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ENGLISH 1 2 3  Picture section
with operating description and functional description

Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints 
and description of Symbols

DEUTSCH 1 2 3  Bildteil 
mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen 
und Erklärung der Symbole.

FRANÇAIS 1 2 3  Partie imagée
avec description des applications et des fonctions

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que 
l’explication des pictogrammes.

ITALIANO 1 2 3  Sezione illustrata 
con descrizione dell'applicazione e delle funzioni

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo, 
spiegazione dei simboli.

ESPAÑOL 1 2 3  Sección de ilustraciones 
con descripción de aplicación y descripción funcional Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.

PORTUGUES 1 2 3  Parte com imagens 
explicativas contendo descrição operacional e funcional

Parte com texto explicativo contendo Especifi cações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição 
dos símbolos.

NEDERLANDS 1 2 3  Beeldgedeelte
met toepassings- en functiebeschrijvingen

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de 
symbolen.

DANSK 1 2 3  Billeddel 
med anvendelses- og funktionsbeskrivelser

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger 
og symbolforklaring.

NORSK 1 2 3  Bildedel
med bruks- og funksjonsbeskrivelse

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner 
og forklaring av symbolene.

SVENSKA 1 2 3  Bilddel
med användnings- och funktionsbeskrivning

Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner 
samt symbolförklaringar.

SUOMI 1 2 3  Kuvasivut
käyttö- ja toimintakuvaukset

Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet 
sekä merkkien selitykset.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 2 3  Τμήμα εικόνων
με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας

Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 
και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.

TÜRKÇE 1 2 3  Resim bölümü
Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte

Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını 
içeren metin bölümü.

ČESKY 1 2 3  Obrazová část 
s popisem aplikací a funkcí

Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny 
a s vysvětlivkami symbolů

SLOVENSKY 1 2 3  Obrazová časťs popisom aplikácií a funkcií Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi 
a s vysvetlivkami symbolov

POLSKI 1 2 3  Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa  i pracy oraz 
objaśnieniami symboli.

MAGYAR 1 2 3  Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok 
magyarázata.

SLOVENSKO 1 2 3  Del slikez opisom uporabe in funkcij Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili 
in pojasnili simbolov.

HRVATSKI 1 2 3  Dio sa slikamasa opisima primjene i funkcija Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama 
i objašnjenjem simbola.

LATVISKI 1 2 3  Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, 
simbolu atšifrējumiem.

LIETUVIŠKAI 1 2 3  Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis 
bei simbolių paaiškinimais.

EESTI 1 2 3  Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega 
ning sümbolite kirjeldustega.

РУССКИЙ 1 2 3  Раздел иллюстрацийс описанием эксплуатации и функций Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и 
эксплуатации, а также описание используемых символов.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 1 2 3  Част със снимки с описания за приложение и функции Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа 
и разяснение на символите. 

ROMÂNIA 1 2 3  Secvenţa de imagine cu descrierea utilizării şi a funcţionării Porţiune de text cu date tehnice, indicaţii importante privind siguranţa şi modul de lucru 
şi descrierea simbolurilor.

МАКЕДОНСКИ 1 2 3  Дел со сликисо описи за употреба и функционирање Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства 
и објаснување на симболите.

УКРАЇНСЬКА 1 2 3  Частина з зображеннями з описом робіт та функцій Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації 
і поясненням символів.

عربي 1 2 3 قسم الصور یوجد بھ الوصف التشغیلي والوظیفي  القسم النصي المزود بالبیانات الفنیة والنصائح الھامة للسالمة والعمل ووصف الرموز
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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.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto 
mahdollisilta vauriolta. Viat saa korjata vain 
alan erikoismies.
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.
Перед будь-якими роботами на машині 
вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطاریة قبل البدء في أي أعمال على الجھاز.

1

1
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33-54 %

10-32 %

< 10 %
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Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the 
packaging pad,as fi rmly as possible.

Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den Schleifteller 
aufl egen und so fest wie möglich andrücken.

Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution 
sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que 
possible.

Appoggiare attentamente il lato adesivo del dischetto 
levigante sul piatto levigatore e premere il più forte possibile. 

Colocar cuidadosamente la parte adherente del disco lijador 
en el plato de lijar y presionar tan fuerte como sea posible.

Colocar com cuidado o lado aderente da folha de lixa sobre o 
disco de lixa e pressioná-lo o melhor possível contra este.

Plaats de hechtende zijde van de schuurpad voorzichtig op 
de schuurschijf en druk het zo vast mogelijk aan.

Sæt sliberondellens fastgørelsesside forsigtigt på 
slibetallerkenen og tryk den så fast som muligt.

Legg slipepadsens klebeside forsiktig på slipeplaten og trykk 
den på så fast som mulig.

Placera slipkuddens vidhäftande sida försiktigt på sliptallriken 
och tryck sedan så hårt som möjligt.

Aseta hiomalaikan tarttumapinta varovasti hiomalevylle ja 
paina se kiinni niin lujaan kuin suinkin mahdollista.

