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Please read and save  
these instructions!
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προορισμού, Δήλωση πιστότητας ΕΚ, Μπαταρίες, Χαρακτηριστικά, Συντήρηση, Σύμβολα.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice,  
Akü, Bakim, Semboller Lütfen okuyun ve saklayın

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, 
Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Údržba, Symboly Po přečtení uschovejte

Technické údaje, Špeciálne bezpčènostné pokyny, Použitie podl’a predpisov, 
CE-Vyhlásenie konformity, Siet’ová prípojka, Údrzba, Symboly Prosím prečítať a uschovať!

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczé nstwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, Symbole

Należy uważnie przeczytać i 
zachować do wglądu!

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat, 
Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok Olvassa el és őrizze meg

Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, 
Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje, Simboli

Prosimo preberite  
in shranite! 

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba, 
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Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirti, 
CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Prašome perskaityti  
ir neišmesti! 

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele, 
EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid Palun lugege läbi ja hoidke alal!

Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, 
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Пожалуйста прочтите и  
сохраните эту инструкцию.

Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå, 
ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè Моля прочетете и запазете!

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

Va rugăm citiţi şi păstraţi   
aceste instrucţiuni

Òåõíè÷êè Ïîäàòîöè, Óïàòñòâî Çà Óïîòðåáà, Ñïåöèôèöèðàíè Óñëîâè Íà 
Óïîòðåáà, Åó-äåêëàðàöè¼à Çà Ñîîáðàçíîñò, БАТЕРИИ, Îäðæóâàњå, Ñèìáîëè

Ве мoлиме прочитаjте го и  
чувајте го ова упатство!

技术数据,	特殊安全指示,	正确地使用机器,	电源插头,	蓄电池,	维修,		符号 请详细阅读并妥善保存！
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  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.

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NŮŽKY NA PLECH

Přístroj, příslušenství, nasazované nástroje, atd. používejte podle 
těchto pokynů. Zohledněte přitom pracovní podmínky a činnost, 
která má být provedena. Použití přístrojů k jiným než stanoveným 
účelům může vést k nebezpečným situacím.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Doporučuje se 
používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a zástěru.
Obrobek zabezpečte upínacím zařízením. Nezabezpečené obrobky 
mohou způsobit těžká poranění a poškození.
Při řezání, držte nástroj tak, aby se nože jsou v pevném kontaktu s 
materiálem pro nejrychlejší řezání. Použít i tlak. Příliš velký tlak bude 
mít tendenci se zablokovat nástroje, nebo způsobit hrubý střih. 

Elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se vložený nástroj 
zcela zastaví. Otáčející se vložený nástroj se může dostat do kontaktu 
s odkládací plochou, a vy tak můžete ztratit kontrolu nad elektrickým 
přístrojem. Nasazený nástroj se může zaseknout a vést ke ztrátě 
kontroly nad přístrojem.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný akumulátor.

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.

TECHNICKÁ DATA 
Akumulátorové nůžky na plech M18 BMS12 M18 BMS20
Výrobní číslo 4479 26 01... 

... 000001-999999
4479 36 01... 
... 000001-999999

Počet otáček při běhu naprázdno 0 - 2500 min -1 0 - 2500 min -1

Minimalna Šířka 180 mm 180 mm
Max. střižný výkon 5,5 m/min 5,5 m/min
oceli 400 N/mm² 1,2 mm 2,0 mm

 600 N/mm² 0,95 mm 1,6 mm
 800 N/mm² 0,8 mm 1,2 mm

hliník 250 N/mm² 2,0 mm 3,2 mm
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (2,0 Ah) 2,3 kg 2,6 kg
Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 78,2 dB (A) 78,2 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))
Používejte chrániče sluchu !

89,2 dB (A) 89,2 dB (A)

Informace o vibracích
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah 4,75 m/s2 7,07 m/s2

Kolísavost K= 1,5 m/s2 1,5 m/s2

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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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 C18 nabíjejte pouze nabíječkou systému C18. 
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.

OBLAST VYUŽITÍ
Elektronářadí je určeno k dělení plechů bez ztráty třísky. Je vhodné 
pro obloukové a přímé střihy.

ÚDRŽBA
Průběžně stírejte z přístroje prach a nečistoty. Rukojeť udržujte v 
čistotě, suchou a bez olejových nebo tukových skvrn. Čisticí přípravky 
a rozpouštědla škodí umělým hmotám a jiným izolovaným dílům, 
proto čistěte přístroj pouze jemným mýdlem a vlhkým hadrem. Nikdy 
nepoužívejte hořlavá rozpouštědla v blízkosti přístroje.
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)
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 jednot-
livých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na 
výkonovém štítku.

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), 2004/108/ES, 2006/42/ES a s 
následujícími harmonizovanými normativními dokumenty: 
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-8:2009
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 50581:2012

 Winnenden, 2015-01-15

Alexander Krug / Managing Director 
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

SYMBOLY

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.

Používejte ochranné rukavice!

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 přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z 
domácností. Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat 
odděleně a odevzdat je v recyklačním podniku na ekologickou 
likvidaci. Na místních úřadech nebo u vašeho specializova-
ného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné 
dvory.

Značka CE

Euroasijská značka shody




