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III

Use a spanner wrench if FIXTEC 
nuts are stuck.
Bei festsitzender FIXTEC 
Mutter Zweilochmutterschlüssel 
verwenden.
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 �xa, 
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 mutterny-
ckeln, 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.
Pri pevne utiahnutej matici FIXTEC 
použite dvojdierový kľúč na matice.

W przypadku zakleszczonej nakrętki 
FIXTEC należy zastosować klucz 
maszynowy do nakrętek okrągłych 
czołowych dwuotworowych.
Megszorult FIXTEC-anyánál kétlyu-
kas anyakulcsot kell használni.
Pri zategnjeni FIXTEC matici 
uporabite ključ za matico z dvema 
luknjama.
Kod čvrsto stegnute FIXTEC matice 
upotrijebiti dvorupni ključ za matice
Ja iesprūdis uzgrieznis FIXTEC, 
izmanotjiet uzgriežnu atslēgu ar 
diviem caurumiem.
Jei FIXTEC veržlė tvirtai prisukta, 
naudokite dvigalį veržliaraktį.
Kui FIXTEC mutter on kinni, 
kasutada kahe auguga mutrivõtit.
В случае прочной фиксации гайки 
FIXTEC использовать ключ для 
гаек с двумя отверстиями.
При блокирали FIXTEC гайки да се 
използва двурогов гаечен ключ.
Dacǎ piuliţa FIXTEC s-a înţepenit, 
folosiţi o cheie pentru piuliţe cu 
douǎ gǎuri.
Во случај на прицврстена FIXTEC 
навртка употребете клуч за 
навртки со двојна дупка.
Якщо гайка FIXTEC сидить міцно, 
використовувати ключ для гайки 
з двома торцевими отворами.

استخدام مفتاح ربط براغي 
 FIXTEC إذا كانت صواميل

محشورة.
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TECHNICKÁ  DATA  
Aku úhlová bruska

M18 FHSAG125XB M18 FHSAG150XB

Výrobní číslo 469 710 01 ...
... 000001-999999

469 733 01 ...
... 000001-999999

Napětí výměnného akumulátoru 18 V 18 V
Jmenovité otáčky 9000 min-1 9000 min-1

D= Průměr brusného kotouče max. 
d= ø otvoru

125 mm 
22,2 mm

150 mm 
22,2 mm

b= Tloušťka rozbrušovacího kotouče min. / max. 1 / 3 mm 1 / 3 mm

b= Tloušťka brusného kotouče max. 6 mm 6 mm

D= Průměr brusného kotouče max. 125 mm 150 mm

D= miskovité kartáče-ø max. 100 mm 100 mm

Závit vřetene M 14 M 14
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 (Li-Ion 2,0 Ah...5,5 
Ah...12,0 Ah) 2,8 kg...3,4 kg...3,9 kg 2,9 kg...3,5 kg...4,0 kg

Doporučená teplota okolí pro provoz -18°C ... +50°C -18°C ... +50°C

Doporučené akupaky M18B... 
M18HB...

M18B... 
M18HB...

Doporučené nabíječky M12-18 
M1418

M12-18 
M1418

Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60745. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 82,98 dB(A) 82,98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))
Používejte chrániče sluchu !

93,98 dB(A) 93,98 dB(A)

Informace o vibracích 
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu EN 60745.
Broušení povrchů (Li-Ion 1,5 Ah): Hodnota vibračních emisí ah,AG
Kolísavost K=

6,57 m/s2

1,5 m/s2
9,7 m/s2

1,5 m/s2

Broušení pomocí brusného listu (Li-Ion 1,5 Ah): Hodnota vibračních emisí ah,DS
Kolísavost K=

2,27 m/s2

1,5 m/s2
1,96 m/s2

1,5 m/s2

U jiných aplikací, např. při rozbrušování nebo broušení ocelovým drátěným kartáčem mohou vznikat vibrace jiných hodnot!

VAROVÁNÍ pro Vibrace!
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.

