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

Bitte lesen und 
aufbewahren!

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

Prière de lire et de 
conserver!

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

Si prega di leggere le 
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seu poder!
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Lees en let goed op 
deze adviezen!
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CE-Konformitetserklæring, Batteri, Beskrivelse, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse og 
opbevare!
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CE-Försäkran, Batterier, Kännemärke, Skötsel, Symboler

Var god läs och tag tillvara 
dessa instruktioner!

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

Lue ja säilytö!

Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use,  
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Characteristics, Maintenance, Symbols

Please read and save 
these instructions!

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

Vennligst les og 
oppbevar! 
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Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ôéò 
êáé öõëÜîôå ôéò!
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Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Upozornění, Údržba, Symboly

Po přečtení uschovejte
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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, 
Özellikler, Bakim, Semboller

Lütfen okuyun ve 
saklayın
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Prosím prečítať a 
uschovať!
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sačuvati

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
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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.
Извадете го батерискиот склоп пред 
отпочнување на каков и да е зафат врз 
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 HZ 
.............................12 V
..................... 0-3000 min-1

..........................12,5 mm

............................1,2 kg

.............................76 dB (A)

.............................87 dB (A)

..........................10,5 m/s2

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

ČESKY

TECHNICKÁ  DATA  Aku šavlová pila
Napětí výměnného akumulátoru.........................................................
Počet zdvihů při b. napr ......................................................................
Výška zdvihu ......................................................................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 .......................

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
Typická vážená 
 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.
Řezání dřeva
 Hodnota vibračních emisí ah  ...........................................................
 Kolísavost K= ..................................................................................

 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, 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.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Doporučuje 
se používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a 
zástěru.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Bezpodmínečně používat ochranná zařízení přímočaré pily.
Prach vznikající při práci s tímto nářadím může být zdraví 
škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte při 
práci vhodnou ochranou masku.
Popraskané nebo zdeformované pilové listy nesmí být 
používány!
Takzvané ponorné řezy jsou možné jen u měkkých materiálů. 
Zapneme nástroj a nasadíme ho na vodicí třmen, jednou rukou 
dobře přidržujeme kryt a druhou rukou zatlačíme ovladač 
nahoru a zanoříme pilový list. 
Při řezání přiložte na kus vodicí úhelník.
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na elektrické 
kabely, plynová a vodovodní potrubí.
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 pYedmty, 
nebezpe í zkratu.

Akumulátor systému C 12 nabíjejte pouze nabíječkou systému 
C 12. 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.
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.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá 
následujícím normám a normativním dokumentům: 
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-11:2010 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
v souladu se směrnicemi EHS č. 
2011/65/EU (RoHs)  
2006/42/ES 
2004/108/ES

Winnenden, 2012-08-04

Rainer Kumpf 
Director Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

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. 

ČESKY

OBLAST  VYUŽITÍ
Šavlová pila řeže dřevo, plasty a kov. Řeže přímkově, v 
křivkách a vnitřní průřezy. Řeže trubky a odděluje plochy. 
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

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
Při přetížení akumulátoru příliš vysokým odběrem proudu, 
například při extrémně vysokých točivých momentech, při 
blokování, náhlém zastavení nebo zkratu, začne vrtačka na 2 
sekundy bručet a poté se samočinně vypne. 
K opětnému zapnutí uvolněte spínací tlačítko a poté jej opět 
zapněte. 
Při extrémním zatížení se akumulátor může silně zahřát. 
Dojde-li k tomu, akumulátor se vypne.  
Akumulátor v tomto případě k dobití a aktivaci vložte opět do 
nabíječky.

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte 
vyměnit v autorizovaném servisu (viz.”Záruky / Seznam 
servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo 
výrobce, Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, 
D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte 
návod k používání.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz 
program příslušenství. 

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.


