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TECHNICK Á  DATA
Opalovací pistole

M18 BHG

Výrobní číslo 4609 01 01...
... 000001-999999

Napětí výměnného akumulátoru 18 V
Teplota vzduchu 470 °C
Množství vzduchu 170 l/ min
Povolená teplota okolního prostředí -18 + 52 °C
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 
01/2003  
(Li-lon 5,0 Ah)

1,5 kg

VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními 
pokyny a sice i s pokyny. 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.

 SPECIÁLNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ

Přístroj smějí používat děti starší než 8 let 
a osoby se sníženými psychickými, smyslo-
vými 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 vykoná-
vat bez dozoru.
Nebezpečí požáru při nesprávném používání.
Pozor při používání zařízení v blízkosti 
hořlavých materiálů. Nemiřte proud horkého 
vzduchu delší čas na stále stejné místo.
Zařízení nepoužívejte v prostorách s 
nebezpečím výbuchu.
Nepoužívejte přístroj v místnostech, kde může 
být lehce vznětlivý materiál nebo plyn.
Teplo se může vést k hořlavému materiálu, 
který je zakrytý.
Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu.
Zařízení nepoužívejte venku při dešti.

Při provozu se nedotýkejte dýzy, nebezpečí 
popálení.
Dýzu nikdy nezakrývejte
Proud horkého vzduchu nesměrujte proti 
jiným osobám.
Zařízení nepoužívejte jako vysoušeč vlasů!!!
Po použití nechte zařízení před uložením 
vychladnout. 
VAROVÁNI! 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 nev-
nikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé 
kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie 
a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsa-
hují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

OBLAST  VYUŽITÍ
Bu alet; bakır boruların lehimlenmesine, karoseri parçalarının 
kalaylanmasına, plastiklein kaynaklanıp kesilmesine, su borularının 
yumuşatılmasına ve metal parçaların ısıtılmasına uygundur. 

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.
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.
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
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.
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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 firem 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 
firmu.

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 čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.

Pozor, horké povrchy! Nebezpečí popálení!

Postarejte se o dostatečné větrání.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.

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.

Značka CE

UkrSEPRO značka shody

Euroasijská značka shody
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