  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.
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Popis zařízení

1  Zámek vřetena

2  Spouštěcí spínač

3  Rukojeť Izolovaná uchop-
ovací plocha

4  Ochranný štít proti prachu 

5  Akumulátory

6  Přídavná rukojeť / Přídavná 
rukojeť AVS 
Izolovaná uchopovací 
plocha

7  Ochrana proti broušení

8  Matice FIXTEC

9  Příslušenství

10  Příruba

11  Nastavovací páka ochrany 

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, práci 
s drátěnými kartáči, leštění a dělení:

a) Toto elektronářadí se používá jako bruska, bruska brus-
ným papírem, kartáčovačka, dělící bruska.. Dbejte všech 
varovných upozornění, pokynů, zobrazení a údajů, jež jste s 
elektronářadím obdrželi. Pokud následující pokyny nedodržíte, 
může to vést k úderu elektrickým proudem, požáru nebo těžkým 
poraněním.
b) Toto elektronářadí není vhodné k leštění. Použití tohoto 
elektrického nářadí k jiným než určeným účelům může vést k 
ohrožení zdraví a ke zranění.
c) Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výrobcem 
speciálně pro toto elektronářadí určeno a doporučeno. 
Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše elektronářadí upevnit, 
nezaručuje bezpečné použití.
d) Přípustný počet otáček vkládaného nástroje musí být 
minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček uve-
dený na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se točí rychleji, 
než je přípustné, se může rozbít a rozletět do okolí.
e) Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. 
Špatně dimenzované nasazovací nástroje nemohou být dostatečně 
stíněny nebo kontrolovány.
f) Závity dílů příslušenství se musí shodovat se závitem 
vřetena brusného kotouče. U částí příslušenství, které se 
mají připojit pomocí příruby, se musí sjednotit otvor pro 
upínací trn na dílu příslušenství s průměrem lokalizační 
příruby. Díly příslušenství, které se nehodí na montážní trn 
přístroje, běží excentricky, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě 
kontroly nad nářadím.

g) Nepoužívejte žádné poškozené nasazovací nástroje. 
Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástroje 
jako brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné talíře 
na trhliny, otěr nebo silné opotřebení, drátěné kartáče na 
uvolněné nebo zlomené dráty. Spadne-li elektronářadí nebo 
nasazovací nástroj z výšky, zkontrolujte zda není poškozený 
nebo použijte nepoškozený nasazovací nástroj. Pokud jste 
nasazovací nástroj zkontrolovali a nasadili, držte se Vy 
a v blízkosti nacházející se osoby mimo rovinu rotujícího 
nasazovacího nástroje a nechte stroj běžet jednu minutu s 
nejvyššími otáčkami. Poškozené nasazovací nástroje většinou v 
této době testování prasknou.
h) Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace použijte 
ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. 
Taktéž adekvátně noste ochrannou masku proti prachu, 
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, 
jež Vás ochrání před malými částicemi brusiva a materiálu. 
Oči mají být chráněny před odletujícími cizími tělísky, jež vznikají 
při různých aplikacích. Protiprachová maska či respirátor musejí při 
používání vznikající prach od�ltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni 
silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
i) Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší 
pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní oblasti, 
musí nosit osobní ochranné vybavení. Úlomky obrobku nebo 
ulomených nasazovacích nástrojů mohou odlétnout a způsobit 
poranění i mimo přímou pracovní oblast.
j) Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit 
na skryta elektrická vedení, držte přístroj za izolované 
přidržovací plošky. Kontakt řezného nástroje s vedením pod 
napětím může vést k přenosu napětí na kovové části přístroje a k 
úrazu elektrickým proudem.
k) Elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se 
vložený nástroj zcela zastaví. Otáčející se nasazovací nástroj se 
může dostat do kontaktu s odkládací plochou, čímž můžete ztratit 
kontrolu nad elektronářadím.
l) Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. Váš 
oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se nasazovacím 
nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se může zavrtat do Vašeho 
těla.
m) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářadí.
Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění 
kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
n) Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých 
materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
o) Nepoužívejte žádné nasazovací nástroje, které vyžadují 
kapalné chladící prostředky. Použití vody nebo jiných kapalných 
chladících prostředků může vést k úderu elektrickým proudem.

Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění

Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo zabloko-
vaného 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.
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 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. Příslušenství se může zpětně odrazit přes 
Vaše ruce.
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 řetězový ani ozubený pilový list. Takovéto 
vložené nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad 
elektrickým přístrojem.

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) Brusné kotouče s vypouklým středem se musí namonto-
vat tak, aby jejich brusná plocha nepřesahovala přes plochu 
okraje ochranného krytu.   Neodborně namontovaný brusný 
kotouč, který přečnívá přes plochu okraje ochranného krytu, nemůže 
být dostatečně chráněný.
c) 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 pomáhá chránit pracovníka obsluhy před 
úlomky zlomeného kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem 
a před jiskrami, které by mohly zapálit oblečení.
d) 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.
e) 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.
f) 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 zejména opatrní při tzv. „kapsových řezech“ do stá-
vajících stěn a ve špatně viditelných úsecích. 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) Přihlédněte ke skutečnosti, že drátěný kartáč ztrácí 
kousky drátu i při běžném provozu. Nezatěžujte dráty proto 
příliš vysokým přítlačným tlakem. Odletující kousky drátu 
mohou lehce proniknout skrz tenký oděv a/nebo kůži.
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.

Další bezpečnostní a pracovní pokyny

Před zapnutím nástroje vždy zkontrolujte zcela uvolněné tlačítko 
zámku vřetena! Po použití zámku vřetena na utažení / uvolnění 
brusného kotouče je možné, že se tlačítko může přilepit v uzamčené 
poloze.
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.
Předcházejte tomu, aby se odletující jiskry a brusný prach dostaly 
do kontaktu s tělem.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Stroj okamžitě vypněte, zjistíte-li neobvyklé vibrace nebo jiné 
problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů.
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Při extrémních pracovních podmínkách (např. při hladkém 
vybrušování kovů opěrným kotoučem a  brusným kotoučem z 
vulkánfíbru) se uvnitř ruční úhlové brusky mohou nahromadit 
nečistoty.
Vzhledem k nebezpečí zkratu se nesmí dostat  do odvětrávací 
mezery kovy.
VAROVÁNI! Nebezpečí popálení.! Kotouč a obrobek se během 
používání zahřívají. Při výměně kotoučů nebo při dotyku s obrob-
kem používejte rukavice. Ruce držte vždy mimo oblasti broušení.
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 nevnikly žádné tekutiny. Korodující 
nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.

OBLAST  VYUŽITÍ
Úhlová bruska je určena na broušení a řezání kovových, kamenných, 
betonových a keramických materiálů, jakož i pískové broušení a 
broušení drátěným kartáčem.
Pro řezací práce použijte uzavřený ochranný kryt z programu 
príslušenství.
Ve sporném případě seřiďte pokyny výrobce příslušenství.
Toto elektrické nářadí je vhodné pouze pro suché obrábění.
Do úhlové brusky byste měli montovat pouze vhodné brusné 
nebo řezné kotouče a příslušné ochranné kryty (ochranný kryt při 
broušení nebo řezání), jak je popsáno v části speci�kace výrobku v 
této příručce. Úhlová bruska je určena na ruční používání; nesmí být 
namontována na upínací přípravek ani na pracovní stůl.
Nepoužívejte výrobek jiným způsobem, než jaký je uveden pro 
zamýšlené použití.