Toποθετήστε προσεκτικά την κολλητική πλευρά του 
γυαλόχαρτου στο δίσκο λείανσης και πιέστε το όσο πιο 
δυνατά γίνεται.

Zımpara diskinin yapışkan tarafını zımpara tablasının üzerine 
dikkatlice oturtun ve mümkün olduğu kadar kuvvetli bir 
şekilde bastırın.

Přilnavou stranu brusného kotouče položte na brusný talíř a 
co nejpevněji přitlačte. 

Priľnavú stranu brúsneho kotúča položte na brúsny tanier a 
čo najpevnejšie pritlačte. 

Stronę przyczepną podkładki szlifi erskiej należy przyłożyć 
ostrożnie do tarczy szlifi erskiej i jak najsilniej docisnąć. 

A csiszolópárna tapadó oldalát helyezze óvatosan a 
csiszolótányérra, és a lehető legerősebben nyomja rá.

Oprijemalno stran brusilne podloge previdno položiti na 
brusilni krožnik in jo čim bolj močno pritisniti na krožnik.

Stranu prianjanja brusnog runa oprezno postaviti na klizni 
tanjur i pritisnuti što jače.

Pielīpošo slīpēšanas pamatnes pusi uzmanīgi novietojiet uz 
slīpēšanas diska un pēc iespējas stingrāk piespiediet.

Kibiąją šlifavimo pado pusę atsargiai uždėkite ant šlifavimo 
disko ir kaip galima stipriau prispauskite.

Asetage lihvpadja pehme külg ettevaatlikult lihvmasina 
kettale ning suruge nii tugevalt kinni, kui võimalik.

Осторожно наложите липучку шлифовального круга на 
шлифовальную тарелку и прижмите настолько сильно, 
насколько это возможно.

Прилепващата страна на подложката за шлайфане се 
поставя внимателно върху шлифовъчния кръг и се 
притиска колкото е възможно по-силно. 

Aşezaţi cu atenţie partea aderentă a suportului de material 
abraziv pe discul polizorului şi apăsaţi-l cât puteţi de tare spre 
acesta.

Поставете ја страната за лепење од влошката на 
основата од површината за мазнење и притиснете ја што 
е можно поцврсто. 

Обережно покласти диск стороною з липучкою на 
шліфувальний тарілчастий диск та притиснути 
якнайміцніше.

اضغط بعنایة على الجانب غیر الواضح من اسطوانة الصنفرة في عكس قضیب التعبئة، 
بأقصى قوة ممكنة.

Hook&Loop
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START

STOP
Insulated gripping surface
Isolierte Griff fl äche
Surface de prise isolée
Superfi cie di presa isolata
Superfi cie de agarre con aislamiento
Superfície de pega isolada
Geïsoleerd
Isolerede gribefl ader
Isolert gripefl ate
Isolerad greppyta
Eristetty tarttumapinta
Μονωμένη επιφάνεια λαβής
Izolasyonlu tutma yüzeyi
Izolovaná uchopovací plocha
Izolovaná úchopná plocha
Izolowaną powierzchnią
Szigetelt fogófelület
Izolirana prijemalna površina
Izolirana površina za držanje
Izolēta satveršanas virsma
Izoliuotas rankenos paviršius
Isoleeritud pideme piirkond
Изолированная поверхность ручки
Изолирана повърхност за хващане
Suprafaţă de prindere izolată
Изолирана површина
Ізольована поверхня ручки

مساحة المقبض معزولة

1...2...3...4...5...6

1...2

3...4

5...6
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M18B2
M18B3
M18B4
M18B5
M18B6 M18B9
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Replace sanding base if hook&loop material is 
worn out.
Schleifplatte ersetzen, wenn das Klettmaterial 
abgenutzt ist.
Remplacer le disque abrasif lorsque le velcro 
est usé.
Sostituire il disco abrasivo quando il velcro è 
consumato.
Sustituir la placa abrasiva si el material de 
velcro se ha desgastado.
Substitua a placa de lixa quando o material de 
velcro estiver desgastado.
Vervang de schuurzool als het klittenband 
versleten is.
Sæt en ny slibesål på, hvis velcromaterialet er 
slidt op.
Skift ut slipeplaten dersom borrelåsmaterialet er 
nedslitt.
Byt ut slipplattan när kardborrmaterialet är 
utnött.
Vaihda hiomalaikka, kun tarramateriaali on 
kulunut.
Αντικαταστήστε το δίσκο λείανσης, όταν φθαρεί 
η αυτοκόλλητη ταινία τύπου «velcro»
Cırt doku aşındığında zımparalama diskini 
değiştirin.
Brusnou desku vyměňte, pokud je suchý zip 
opotřebovaný.
Brúsnu platňu vymeňte, keď je suchý zips 
opotrebovaný.
Jeśli rzepy się zużyją, należy wymienić płytę 
szlifi erską.
Cserélje ki a csiszolólapot, ha a tépőzár anyaga 
elhasználódott.
Brusilno ploščo zamenjajte, ko je Velkro material 
obrabljen.
Brusnu ploču promijeniti ako je čičkasti materijal 
istrošen.
Nomainiet slīpēšanas plāksni, kad ir nolietojies 
lipmateriāls.
Pakeiskite šlifavimo plokštelę, kai susidėvi 
lipnioji medžiaga.
Kui takjakinnitus on kulunud, vahetage 
lihvimisalus välja.
Заменить шлифовальную пластину, если 
липучка изношена.
Сменете шлифовъчната плоча, ако 
захващащият материал е износен.
Înlocuiți discul abraziv dacă materialul aderent 
tip arici este uzat.
Заменете ја плочата за брусење кога се 
истроши матриjал Велкро.
Замінити шліфувальну пластину, якщо 
липучка зношена.

