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Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, 
CE-Konformitätserklärung, Akkus, Wartung, Symbole

Bitte lesen und 
aufbewahren!

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux 
prescriptions, Declaration CE de Conformité, Accus, Entretien, Symboles

Prière de lire et de 
conserver!

Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità 
CE, Batterie , Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere le 
istruzioni e di conservarle!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la fi nalidad, 
Declaracion de Conformidad CE, Bateria, Mantenimiento, Símbolos

Lea y conserve estas 
instrucciones por favor!

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, Declaração 
de Conformidade CE, Acumulador, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve em 
seu poder!

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het 
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Akku, Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op 
deze adviezen!

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål, 
CE-Konformitetserklæring, Batteri, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse og 
opbevare!

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna, 
CE-Försäkran, Batterier, Skötsel, Symboler

Var god läs och tag tillvara 
dessa instruktioner!

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö, 
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Huolto, Symbolit

Lue ja säilytö!

Technical Data,Safety instructions, Specifi ed Conditions of Use, 
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Maintenance, Symbols

Please read and save 
these instructions!

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk, 
CE-Samsvarserklæring, Batterier, Vedlikehold, Symboler

Vennligst les og 
oppbevar! 

Τεχνικα στοιχεια, Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας, Χρηση συμφωνα με το σκοπο προορισμου, 
Δηλωση πιστοτητας εκ, Μπαταριες, Συντηρηση, Συμβολα

Παρακαλείσθε να τις 
διαβάσετε και να τις φυλάξετε!

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, 
Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Údržba, Symboly

Po přečtení uschovejte

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Baterie akumulatorowe, Gwarancja, Symbole

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat, 
Ce-azonossági nyilatkozat, Akkuk, Karbantartás, Szimbólumok

Olvassa el és 
őrizze meg

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie 
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Akü, 
Bakim, Semboller

Lütfen okuyun ve 
saklayın

Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov, 
CE-Vyhlásenie konformity, Akumulátory, Údrzba, Symboly

Prosím prečítať a 
uschovať!

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba, 
CE-Izjava konformnosti, Baterije, Održavanje, Simboli 

Molimo pročitati i 
sačuvati

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
Atbilstība CE normām, Akumulātori, Apkope, Simboli

Pielikums lietošanas 
pamācībai

Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį, CE 
Atitikties pareiškimas, Akumuliatoriai, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Prašome perskaityti ir 
neišmesti! 

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele, 
EÜ Vastavusavaldus, Akud, Hooldus, Sümbolid

Palun lugege läbi ja hoidke 
alal!

Технические данные, Важные инструкции по технике безопасности, Использование, 
Декларация о соответствии стандартам ec, Аккумулятор, Обслуживание, Символы

Пожалуйста прочтите и 
сохраните эту инструкцию 

Технически данни, Важни инструкции за безопасност, Използване по предназначение, 
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Моля прочетете и 
запазете!
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shranite! 
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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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 C 12 RT
.......................4311 33 01... 
    ...000001-999999
............................ 12 V
............. 5000-37000 min-1

... 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm

............................ 25 mm

............................ 25 mm

......................... 0,62 kg

............................ 73 dB (A)

............................ 84 dB (A)

