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Lütfen okuyun ve 
saklayın
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For Separating!
Für Trennarbeiten!
For cutting work!
Pour les travaux de tronçonnage!
Per lavori di separazione!
¡Para trabajos de tronzado!
Para trabalhos de corte!
Voor doorslijpwerkzaamheden!
Til skærearbejder!
For kutting!
För kapningsarbeten!
Katkaisutöihin!
Για εργασίες κοπής!
Ayırma işleri için!
Pro řezací práce!



8 9

1

2

1

2

30°

60°

90°

0° 30°

60°

90°

"click"

3



10 11

1

2

1

3

Use a spanner wrench if FIXTEC nuts 
are stuck.
Bei festsitzender FIXTEC Mutter 
Zweilochmutterschlüssel verwenden.
Utiliser une clé à deux ergots si l‘écrou 
FIXTEC est grippé.
Se il dado FIXTEC è bloccato, 
utilizzare la chiave con 2 fori.
Si la tuerca FIXTEC está agarrotada, 
utilizar la llave para tuercas de dos 
agujeros.
Se a porca FIXTEC estiver fixa, utilizar 
a chave para porcas de dois orifícios.
Bij vastzittende FIXTEC-moer de 
tweegaats moersleutel gebruiken.
Ved fastsiddende FIXTEC-møtrik 
anvendes tohuls-møtriknøgle.
Ved fastsittende FIXTEC mutter bruk 
tohulls skrunøkkel .
Använd den tvåhålade mutternyckeln, 
om FIXTEC-muttern sitter fast.
Jos FIXTEC-mutteri on juuttunut kiinni, 
käytä kaksireikäistä mutteriavainta.
Σε περίπτωση που δεν ξεβιδώνει το 
FIXTEC παξιμάδι χρησιμοποιείτε κλειδί 
παξιμαδιών δύο οπών.
Sabit oturan FIXTEC somunları için iki 
delikli somun anahtarı kullanın.
Při pevně utáhnuté matce FIXTEC 
použijte dvojdílný klíč na matky.
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STOP

STOP

START

1 2

Switch cannot be locked
Schalter ist nicht arretierbar
Le commutateur ne peut pas être 
verrouillé
L‘interruttore non si può bloccare
El interruptor no se puede 
bloquear.
O interruptor não pode ser 
bloqueado
Schakelaar is niet vastzetbaar
Afbryder kan ikke fikseres
Bryter kan ikke låses
Brytaren kan inte arreteras.
Katkaisinta ei voi lukita.
Ο διακόπτης δεν μπορεί να 
ασφαλιστεί
Şalter ayarlanamaz
Vypínač není aretovatelný

STOP

START

1 2

1
2

Switch can be locked
Schalter ist arretierbar
Le commutateur peut être 
verrouillé
L‘interruttore si può bloccare
El interruptor se puede bloquear.
O interruptor pode ser bloqueado
Schakelaar is vastzetbaar
Afbryder kan fikseres
Bryter kan låses
Brytaren kan arreteras.
Katkaisimen voi lukita.
Ο διακόπτης μπορεί να ασφαλιστεί
Şalter ayarlanabilir
Vypínač je aretovatelný
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TECHNICKÁ  DATA AGVM 24-230 GEX AGVM 26-230 GEX
Úhlová bruska
Výrobní číslo 4026 50 01... 

4026 61 01... 
...000001-999999

4026 67 01... 
4026 55 01... 
...000001-999999

Jmenovitý příkon 2400 W 2600 W
Jmenovité otáčky 6600 min-1 6600 min-1

Db

d

D

D

D=Průměr brusného kotouče max. 
b=Tloušťka brusného kotouče max. 
d=ø otvoru 

D= max 230 mm 
b= max 6 mm (1/4") 
d= 22,2 mm

D= max 230 mm 
b= max 6 mm (1/4") 
d= 22,2 mm

Db

d

D

D

 
D=brusné plochy-ø max. D= max 230 mm D= max 230 mm

 

Db

d

D

D
D=miskovité kartáče-ø max. D= max 100 mm D= max 100 mm

Závit vřetene M14 M14
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 5,8 kg 5,8 kg
Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))   93 dB(A)   93 dB(A)
Hladina akustického výkonu   (K=3dB(A)) 104 dB(A) 104 dB(A)
Používejte chrániče sluchu !
"Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné 
ve smyslu EN 60745."
Hrubovací broušení:
Hodnota vibračních emisí ah 2,5 m/s2 2,5 m/s2

