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ÅËËÇNÉÊÁ

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

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

Lütfen okuyun ve 
saklayın
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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.

click

Startup protection:  
When switched on, the machine will not start up after the battery is 
inserted again. 
Wiederanlaufschutz:  
Eingeschaltete Maschine läuft nach erneutem Einstecken des Akkus 
nicht wieder an.
Protection contre le redémarrage : 
La machine enclenchée ne redémarre pas après que l’accu ait été à 
nouveau branché.
Protezione contro la ripartenza: 
La macchina che non è stata disattivata non riparte quando si ricollega 
l’accumulatore. 
Protección de nuevo arranque: 
La máquina conectada no arranca después de haber introducido 
nuevamente los acumuladores.
Protecção contra arranque:  
A máquina ligada não arranca depois de inserir novamente o 
acumulador. 
Herstartbeveiliging:  
de ingeschakelde machine wordt na het hernieuwd plaatsen van de accu 
niet automatisch weer gestart. 
Genstartsbeskyttelse:  
Forhindrer at en tændt maskine går i gang, når akkumulatorbatteriet 
sættes i igen. 
Vern mot gjenstart: 
En påslått maskin starter ikke etter at det oppladbare batteriet blir isatt 
igjen.
Skydd mot omstart:  
Om man sätter i batteriet igen så startar maskinen inte fastän den är 
tillkopplad. 
Uudelleenkäynnistyssuoja: 
Päällekytketty kone ei käynnisty uudelleen, kun akku työnnetään takaisin 
paikalleen.
Προστασία από επανεκκίνηση: 
Η ενεργοποιημένη μηχανή δεν εκκινείται μετά από επανατοποθέτηση του 
συσσωρευτή.
Tekrar çalışma esnasındaki koruma:  
Çalışmakta olan makine, akünün yeniden prize takılmasndan sonra 
makine tekrar çalışmaz. 
Ochrana proti opětnému spuštění: 
Zapnutý stroj se po opětném vložení akumulátorů nerozběhne.

1

2

1

2
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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!
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Bei festsitzender FIXTEC Mutter 
Zweilochmutterschlüssel verwenden.
Use a spanner wrench if FIXTEC nuts are stuck.
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.

1

2

3
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START STOP START

STOP

START/LOCK

STOP

1

2
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Startup protection:  
When switched on, the machine will not start up after the battery is 
inserted again.  
To continue working, switch the machine off and then on again.

Wiederanlaufschutz:  
Eingeschaltete Maschine läuft nach erneutem Einstecken des Akkus 
nicht wieder an. 
Um weiter zu arbeiten Maschine aus- und wieder einschalten.
Protection contre le redémarrage : 
La machine enclenchée ne redémarre pas après que l’accu ait été à 
nouveau branché. 
Mettre la machine hors tension et l’enclencher à nouveau pour 
pouvoir continuer à travailler.
Protezione contro la ripartenza: 
La macchina che non è stata disattivata non riparte quando si 
ricollega l’accumulatore. 
Per poter continuare a lavorare, disattivare la macchina e poi 
riattivarla. 
Protección de nuevo arranque: 
La máquina conectada no arranca después de haber introducido 
nuevamente los acumuladores. 
Para poder continuar con los trabajos, deberá desconectarse y 
conectarse nuevamente el motor.
Protecção contra arranque:  
A máquina ligada não arranca depois de inserir novamente o 
acumulador.  
Para continuar a trabalhar, desligue e ligue a máquina novamente.
Herstartbeveiliging:  
de ingeschakelde machine wordt na het hernieuwd plaatsen van de 
accu niet automatisch weer gestart.  
Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken.
Genstartsbeskyttelse:  
Forhindrer at en tændt maskine går i gang, når akkumulatorbatteriet 
sættes i igen. 
For at genoptage arbejdet slukkes og tændes maskinen igen
Vern mot gjenstart: 
En påslått maskin starter ikke etter at det oppladbare batteriet blir 
isatt igjen. 
For videre arbeid må maskinen slåes av og på igjen.
Skydd mot omstart:  
Om man sätter i batteriet igen så startar maskinen inte fastän den är 
tillkopplad.  
För att kunna fortsätta arbeta måste man först frånkoppla maskinen 
och sedan tillkoppla den igen.
Uudelleenkäynnistyssuoja: 
Päällekytketty kone ei käynnisty uudelleen, kun akku työnnetään 
takaisin paikalleen. 
Työn jatkamiseksi tulee kone sammuttaa ja käynnistää sitten 
uudelleen.
Προστασία από επανεκκίνηση: 
Η ενεργοποιημένη μηχανή δεν εκκινείται μετά από 
επανατοποθέτηση του συσσωρευτή. 
Για να συνεχίσετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε και 
επανενεργοποιήστε τη μηχανή.
Tekrar çalışma esnasındaki koruma:  
Çalışmakta olan makine, akünün yeniden prize takılmasndan sonra 
makine tekrar çalışmaz.  
Çalışmaya devam edebilmek için makineyi kapatın ve tekrar 
çalıştırın.
Ochrana proti opětnému spuštění: 
Zapnutý stroj se po opětném vložení akumulátorů nerozběhne. 
K pokračování v práci stroj vypněte a opět zapněte.
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Load-dependent motor protection:  
If the motor is overloaded, the overload protection will trip. To 
continue working, switch the machine off and then on again.