........................... 2,4 m/s2

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

........................... 2,6 m/s2

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

........................... 3,1 m/s2

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

........................... 1,8 m/s2

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

........................... 3,4 m/s2

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

ČESKY

odfi ltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni silnému hluku, můžete 
utrpět ztrátu sluchu.
j) Zajistěte, aby se ostatní osoby zdržovaly v bezpečné 
vzdálenosti od vašeho pracoviště. Každý, kdo vstoupí na 
pracoviště, musí nosit osobní ochranné pomůcky. Úlomky 
obrobku nebo odlomené vložené nástroje mohou odlétnout a 
způsobit zranění i mimo oblast bezprostředního pracoviště.
k) Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na 
skryta elektrická vedení, 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.
l) Při zapnutí držte brusku pevně. Při náběhu brusky na 
plnou rychlost může reakční moment motoru vést k tomu, že 
se přetočí celá elektrická bruska.
m) K upnutí obrobku pokud možno vždy používejte upínací 
svorky. Nikdy při práci nedržte obrobek v jedné a 
elektrickou brusku v druhé ruce. Upnutí malých obrobků 
umožňuje používání obou rukou k práci s bruskou. Při řezání 
obrobků s kulatým průřezem, jako například dřevěných kolíků, 
tyčí nebo trubek, mají tyto tendenci se odvalovat a blokovat tak 
nasazený nástroj, který se pak může vymrštit proti vám.
n) Elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se 
vložený nástroj zcela zastaví. Otáčející se vložený nástroj se 
může dostat do kontaktu s odkládací plochou, a vy tak můžete 
ztratit kontrolu nad elektrickým přístrojem.
o) Po výměně výměnných nástrojů nebo po provedeném 
nastavení na brusce se vždy přesvědčte, že matka 
kleštiny, sklíčidlo nebo jiné upevňovací prvky jsou pevně 
utaženy. Volné upevňovací prvky se mohou nečekaně 
posunout a vést ke ztrátě kontroly nad bruskou. Neupevněné 
rotující komponenty jsou   vymršťovány velkou silou.
p) 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.
q) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářadí. 
Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění 
kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
r) Elektrický přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
s) Nepoužívejte vkládané nástroje, které vyžadují tekutá 
chladiva. Použití vody nebo jiných tekutých chladiv může 
způsobit zásah elektrickým proudem.

Zpětný ráz a odpovídající bezpečnostní pokyny 
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) 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.
c) Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilový list. Takovéto 
vložené nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu 
kontroly nad elektrickým přístrojem.
d) Veďte výměnný nástroj do materiálu vždy ve stejném 
směru, ve kterém břit nástroje materiál opouští (odpovídá 
směru, ve kterém jsou vyhazovány třísky). Vedení elektrické 
brusky opačným směrem vede k vyhození nástroje z obrobku  
a k tahu elektrické brusky v daném směru posuvu.
e) Při použití ocelových pilových kotoučů, rozbrušovacích 
kotoučů, vysokorychlostních fréz nebo fréz z tvrdokovu 
obrobek vždy důkladně upevněte. Již při minimálním 
zpříčení v drážce se nástroje zaklesnou a mohou vyvolat 
zpětný náraz. Zaklesnutý rozbrušovací kotouč se obvykle 
rozlomí. Při zaklesnutí rozbrušovacího kotouče, 
vysokorychlostních frézovacích nástrojů nebo frézovacích 
nástrojů z tvrdokovu může výměnný nástroj z drážky vyskočit a 
tím může dojít ke ztrátě kontroly na ruční elektrickou bruskou.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení.
a) Používejte jen typy brusných kotoučů doporučené pro 
vaši elektrickou brusku a jen pro doporučené oblasti 
použití. Nikdy například nebruste boční stranou 
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny 
k erodování materiálu brusnou hranou kotouče. V důsledku 
působení bočních sil se kotouč může rozlomit. 
b) Pro kónická a rovná brusná tělíska se závitem 
používejte jen nepoškozené trny příslušné velikosti a 
délky, a sice bez podříznutí. Vhodné trny snižují riziko 
zlomení.
c) Nepokládejte ruku ve směru rotace, respektive za 
rotující rozbrušovací kotouč.  Pohybujete-li rozbrušovací 
kotouč v obrobku směrem pryč od své ruky, může se bruska v 
případě zpětného nárazu vymrštit i s rotujícím kotoučem proti 
vám.
d) 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.
e) 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.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY 
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Doporučuje 
se používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a 
zástěru.
Po vypnutí stroje ještě hřídel s nástrojem dobíhá. Stroj odložte 
až když je v klidu.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje. 
Používejte jen takové kotouče, jejichž dovolené otáčky jsou 
minimálně stejné, jako jsou maximální otáčky naprázdno 
stroje.
Brusný kotouč před použitím vždy zkontrolujte. Musí být vždy 
bezvadně namontován a musí se lehce otáčet. Vždy před 
započetím práce nechte alespoň 30sekund běžet stroj bez 
zátěže. Poškozené, oválné či vibrující kotouče nepoužívejte.  
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. 
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje 
utažená.
Působením vnějšího extrémě silného magnetického rušení 
může v jednotlivých případech docházet ke kolísání otáček.
Kotouče používejte a skladujte podle doporučení výrobce.