Kolísavost K 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Broušení skelným papírem
Hodnota vibračních emisí ah < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Kolísavost K    1,5 m/s2    1,5 m/s2

U jiných aplikací, např. při rozbrušování nebo broušení ocelovým drátěným kartáčem mohou vznikat vibrace jiných hodnot!

a v blízkosti nacházející se osoby mimo rovinu 
rotujícího nasazovacího nástroje a nechte stroj běžet 
jednu minutu s nejvyššími otáčkami. Poškozené 
nasazovací nástroje většinou v této době testování 
prasknou.
h) Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace 
použijte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo 
ochranné brýle. Taktéž adekvátně noste ochrannou 
masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice 
nebo speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými 
částicemi brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před 
odletujícími cizími tělísky, jež vznikají při různých aplikacích. 
Protiprachová maska či respirátor musejí při používání 
vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni 
silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
i) Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k 
Vaší pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této 
pracovní oblasti, musí nosit osobní ochranné vybavení. 
Úlomky obrobku nebo ulomených nasazovacích nástrojů 
mohou odlétnout a způsobit poranění i mimo přímou 
pracovní oblast.
j) Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací 
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní 
síťový kabel, pak uchopte elektronářadí pouze na 
izolovaných plochách držadla. Kontakt s vedením pod 
napětím přivádí napětí i na kovové díly elektronářadí a vede 
k úderu elektrickým proudem.
k) Držte síťový kabel daleko od otáčejících se 
nasazovacích nástrojů. Když ztratíte kontrolu nad strojem, 
může být přerušen nebo zachycen síťový kabel a Vaše ruka 
nebo paže se může dostat do otáčejícího se nasazovacího 
nástroje.
l) Nikdy neodkládejte elektronářadí dříve, než se 
nasazovací nástroj dostal zcela do stavu klidu. Otáčející 
se nasazovací nástroj se může dostat do kontaktu s 
odkládací plochou, čímž můžete ztratit kontrolu nad 
elektronářadím.
m) Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. 
Váš oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se 
nasazovacím nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se 
může zavrtat do Vašeho těla.
n) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho 
elektronářadí. Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a 
silné nahromadění kovového prachu může způsobit 
elektrická rizika.
o) Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých 
materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
p) Nepoužívejte žádné nasazovací nástroje, které 
vyžadují kapalné chladící prostředky. Použití vody nebo 
jiných kapalných chladících prostředků může vést k úderu 
elektrickým proudem.

Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění 
Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo 
zablokovaného otáčejícího se nasazovacího nástroje, jako 
je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zaseknutí 
nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího 
nasazovacího nástroje. Tím nekontrolované elektronářadí 
akceleruje v místě zablokování proti směru otáčení 
nasazovacího nástroje. 
Pokud se např. zpříčí nebo zablokuje brusný kotouč v 
obrobku, může se hrana brusného kotouče, která se 
zanořuje do obrobku, zakousnout a tím brusný kotouč 
vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se potom 
pohybuje k nebo od obsluhující osoby, podle směru otáčení 
kotouče na místě zablokování. Při tom mohou brusné 
kotouče i prasknout. 
 Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného použití 
elektronářadí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními 
opatřeními, jak je následně popsáno. 
a) Držte elektronářadí dobře pevně a uveďte Vaše tělo a 
paže do polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného 
rázu. Je-li k dispozici, používejte vždy přídavnou 

rukojeť, abyste měli co největší možnou kontrolu nad 
silami zpětného rázu nebo reakčních momentů při 
rozběhu. Obsluhující osoba může vhodnými preventivními 
opatřeními zvládnout síly zpětného rázu a reakčního 
momentu.
b) Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti otáčejících se 
nasazovacích nástrojů. Nasazovací nástroj se při zpětném 
rázu může pohybovat přes Vaši ruku.
c) Vyhýbejte se Vaším tělem oblasti, kam se bude 
elektronářadí při zpětném rázu pohybovat. Zpětný ráz 
vhání elektronářadí v místě zablokování do opačného 
směru k pohybu brusného kotouče.
d) Zvlášť opatrně pracujte v místech rohů, ostrých hran 
apod. Zabraňte, aby se nasazovací nástroj odrazil od 
obrobku a vzpříčil. Rotující nasazovací nástroj je u rohů, 
ostrých hran a pokud se odrazí náchylný na vzpříčení se. 
Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte žádný článkový nebo ozubený pilový 
kotouč. Takovéto nasazovací nástroje způsobují často 
zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektronářadím.

