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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 finalidad, 
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, Specified 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! 

Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ, 
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Ìðáôáñßåò, Óõíôçñçóç, Óõìâïëá

Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå 
ôéò êáé öõëÜîôå ôéò!

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!

Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, Èñïîëüçî- 
âàíèå, Àêêóìóëÿòîð, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è ñîõðàíèòå 
íàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþ 

Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî 
ïðåäíàçíà÷åíèå, ÑЕ-Дåêëàðàöèÿ çà ñъîòâåòñòâèå, Акумулатори, Ïîääðъæêà, Ñèìâîëè

Мîëÿ ïðî÷åòåòå è 
çàïàçåòå!

Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţie 
de conformitate, Acumulatori, Intreţinere, Simboluri

Va rugăm citiţi şi păstraţi 
aceste instrucţiuni

SLOVENSKO 69Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, 
Ce-izjava o konformnosti, Akumulatorji, Vzdrževanje,Simboli

Prosimo preberite in 
shranite! 
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中文技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 蓄电池, 维修, 
符号

请详细阅读并妥善保存！ 96
МАКЕДОНСКИТехнички Податоци, Упатство За Употреба, Специфицирани Услови На Употреба,  

Еу-декларација За Сообразност, Батерии, Одржување, Симболи
Ве мoлиме прочитаjте го и 

чувајте го ова упатство! 93
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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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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!
Pre rezacie práce!
Do robót związanych z rozcinaniem!
Vágási munkálatokhoz!
Za razdvajalna dela!
Za odvajačke radove!
Griešanai!
Pjovimo darbams!
Lõiketöödeks!
Для работ по разделению!
За рязане (разделяне)!
Pentru lucrǎri de retezare!
За работи со делење!
为了切割工作！
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Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio
Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör

Lisälaite
ÅîáñôÞìáôá

Aksesuar
Příslušenství 
Príslušenstvo
Element wyposażenia 
dodatkowego
Tartozék
Oprema
Pribor

Papildus aprīkojums
Priedas
Tarvikud
Дîïîëíèòåëü
Аксесоар
Accesorii 
Додатоци
配件
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 HD18 AG115 HD18 AG125
........................4416 40 01...    ................4415 03 01... 
    ...000001-999999    ...000001-999999
..............................18 V .................................18 V
........................10000 min-1 ......................10000 min-1

............................115 mm ............................125 mm

..........................M 14  ................................M 14 

.............................2,4 kg ...............................2,4 kg

...........................74,5 dB(A) ........................74,5 dB(A) 

...........................85,5 dB(A) ........................85,5 dB(A) 

.............................6,1 m/s2 ............................6,1 m/s2

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

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş 
akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasa 
gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı 
gözünüze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve 
zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

KULLANIM
Köşeli taşlayıcılar ayırma, taşlama ve pek çok malzemenin telle 
fırçalanması, örneğin metal veya taş için kullanılır. Tereddütler 
oluştuğu takdirde aksam üreticisinin açıklamalarını dikkate alınız. 
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak "Teknik Veriler" bölümünde tarif edilen ürünün 
2011/65/EU (RoHs), 2006/42/EC, 2004/108/EC sayılı direktifin ve 
aşağıdaki harmonize temel belgelerin bütün önemli hükümlerine 
uygun olduğunu beyan etmekteyiz:
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 

Winnenden, 2012-10-22

Rainer Kumpf 
Director Product Developement 
Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir. 
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 
71364 Winnenden

AKÜ 
Yeni kartuş aküler ancak 4-5 şarj/deşarj işleminden sonra tam 
kapasitelerine ulaşırlar. Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş 
aküleri kullanmadan önce şarj edin.
50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. 
Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre 
ısınmamasına dikkat edin.
Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaklarını temiz tutun.
Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için 
kullandıktan sonra tamamen doldurulması gerekir. 
Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin 
yükleme yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması 
gerekir. 
Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde: 
Aküyü takriben 27°C‘de kuru olarak depolayın.   
Aküyü yükleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak 
depolayın.   
Aküyü her 6 ay yeniden doldurun. 

BAKIM
Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.
Kısa devre tehlikesi ortaya çıkacağından metal parçaların 
havalandırma aralıklarına girmemesi gerekir.
Sadece Milwauke aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl 
değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwauke 
müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne 
dikkat edin).
Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki 
makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri 
servisinizden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden 
isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER

Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu 
dikkatli biçimde okuyun.

Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş 
aküyü çıkarın.

Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen 
tamamlamalar aksesuar programında.

Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız! 
Kullanılmıs elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski 
cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönergelerine 
göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre 
uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre sartlarına 
uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye 
gönderilmelidir.

TÜRKÇE ČESKY

TECHNICKÁ DATA  Aku úhlová bruska
Výrobní číslo ....................................................................................

Napětí výměnného akumulátoru......................................................
Jmenovité otáčky .............................................................................
Průměr brusného kotouče ...............................................................
Závit vřetene ....................................................................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 ....................

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.
Řezání a hrubování brusným kotoučem: hodnota vibračních emisií ah ....
Kolísavost K = .................................................................................
U jiných aplikací, např. při rozbrušování nebo broušení ocelovým 
drátěným kartáčem mohou vznikat vibrace jiných hodnot!

 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
Společné bezpečnostní pokyny pro broušení, kartáčování a 
rozbrušování.
a) Toto elektrické nářadí se používá jako bruska, drátěný 
kartáč a rozbrušovačka. Dbejte prosím všech 
bezpečnostních pokynů, instrukcí, popisů a dat, která 
obdržíte spolu s nářadím. Nebudete-li dbát následujících 
pokynů, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
vzniku požáru a/nebo nebezpečí těžkého poranění.
b) Toto elektrické nářadí není vhodné k broušení smirkovým 
papírem nebo 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 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) 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.
k) 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.
l) 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.

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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m) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářadí. 
Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění 
kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
n) Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých 
materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
o) 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.
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 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.

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje. 
Vždy používejte doplňkové madlo.
Při broušení a řezání vždy používejte ochranný kryt kotouče.
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. 
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje utažená.
Obráběný kus musí být řadně upnut, není-li dostatečně těžký.
U brusiva vybaveného podložkou se závitem zajistit, aby byl závit 
dostatečně dlouhý pro hřídel.
Pro řezací práce použijte uzavřený ochranný kryt z programu 
príslušenství.
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 18 nabíjejte pouze nabíječkou systému C 
18. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
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 
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omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po 
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

OBLAST VYUŽITÍ
Ruční úhlová bruska se používá k rozbrušování, broušení a 
kartáčování mnoha materiálů jako například kovů nebo kamene. 
V případě pochyb se seznamte s 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), 2006/42/ES, 2004/108/
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 

Winnenden, 2012-10-22

Rainer Kumpf 
Director Product Developement 
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 
71364 Winnenden

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.

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Vzhledem k nebezpečí zkratu se nesmí dostat do odvětrávací 
mezery kovy.
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.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

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.
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