PRACOVNÍ POKYNY
U brusiva vybaveného podložkou se závitem zajistit, aby byl závit 
dostatečně dlouhý pro hřídel.
Rozbrušovací a brusné kotouče používejte a skladujte podle 
doporučení výrobce.
Při hrubování a řezání vždy používejte ochranný kryt kotouče.
Brusné kotouče s vypouklým středem se musí namontovat tak, aby 
jejich brusná plocha nepřesahovala přes plochu okraje ochranného 
krytu. 
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje utažená.
Vždy používejte doplňkové madlo.
Obráběný kus musí být řádně upnut, není-li dostatečně těžký.
Přírubová matice musí být před uvedením stroje do provozu  
pevně dotažená. Pokud by se používaný nástroj pevně nedotáhnul 
pomocí přírubové matice, bylo by možné, že používaný nástroj při 
zabrzdění ztratí nutnou přítlačnou sílu.

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.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Při přetížení akumulátoru prostřednictvím příliš vysoké spotřeby 
proudu, např. extrémně vysoké krouticí momenty, uvíznutí nasazo-
vaného nářadí, prudké nečekané zastavení nebo zkrat, se elektrické 
nářadí na 2 sekundy zastaví a samostatně se vypne. K resetování 
vyjměte baterii z nástroje a znovu dejte na své místo.
Při extrémním zatížení dochází k příliš vysokému ohřevu akumu-
látoru. V tomto případě začnou blikat všechny kontrolky indikátoru 
dobíjení a blikají tak dlouho, dokud se akumulátor opět neochladí. 
V okamžiku, kdy indikátor dobíjení přestane blikat, je možné v práci 
opět pokračovat. Akumulátor v tomto případě k dobití a aktivaci 
vložte opět do nabíječky.

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 �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 
�rmu.

OCHRANA PROTI OPĚTOVNÉMU NÁBĚHU
Toto elektronářadí je vybaveno ochranou proti opětovnému 
náběhu.
Tohle zabraňuje samovolnému rozběhu zapnutého elektronářadí, 
když je akumulátor vložen a zabraňuje opětovnému rozběhnutí po 
funkci vypnutí akumulátoru. 
Když se brusné těleso dostane mimo obrobek, elektronářadí  
vypněte a následně zapněte, abyste mohli pokračovat v práci.
Když je řezný kotouč zanořený do obrobku, počkejte, dokud 
se kotouč zcela zastaví, vyberte akumulátor, vyjměte kotouč z 
řezu a elektronářadí vypněte.  Poté vložte akumulátor a znovu 
elektronářadí zapněte, abyste mohli pokračovat v práci.
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 OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ A ZPĚTNÉMU RÁ ZU
Stroj je vybaven ochranou proti přetížení a proti zpětnému nárazu 
a při přetížení se automaticky vypne. Vypněte elektronářadí a 
následně ho zapněte, abyste mohli pokračovat v práci.

BRZDOVÝ SYSTÉM
 Provozní brzda se zapne při uvolnění spouštěcího spínače, což 
způsobí, že se nástroj zastaví během několika sekund. 
Ujistěte se, že se vkládací nástroj zcela zastavil, než jej položíte. 
Ve srovnání s nástroji bez provozní brzdy bude doba chodu výrazně 
snížena brzděním. 
Pokud se čas mezi uvolněním spínače a zastavením vkládacího 
nástroje zvýší příliš, nechte nástroj opravit autorizovaným servisem 
MILWAUKEE.

ŘÍZENÝ MĚKKÝ ROZBĚH
Elektronicky řízený měkký rozběh pro bezpečnější použití stroje 
zabraňuje i trhavému pohybu při rozběhu stroje.

ÚDRŽBA
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
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.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že produkt popsán 
v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení 
směrnic 
2011/65/EU (RoHS) 
2006/42/ES 
2014/30/EU  
a byly použity následující harmonizované normy 
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 +A13:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015 
EN IEC 63000:2018
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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.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Používejte ochranné rukavice!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.

ANTI vibrační systém

Brzdový systém

Nepoužívejte sílu.

Pouze na řezání.

Pouze na broušení.

Během startu a během provozu nemačkejte tlačítko 
zámku vřetena.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.
Náhradní díl - Není součástí standardního vybavení, je k 
dispozici jako náhradní díl.

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.

n Jmenovité otáčky

V napětí

Stejnosměrný proud

Značka shody v Evropě

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurasie
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