Zvláštní varovná upozornění k broušení a dělení 
a) Používejte výhradně pro Vaše elektronářadí 
schválená brusná tělesa a pro tato brusná tělesa určený 
ochranný kryt. Brusná tělesa, která nejsou určena pro toto 
elektronářadí, nemohou být dostatečně stíněna a jsou 
nespolehlivá.
b) Používejte vždy ten ochranný kryt, jež je určen pro 
použitý druh brusného tělesa. Ochranný kryt musí být 
bezpečně na elektronářadí namontován a nastaven tak, 
aby bylo dosaženo maximální míry bezpečnosti, tzn. 
nejmenší možný díl brusného tělesa ukazuje nekrytý k 
obsluhující osobě. Ochranný kryt má obsluhující osobu 
chránit před úlomky a případným kontaktem s brusným 
tělesem.
c) Brusná tělesa smějí být použita pouze pro 
doporučené možnosti nasazení. Např.: nikdy nebruste 
boční plochou dělícího kotouče. Dělící kotouče jsou určeny 
k úběru materiálu hranou kotouče. Boční působení síly na 
tato brusná tělesa je může rozlámat.
d) Používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve 
správné velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný 
kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a zmírňují 
tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby pro 
dělící kotouče se mohou odlišovat od přírub pro jiné brusné 
kotouče.
e) Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od 
většího elektronářadí. Brusné kotouče pro větší 
elektronářadí nejsou dimenzovány pro vyšší otáčky menších 
elektronářadí a mohou prasknout.

Další zvláštní varovná upozornění k dělení 
a) Zabraňte zablokování dělícího kotouče nebo příliš 
vysokému přítlaku. Neprovádějte žádné nadměrně 
hluboké řezy. Přetížení dělícího kotouče zvyšuje jeho 
namáhání a náchylnost ke vzpříčení nebo zablokování a tím 
možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného tělesa.
b) Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dělícím 
kotoučem. Pokud pohybujete dělícím kotoučem v obrobku 
pryč od sebe, může být v případě zpětného rázu 
elektronářadí s otáčejícím se kotoučem vymrštěno přímo na 
Vás.
c) Jestliže dělící kotouč uvízne nebo práci přerušíte, 
elektronářadí vypněte a vydržte v klidu než se kotouč 
zastaví. Nikdy se nepokoušejte ještě běžící dělící kotouč 
vytáhnout z řezu, jinak může následovat zpětný ráz. 
Zjistěte a odstraňte příčinu uvíznutí.
d) Elektronářadí opět nezapínejte, dokud se nachází v 
obrobku. Nechte dělící kotouč nejprve dosáhnout svých 
plných otáček, než budete v řezu opatrně pokračovat. 
Jinak se může kotouč zaseknout, vyskočit z obrobku nebo 
způsobit zpětný ráz.

VAROVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být 
použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním. 
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné 
účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení 
chvěním během celé pracovní doby. 
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, 
ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit. 
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba 
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů. 

 VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními 
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání 
při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít 
za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká 
poranění.  
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
Společné bezpečnostní pokyny k broušení, broušení 
pomocí brusného papíru, pracím s drátěnými kartáči a 
rozbrušování
a) Tento elektrický nástroj je nutno používat jako 
brusku, brusku s brusným papírem, drátěný kartáč a 
rozbrušovačku. Dodržujte všechny bezpečnostní 
pokyny, příkazy, zobrazení a údaje, které dostanete 
spolu s elektrickým nástrojem. Pokud nebudete 
následující pokyny dodržovat, může dojít k zásahu 
elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkým poraněním.
b) Toto elektrické nářadí není vhodné k leštění. Použití 
tohoto elektrického nářadí k jiným než určeným účelům 
může vést k ohrožení zdraví a ke zranění.
c) Nepoužívejte žádné příslušenství, které není 
výrobcem speciálně pro toto elektronářadí určeno a 