استبدل قرص الصنفرة، إذا كانت مواد االلتصاق قد استُھلكت.
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 M18BOS125
.....................4675 19 01....
    ...000001-999999
...........................18 V
............7000-12000 min-1

..........14000-24000 min-1

..........................2,4 mm

......................ø 125 mm

..........................1,2 kg

................1,6 ... 2,3 kg

.................-18...+50 °C
 M18B2... M18B9
 M12-18 ... ; M1418C6

......................77,16 dB (A)

......................88,16 dB (A)

........................2,29 m/s2

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

ČESKY

TECHNICKÁ  DATA EXCENTRICKÉ BRUSKY
Výrobní číslo ............................................................................

Napětí výměnného akumulátoru..............................................
Volnoběžné otáčky ..................................................................
Počet zdvihů naprázdno ..........................................................
Průměr excentricity  .................................................................
Rozměry brusné patky.............................................................
Hmotnost bez aku
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (2,0 ... 9,0 Ah) .....
Doporučená okolní teplota při práci ..............................................
Doporučené typy akumulátorů......................................................
Doporučené nabíječky ..................................................................

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) ...................
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A)) ...............
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) 
zjištěnéve smyslu EN 62841.
 Hodnota vibračních emisí ah ................................................. Kolísavost K=........................................................................

 VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná 
upozornění, pokyny, zobrazení a specifi kace pro toto 
elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných 
upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může 
mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár 
a/nebo těžké poranění.

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO EXCENTRICKOU 
BRUSKU
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít 
k poškození sluchu.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY 
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. 
Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou 
protiskluzovou obuv a zástěru.
Prach vznikající při broušení může být zdraví škodlivý (např. 
při opracovávaní dubového a bukového dřeva, kamene, 
barevných nátěrů, které mohou obsahovat olovo nebo jiné 
škodlivé látky). Nevdechujte tento prach. Používejte 
odsávání prachu a ještě noste vhodnou ochrannou masku. 
Brusný prach důkladně odstraňte, např. pomocí vysavače.
Nesmí být zpracováván azbestový materiál. 
Tento stroj je vhodný jen pro broušení za sucha.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.
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.
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 

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.
Varování! 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
Excentrická bruska je univerzální stroj. Dají se s ní dělat 
následující práce : hrubé broušení, jemné broušení, 
vyleštění zvětralých laků, přeleštění poškrábaných ploch 
akrylátových skel atd.
K zajištění nejlepší možné přilnavosti očistěte brusný talíř a 
přilnavou stranu brusného kotouče nejlépe lehkým tlakem 
kartáče. 
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), 
2014/30/EU, 2006/42/ES a s následujícími 
harmonizovanými normativními dokumenty:
EN 62841-1:2015/AC:2015
EN 62841-2-4:2014/AC:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012

VAROVÁNI! 
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 62841 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.

ČESKY

Winnenden, 2017-11-30

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

PRACOVNÍ POKYNY
Používejte jen originální Milwaukee brusivo a lešticí 
příslušenství se suchým zipem.
Aby byl provoz efektivní, sběrnou nádobu na prach 
vyprázdněte, pokud je naplněná do poloviny. Díky tomu se 
vzduch může lépe dostat přes sběrnou nádobu na prach. Po 
ukončení brusných prací a před uskladněním brusky 
sběrnou nádobu na prach vždy vyprázdněte a vyčistěte.

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.

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.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, 
která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost. 
Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický 
nástroj vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět 
zapněte. V případě, že se motor nástroje ani potom 
nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně vybitá 
a musí se v nabíječce opět nabít.

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství 
Milwaukee. Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte 
vyměnit v odborném servisu Milwaukee. (Viz záruční list.)
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

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na stroji 
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. 

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte 
návod k používání.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí 
likvidovat 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 prodejce se informujte na 
recyklační podniky a sběrné dvory.

n0
Volnoběžné otáčky

V Napájení V~

Stejnosměrný proud

Značka CE

Národní znak shody Ukrajiny

Euroasijská značka shody
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