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Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use,  
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Please read and save 
these instructions!
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Olvassa el és  
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zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.
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Remove the battery pack before starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen
Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco 
acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä. 
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.
Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî 
ìàíèïóëÿöèé.
Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.
Îndepărtaţi acumulatorul înainte de începerea lucrului pe maşina 
Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.
在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。
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Remove the battery pack before 
starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine 
den Wechselakku herausnehmen
Avant tous travaux sur la machine 
retirer l’accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina 
retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku 
verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages 
ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på 
maskinen.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä 
toimenpiteitä.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí 
áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş 
aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor 
vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na 
elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za 
zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, 
ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite 
keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku 
välja.
Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe orice 
intervenţie pe maşină.
Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја 
користите машината.
在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。
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Allow the tool to come to full speed before 
beginning the work.
Mit der Arbeit erst beginnen, wenn das 
Werkzeug seine Höchstgeschwindigkeit erreicht 
hat.
Commencer avec le travail seulement si l'outil a 
atteint sa vitesse maximale.
Iniziate a lavorare solo quando l'attrezzo abbia 
raggiunto la propria velocità massima.
Comenzar a trabajar únicamente, si la 
herramienta ha alcanzado su velocidad máxima.
Só inicie o trabalho quando a ferramenta tiver 
alcançado a sua velocidade máxima.
Begin pas met de werkzaamheden als het 
gereedschap de hoogste snelheid heeft bereikt.
Vent til værktøjet har nået sin maksimale 
hastighed, inden du begynder med arbejdet.
Begynn først da å arbeide, når verktøyet har 
nådd maksimum fart.
Börja först med arbetet när maskinen har 
uppnått sin maximala hastighet.
Aloita työt vasta sitten, kun työkalu on 
saavuttanut täyden nopeuden.
Αρχίζετε με την εργασία, αφού πρώτα το 
εργαλείο έχει αναπτύξει τη μέγιστη ταχύτητά του.
Alet azami hız ulaştıktan sonra alet ile 
çalışmalara başlayınız.
Nástroj začněte používat k práci až po dosažení 
maximální rychlosti. 
Nástroj začnite používať k práci až po 
dosiahnutí maximálnej rýchlosti. 
Pracę rozpoczynać dopiero po osiągnięciu przez 
narzędzie maksymalnej szybkości.
Csak akkor kezdje el a munkát, ha a szerszám 
elérte legnagyobb sebességét.
Z delom pričnite šele tedaj, ko je orodje doseglo 
svojo najvišjo hitrost.
Radom započeti tek onda, kada je alat dostigao 
maksimalnu brzinu.
Pirms darba uzsākšanas ļaujiet instrumentam 
sasniegt pilnu ātrumu.
Prieš pradėdami dirbti, leiskite įrankiui pasiekti 
maksimalų greitį.
Tööriist peab saavutama täiskiiruse enne kui 
tööd alustada
Начинать работу, только когда инструмент 
достигнет своей максимальной скорости.
Започнете работа тогава, когато 
инструментът достигне максималната си 
скорост. 
Începeţi lucrul doar atunci când maşina şi-a 
atins viteza maximă. 
Да се започне со работа, откако алатот ќе ја 
постигне максималната брзина.
工具达到了其最高速度后，才能开始工作。
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 C 12 MT
.....................4312 33  01...
    ...000001-999999
...........................12 V
..........................1,0 kg
.................1,5°/1,5° 
............5000-20000 min-1

........................76,5 dB (A)

........................86,5 dB (A)

..........................3,2 m/s2

..........................1,5 m/s2

..........................5,4 m/s2

..........................1,5 m/s2

..........................8,7 m/s2

..........................1,5 m/s2

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), 
2006/42/ES, 2004/108/ES a s následujícími 
harmonizovanými normativními dokumenty:
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  

Winnenden, 2013-02-18

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

AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích 
cyklech. Déle nepoužívané akumulátory je nutné před 
použitím znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Optimální životnost akumulátorů se zajistí, když se po  
použití vždy plně nabijí.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po 
nabití vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: 
Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. 
Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. 
Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, 
která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost.  
Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický 
nástroj vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět 
zapněte. V případě, že se motor nástroje ani potom 
nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně vybitá 
a musí se v nabíječce opět nabít.

ÚDRŽBA
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte 
vyměnit v autorizovaném servisu (viz.”Záruky / Seznam 
servisních míst)
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.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního 
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EC 
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.

ČESKYČESKY

TECHNICKÁ  DATA  Multitool
Výrobní číslo ............................................................................

Napětí výměnného akumulátoru..............................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 ............
Úhel výkyvu vlevo / vpravo ......................................................
Delta bruska počet výkyvů při běhu naprázdno.......................

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
 Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ................................
 Hladina akustického výkonu  (K = 3 dB(A)) ............................
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné 
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah
 Broušení skelným papírem ...................................................
  Kolísavost K .......................................................................
 Řezání dřeva ........................................................................
  Kolísavost K .......................................................................
 Řezání dřeva ........................................................................
  Kolísavost K .......................................................................

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.

SPECIÁLNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít 
k poškození sluchu.
Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na 
skryta elektrická vedení nebo na vlastní kabel, držte 
přístroj za izolované přidržovací plošky. Kontakt řezného 
nástroje s vedením pod napětím může vést k přenosu 
napětí na kovové části přístroje a k úrazu elektrickým 
proudem.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo 
odštěpky.
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na 
elektrické kabely, plynová a vodovodní potrubí.
Prach vznikající při práci bývá zdraví škodlivý, a proto by se 
neměly vdechovat. Používejte odsávání prachu a navíc se 
chraňte vhodnou ochrannou maskou. Usazený prach dobře 
odstraňte, např. odsátím
Není dovoleno zpracovávat materiál obsahující osinek.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. 
Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte 
se u vašeho obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, 
nebezpečí zkratu.
Akumulátor systému C 12 nabíjejte pouze nabíječkou 
systému C 12. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru 
vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě 
zasažená místa omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí 
okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min.omývat a 
neodkladně vyhledat lékaře.

OBLAST  VYUŽITÍ
Stroj se dá kombinovat s různými nástavci a je vhodný pro 
následující práce:
S brusnou hlavicí delta: k broušení ploch dřeva, kovu a 
plastu
Se segmentovým listem pily: k plošně lícujícímu řezání 
dřeva a plastu
S univerzálním listem: k opracování dřeva
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
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