doporučeno. Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše 
elektronářadí upevnit, nezaručuje bezpečné použití.
d) Dovolený počet otáček nasazovacího nástroje musí 
být minimálně tak vysoký, jako na elektronářadí 
uvedený nejvyšší počet otáček. Příslušenství, jež se otáčí 
rychleji než je dovoleno, se může rozlomit a rozletět.
e) Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. 
Špatně dimenzované nasazovací nástroje nemohou být 
dostatečně stíněny nebo kontrolovány.
f) Brusné kotouče, příruby, brusné talíře nebo jiné 
příslušenství musí přesně lícovat na brusné vřeteno 
Vašeho elektronářadí. Nasazovací nástroje, které přesně 
nelícují na brusné vřeteno elektronářadí, se nerovnoměrně 
točí, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.
g) Nepoužívejte žádné poškozené nasazovací nástroje. 
Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástroje 
jako brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné talíře 
na trhliny, otěr nebo silné opotřebení, drátěné kartáče 
na uvolněné nebo zlomené dráty. Spadne-li 
elektronářadí nebo nasazovací nástroj z výšky, 
zkontrolujte zda není poškozený nebo použijte 
nepoškozený nasazovací nástroj. Pokud jste 
nasazovací nástroj zkontrolovali a nasadili, držte se Vy 
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e) Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se 
zabránilo riziku zpětného rázu od sevřeného dělícího 
kotouče. Velké obrobky se mohou pod svou vlastní 
hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou 
stranách a to jak v blízkosti dělícího řezu tak i na okraji.
f) Buďte obzvlášť opatrní u “kapsovitých řezů” do 
stávajících stěn nebo jiných míst, kam není vidět. 
Zanořující se dělící kotouč může při zaříznutí do plynových, 
vodovodních či elektrických vedení nebo jiných objektů 
způsobit zpětný ráz.

Zvláštní varovná upozornění ke smirkování 
a) Nepoužívejte žádné předimenzované brusné listy, ale 
dodržujte údaje výrobce k velikosti brusných listů. 
Brusné listy, které vyčnívají přes brusný talíř, mohou 
způsobit poranění a též vést k zablokování, roztržení 
brusných listů nebo ke zpětnému rázu.

Zvláštní varovná upozornění k práci s drátěnými kartáči 
a) Dbejte na to, že drátěný kartáč i během běžného 
používání ztrácí kousky drátu. Nepřetěžujte dráty příliš 
vysokým přítlakem. Odlétající kousky drátu mohou velmi 
lehce proniknout skrz tenký oděv a/nebo pokožku.
b) Je-li doporučen ochranný kryt, zabraňte, aby se 
ochranný kryt a drátěný kartáč mohly dotýkat. Talířové a 
hrncové kartáče mohou díky přítlaku a odstředivým silám 
zvětšit svůj průměr.

Zalomené brusné kotouče musí být namontované tak, aby 
jejich brusná plocha končila min. 2 mm pod úrovní okraje 
ochranného krytu. 
Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny 
proudovým chráničem (FI, RCD, PRCD). Je to vyžadováno 
instalačním předpisem pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při 
používání tohoto nářadí, prosím. 
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo 
odštěpky.
Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje. 
Vždy používejte doplňkové madlo.
Stroj okamžitě vypněte, zjistíte-li neobvyklé vibrace nebo 
jiné problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu 
problémů.
Kotouče používejte a skladujte podle doporučení výrobce.
Při broušení kovů odletují jiskry. Dbejte, aby nedošlo k 
poškození osob. V blízkosti (kam zaletují jiskry) se nesmí 
nacházet žádné hořlavé látky - nebezpečí požáru. 
Nepoužívejte odsavač prachu.
Stroj držte při práci tak, aby jiskry a brusný prach odletovaly 
od těla. 
Při řezání kamene je předepsáno použití vodicích saní.
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje 
utažená.
Obráběný kus musí být řadně upnut, není-li dostatečně 
těžký.
Při extrémních pracovních podmínkách (např. při hladkém 
vybrušování kovů opěrným kotoučem a brusným kotoučem 
z vulkánfíbru) se uvnitř ruční úhlové brusky mohou 
nahromadit nečistoty. Za těchto pracovních podmínek je 
bezpodmínečně nutné důkladně vyčistit vnitřní prostor a 
zbavit jej kovových usazenin a zařadit před brusku 
automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany. Po 
aktivaci tohoto spínače se musí úhlová bruska zaslat k 
opravě servisnímu středisku. 
U brusiva vybaveného podložkou se závitem zajistit, aby byl 
závit dostatečně dlouhý pro hřídel.
Pro řezací práce použijte uzavřený ochranný kryt z 
programu príslušenství.

