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Čes

Česky

TECHNICK Á  DATA 
Zařízení na huštění

M12 BI

Výrobní číslo  4674 79 01... 
... 000001-999999

Napětí výměnného akumulátoru 12 V
Jmenovitý příkon 120 W
Max. provozní tlak 120 PSI; 8,27 bar; 827 KPA
Průtokové množství vzduchu 
@ 0 psi / 0 bar / 0 kPa

24,9 l/min

Průtokové množství vzduchu 
@ 35 psi / 2,41 bar / 241 kPa

17,8 l/min

Doporučená teplota okolí pro provoz -18°C ... +50°C
 Doporučené akupaky M12B...
Doporučené nabíječky C12C; M12C4; M12-18 ...
Délka tlakové hadice 66 cm
Hmotnost bez aku 1,42 kg
Hmotnost podle prováděcího 
předpisu EPTA 01/2003(Li-Ion 2,0 
... 6,0 Ah)

1,59 ... 1,83 kg

VAROVÁNI Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, 
instrukce, popisy a údaje, které obdržíte s přístrojem. 
Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou 
mít za následek úder elektrickým proudem, požár a ebo těžká 
poranění.  
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA 
HUŠTĚNÍ

Při používání zařízení vždy noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu.
Nikdy nesměřujte stlačený vzduch ani nefoukejte jakýkoliv prach 
směrem k lidem nebo zvířatům.
Zařízení nepoužívejte v místnostech s potenciálně výbušnou 
atmosférou.
Riziko prasknutí. Nepřehušťujte. Dodržujte všechny pokyny výrobce 
pro daný produkt. Nástroj nenastavujte na výstupní tlak, který je 
větší než vyznačený maximální tlak produktu, který se má nahustit.
Nikdy neblokujte ani nezapojujte vývod vzduchu během provozu.
Před každým použitím zkontrolujte opotřebení nebo poškození 
vzduchové hadice. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení 
příslušenství bezpečná.
Přístroj smějí používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými 
psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí jen tehdy, pokud jsou 
pod dohledem nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání 
přístroje a jestli pochopily nebezpečí, která z toho vyplývají.
Děti si nesmí s přístrojem hrát.
Čištění a údržbu přístroje nesmí děti vykonávat bez dozoru.
Poškození nechte okamžitě opravit v autorizované speciální dílně.
Po 10 minutách nepřetržitého provozu je třeba udělat krátkou 
přestávku nejméně 10 minut, aby zařízení mohlo vychladnout.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, neponořujte nikdy nástroj, 
vyjímatelnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby 
do nich nějaká kapalina vnikla.

Akumulátor systému M12 nabíjejte pouze nabíječkou systému M12. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, 
poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, 
výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do 
zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo 
vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat. 

OBLAST  VYUŽITÍ
Zařízení na huštění je určeno k huštění produktů, jako jsou pneu-
matiky na automobily, pneumatiky na kola, pneumatiky na zařízení 
péče o trávník, sportovní vybavení, vzduchové matrace, hračky na 
pláž a další nafukovací předměty.
Nepoužívejte tento nástroj na plnění vzduchových nádrží 
nebo nárazů. Nepoužívejte tento nástroj jako dýchací zařízení. 
Nepoužívejte tento nástroj k rozprašování chemikálií.

ÚDRŽBA
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Údržbářské a opravárenské práce smějí vykonávat jen autorizované 
specializované dílny.
Pokud se nástroj nespustí nebo nefunguje na plný výkon při plně 
nabitém akumulátoru, vyčistěte kontakty na akumulátoru.
Pokud nástroj stále nefunguje správně, vraťte nástroj, nabíječku a 
akumulátor do servisního střediska MILWAUKEE na opravu.
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 čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

AKUMULÁTORY
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. 
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít. 
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.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwau-
kee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho 
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí 
zkratu.
Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením vyjmout z přístroje.
Pokud se má přístroj na delší čas uskladnit, měly by se z něj vyjmout 
baterie.
Prázdné baterie se musí vyjmout z přístroje a bezpečně zlikvidovat.
Připojovací kontakty se nesmí vyzkratovat.

Tür
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SlovČes

Česky

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ
Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod 
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, 
vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po 
komunikacích.
Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím 
přepravních fi rem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného 
nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí 
vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí 
odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo 
zkratům. Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení 
nemohl sesmeknout. Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí 
přepravovat. Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní 
fi rmu.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

Používejte chrániče sluchu !

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Riziko prasknutí.

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvido-
vat společně s odpadem z domácností. Elektrická zařízení, 
baterie/akumulátory je třeba sbírat odděleně a odevzdat 
je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci. Na 
místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prode-
jce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.

V Napájení V~

Stejnosměrný proud

Značka CE

UkrSEPRO značka shody

Euroasijská značka shody
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