ČESKY

TECHNICKÁ  DATA PŘÍMÁ BRUSKA
Výrobní číslo ................................................................................

Napětí výměnného akumulátoru .................................................
Jmenovité otáčky  .......................................................................
Kleština ø .....................................................................................
Maximální průměr brousícího nástroje ø
  pro keramická pojiva ...............................................................
  pro umělohmotná pojiva ..........................................................
Hmotnost s výměnným aku .........................................................

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

 UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní 
pokyny a návody. 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
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro broušení.
a) Toto elektrické nářadí je k použití jako bruska. Dbejte 
všech varovných upozornění, pokynů, zobrazení a údajů, 
jež jste s elektronářadím obdrželi. Pokud následující pokyny 
nedodržíte, může to vést k úderu elektrickým proudem, požáru 
nebo těžkým poraněním.
b) Toto elektrické nářadí není vhodné ke kartáčování, 
rozbrušování, broušení brusným papírem a 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) Přípustný počet otáček vkládaného nástroje musí být 
minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček 
uvedený na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se točí 
rychleji, než je přípustné, se může rozbít a rozletět do okolí.
e) Vnější průměr a tloušťka vkládaného nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům vašeho elektrického 
přístroje. Špatně vyměřené vkládané nástroje nelze 
dostatečně zakrýt ani kontrolovat.

f) Brusný kotouč, brusný váleček či jiné příslušenství 
musí přesně pasovat na vřeteno nebo kleštinu ruční 
elektrické brusky. Nástroje, které nepasují přesně na  vřeteno 
ruční elektrické brusky, se otáčejí nerovnoměrně, velmi silně 
vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly nad bruskou.
g) Brusné kotouče, brusné válečky, řezné nástroje a jiné 
příslušenství namontované na trnu se musí nasadit do 
kleštiny nebo sklíčidla na doraz. "Převis", respektive 
odstup brusného kotouče od kleštiny musí být minimální. 
Neupne-li se trn dostatečně a/nebo je-li převis brusného 
kotouče příliš velký, může se namontovaný kotouč uvolnit a 
bleskurychle vylétnout.
h) 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 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.
i) 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 

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.
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Obráběný kus musí být řádně upnut, není-li dostatečně těžký.
Rozměry brusného kotouče musejí být shodné s bruskou.
Při práci v prašném prostředí musejí být větrací štěrbiny 
nástroje volné. V případě nutnosti odpojte nástroj od sítě a 
zbavte větrací štěrbiny nánosu prachu. Použijte k tomu 
nekovový předmět a dbejte na to, aby při čištění nedošlo k 
poškození vnitřních dílů.
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.
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 předmty, 
nebezpečí zkratu.
Akumulátor systému 18 V nabíjejte pouze nabíječkou systému 
18 V. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty, 
nebezpečí zkratu.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.
Zajistěte, aby brusný kotouč byl upnut podle pokynů výrobce 
brusiv.

OBLAST  VYUŽITÍ
Bruska je vhodná k broušení dřeva, umělých hmot a kovů.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
Ve sporném případě seřiďte pokyny výrobce příslušenství.
Toto elektrické nářadí je vhodné pouze pro suché obrábění.

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 50581:2012
Winnenden, 2014-06-18

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

AKUMULÁTORY
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.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně 
dobít. 
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.

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Vzhledem k nebezpečí zkratu se nesmí dostat  do odvětrávací 
mezery kovy.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství Milwaukee. 
Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit 
v odborném servisu Milwaukee. (Viz záruční list.)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic 
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, 
Germany.

SYMBOLY

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod 
k používání.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné 
brýle.

Používejte ochranné rukavice!

Nepoužívejte sílu.

Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně 
s odpadem z domácností.
Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat 
odděleně a  odevzdat je v recyklačním podniku 
na ekologickou likvidaci.
Na místních úřadech nebo u vašeho 
specializovaného prodejce se informujte na 
recyklační podniky a sběrné dvory.

Značka CE

Euroasijská značka shody
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