Belastungsabhängiger Motorschutz: 
Bei hoher Motorüberlastung wird der Überlastschutz ausgelöst. Um 
weiter zu arbeiten Maschine aus- und wieder einschalten.

Disjoncteur de moteur dépendant de la charge :  
Le disjoncteur de surcharge est déclenché en cas d’une haute 
surcharge du moteur. Mettre la machine hors tension et l’enclencher 
à nouveau pour pouvoir continuer à travailler.

Protezione del motore contro il sovraccarico:  
In caso di forte sovraccarico del motore scatta la protezione contro il 
sovraccarico. Per poter continuare a lavorare, disattivare la 
macchina e poi riattivarla. 

Protección del motor de acuerdo a la carga: 
En el caso de sobrecarga del motor, se activa la protección de 
sobrecarga. Para poder continuar con los trabajos, deberá 
desconectarse y conectarse nuevamente el motor.

Protecção do motor dependente da carga:  
Em caso de sobrecarga grande do motor, a protecção contra 
sobrecarga será activada. Para continuar a trabalhar, desligue e 
ligue a máquina novamente.

Lastafhankelijke motorbeveiliging:  
bij een te hoge motorlast wordt de overbelastingsbeveiliging 
geactiveerd. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen 
werken.

Belastningsafhængig motorbeskyttelse:  
Ved kraftig overbelastning af motoren udløses 
overbelastningssikringen. For at genoptage arbejdet slukkes og 
tændes maskinen igen

Belastnings avhengig motorvern: 
Ved høy overbelastning av motoren blir overlastvernet aktivert. For 
videre arbeid må maskinen slåes av og på igjen.

Belastningsavhängigt motorskydd:  
Om motorn överbelastas för mycket slår överlastskyddet till. För att 
kunna fortsätta arbeta måste man först frånkoppla maskinen och 
sedan tillkoppla den igen.

Kuormituksesta riippuvainen moottorinsuoja:  
Jos moottorin ylikuormitus on liian suuri, niin ylikuormitussuoja 
laukeaa. Työn jatkamiseksi tulee kone sammuttaa ja käynnistää 
sitten uudelleen.

Προστασία κινητήρα εξαρτώμενη από το φορτίο. 
Σε περίπτωση υψηλής υπερφόρτωσης του κινητήρα, ενεργοποιείται 
η προστασία υπερφόρτωσης. Για να συνεχίσετε την εργασία σας, 
απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη μηχανή.

Yüklemeye bağımlı motor koruması:  
Motora fazla yüklenmesi durumunda fazla yük koruma tertibatı açılır. 
Çalışmaya devam edebilmek için makineyi kapatın ve tekrar 
çalıştırın.

Ochrana motoru před přetížením: 
Při vysokém přetížení motoru se aktivuje motorový jistič. K 
pokračování v práci stroj vypněte a opět zapněte.



64 65

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 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.

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 Milwaukee 28 V nabíjejte pouze nabíječkou 
systému Milwaukee 28 V. 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 

omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po 
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty, 
nebezpečí zkratu.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný akumulátor.
Zajistěte, aby brusný kotouč byl upnut podle pokynů výrobce 
brusiv.
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.

OBLAST VYUŽITÍ
Úhlovou brusku lze používat k řezání a broušení mnoha materiálů, 
jako např. kovů nebo kamene. V případě pochybností dbejte 
pokynů výrobce brusiva. 
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá 
následujícím normám a normativním dokumentům: 
EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-3:2011  
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, 2012-09-12

Rainer Kumpf 
Director Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

AKUMULÁTORY
Dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze nabíječky 
akumulátorů Milwaukee 28 V firmy Milwaukee.
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.
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.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.

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)
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.

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.

ČESKY ČESKY
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