OBLAST VYUŽITÍ
Úhlová bruska je použitelná k dělení a hrubování brusným 
kotoučem u mnohých materiálů jako například kovů nebo 
kamene a také k broušení plastovým brusným kotoučem a 
práci s ocelovým drátěným kartáčem. Ve sporném případě 
se řiďte pokyny výrobce příslušenství.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se 
výrobek popsaný v „Technických údajích“ shoduje se všemi 
relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHs), 
2004/108/ES, 2006/42/ES a s následujícími 
harmonizovanými normativními dokumenty:
EN 60745-1:2009+A11:2010   
EN 60745-2-3:2011  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

Winnenden, 2013-08-26

Alexander Krug 
Managing Director
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 
71364 Winnenden

PŘIPOJENÍ NA SÍT
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí 
uvedeném na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez 
ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.

OCHRANNÁ SPOJKA
Při zaklesnutí nebo náhlém zablokování nástroje rozpojí 
ochranná spojka pracovní vřeteno a motor. Nástroj se 
zastaví a chrání tak obsluhu před zpětným nárazem. Po 
uvolnění se nástroj opět pomalu začne otáčet a po dosažení 
pracovní rychlosti lze pokračovat v práci. Nezávisle na tom 
je však nezbytné dodržovat uvedené bezpečnostní předpisy. 

OCHRANA PROTI OPĚTOVNÉMU NÁBĚHU 
Stroje s aretovatelným vypínačem jsou vybavené ochranou 
proti opětovnému náběhu. Tato ochrana zabraňuje 
opětovnému náběhu stroje po výpadku proudu. Při 
obnoveném zahájení práce stroj vypněte a opět zapněte. 

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PROUDU
Zapínací proud brusky je mnohonásobkem jmenovitého 
proudu. Díky omezení rozběhového proudu je zapínací 
proud redukován do té míry, že nevypne pojistka (16 A 
pomalá).

ČESKY

ÚDRŽBA
Pokud je připojovací kabel elektrického přístroje poškozený, 
musí být nahrazený speciálně upraveným připojovacím 
kabelem, který je možné získat prostřednictvím firmy 
poskytující servis pro zákazníky.
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používejte výhradně příslušenství a náhr.díly Milwaukee. Díly 
jejichž výměna nebyla popsána nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu Milwaukee ( Dbejte pokynů 
uvedených v záručním listě.) 
V případě potřeby si můžete v servisním centru pro 
zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat 
schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete 
typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte 
návod k používání. 

Při práci se strojem neustále nosit 
ochranné brýle.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
kladivu vytáhnout síťovou zástrčku ze 
zásuvky.  

Příslušenství není součástí dodávky, viz 
program příslušenství. 

Elektrické náradí nevyhazujte do 
komunálního odpadu! Podle evropské 
smernice 2002/96/EG o nakládání s 
použitými elektrickými a elektronickými 
zarízeními a odpovídajících ustanovení 
právních predpisu jednotlivých zemí se 
použitá elektrická náradí musí sbírat 
oddelene od ostatního odpadu a podrobit 
ekologicky šetrnému recyklování.

Elektrický přístroj s třídou ochrany II. 
Elektrický přístroj, u kterého ochrana před 
zásahem el. proudem závisí nejen na 
základní izolaci, ale i na tom, že budou 
použita také doplňková ochranná opatření, 
jakými jsou dvojitá izolace nebo zesílená 
izolace. 
Neexistuje žádné zařízení pro připojení 
ochranného vodiče..

ČESKY


