vstupní filtr. Nyní zajist te nato ení vstupního
filtru tak, aby byl zaji� ovací výstupek pevn  zaji�t n v
jednotce vysava e.

Fig.10
Fig.11
Nasa te pouzdro. Vyrovnejte zna ku na pouzdru se
zna kou na rukojeti a pak pouzdro oto ením pevn
nasa te ve sm ru �ipky, a� se zajistí na míst .

Fig.12
Fig.13
POZNÁMKA:

� Prach v�dy odstra ujte v as, nebo  p íli� mnoho
prachu ve vysava i sní�í sací výkon.

� P ed pou�itím vysava e v�dy zkontrolujte, zda je
filtr i vstupní filtr správn  nasazen. Nebudou-li filtry
nasazeny správn , pronikne do plá�t  motoru
prach, jen� zp sobí poruchu motoru.
Jestli�e nastanou situace uvedené v následujících
p íkladech, byl filtr a vstupní filtr nasazen
nesprávn . Filtry nasa te správn  a odstra te
problém.

P íklady problém
P íklad 1: Byl nasazen pouze vstupní filtr (bez hlavního
filtru)

Fig.14
P íklad 2: Byl nasazen pouze filtr (bez vstupního filtru)

Fig.15
P íklad 3: Filtr je nasazený av�ak shrnutý

Fig.16
P íklad 4: Zaji� ovací výstupek vstupního filtru není
pevn  zaji�t n v drá�ce plá�t  vysava e

Fig.17
PRÁCE

POZOR:
� Chcete-li p ipojit p íslu�enství, nap íklad hubici,

nasa te p íslu�enství a oto te jím ve sm ru �ipky,
abyste p i pou�ívání zabezpe ili pevné spojení.
P íslu�enství odpojíte oto ením a vysunutím
rovn � ve sm ru �ipky.
Budete-li p i nasazování i odpojování
p íslu�enství otá et opa ným sm rem, m �ete
povolit pouzdro.

Fig.18

Vysávání
Hubice
Hubici nasa te p i i�t ní stol , nábytku atd. Hubice
snadno klou�e.

Fig.19
Hubice a prodlu�ovací nástavec (rovná trubice)
Prodlu�ovací nástavec pat í mezi hubici a vysava . Tato
konfigurace je vhodná k vysávání podlahy.

Fig.20
Rohová hubice
P i vysávání roh  a obtí�n  p ístupných míst v
automobilu nebo na nábytku nasa te rohovou hubici.

Fig.21
Rohová hubice a prodlu�ovací nástavec (rovná
trubice)
Tuto konfiguraci pou�ijte p i vysávání obtí�n
p ístupných míst, do kterých se nevejde samotný
vysava , nebo p i vysávání vysoko polo�ených míst.

Fig.22
Vysávání bez hubice
Prach m �ete vysávat i bez hubice.

Fig.23
ÚDR�BA

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

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý.

innosti po ukon ení práce
P i skladování vysava  pov ste na h ebík za praktické
poutko na zadní stran .

Fig.24
i�t ní

Fig.25
Vn j�í ást vysava e (t lo vysava e) pravideln  otírejte
had íkem navlh eným v mýdlové vod .

ist te také sací otvor, prostor pro prachový/papírový
pytel a prachové víko.

POZOR:
� Nikdy nepou�ívejte benzín, edidlo ani jiné

podobné látky. Mohlo by dojít k po�kození barevné
úpravy nebo k prasknutí materiál .

Fig.26
Jestli�e je filtr ucpaný prachem a výkon vysava e se
sní�í, vyperte filtr v mýdlové vod . P ed pou�itím jej
d kladn  vysu�te. Nedostate n  vysu�ený filtr m �e
oslabit sací výkon a zkrátí �ivotnost motoru.
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Body ke kontrole p ed �ádostí o opravu

010051

POZNÁMKA:
� Nepokou�ejte se opravovat vysava  sami.

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.

� Prodlu�ovací nástavec (rovná trubice)
� Hubice
� Hubice na koberec
� Kartá ová hubice
� Rohová hubice
� Hubice s kulatým kartá em
� Pru�ná hadice
� Filtr
� Vstupní filtr
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
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