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Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use, 
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Maintenance, Symbols

Please read and save  
these instructions!

Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, 
CE-Konformitätserklärung, Akkus, Wartung, Symbole

Bitte lesen und  
aufbewahren! 

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux 
prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Accus, Entretien, Symboles

A lire et à conserver  
soigneusement

Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE,  
Batterie, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere e  
conservare le istruzioni!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,  
Declaracion de Conformidad CE, Bateria, Mantenimiento, Símbolos

Lea y conserve estas  
instrucciones por favor!

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, 
Declaração de Conformidade CE, Acumulador, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve  
em seu poder!

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het 
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Akku, Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op  
deze adviezen!

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål, 
CE-Konformitetserklæring, Batteri, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse  
og Opbevare!

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk, 
CE-Samsvarserklæring, Batterier, Vedlikehold, Symboler Vennligst les og oppbevar! 

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,  
CEFörsäkran, Batterier, Skötsel, Symboler Läs igenom och spara! 

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö, 
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Huolto, Symbolit Lue ja säilytö!  
Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό  
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, 
CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli Molimo pročitati i sačuvati

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli Pielikums lietošanas pamācībai

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!

技术参数, 特别安全说明书, 详细使用说明, 欧盟符合性声明, 电源连接,
维护保养, 符号 请详细阅读并妥善保存！
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Accessory 
Zubehör
Accessoires
Accessorio

Accessorio    Acessório 
Toebehoren    Tilbehør 
Tilbehør    Tillbehör 
Lisälaite    Εξαρτήματα 
Aksesuar  Příslušenství  
Príslušenstv  Wyposażenie 
Azokat a tartozékokat  
Oprema    Piederumi 
Priedas     Tarvikud   
Äîïîëíèòåëü  Аксесоари 
Accesoriu  ополнителна  
опрема    配件     
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Stop

Start Stop

Start
M18 CAG115X / M18 CAG125X

M18 CAG115XPD / M18 CAG125XPD

1

2
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VI

Startup protection:  
The tool will not restart after an interruption of the mains supply without releasing 
and reactuating the switch.
Wiederanlaufschutz: 
Eingeschaltete Maschine läuft nach Spannungsausfall nicht wieder an. 
Um weiter zu arbeiten Maschine aus- und wieder einschalten.
Dispositif de protection contre un redemarrage 
Après une coupure de tension, la machine enclenchée ne redémarre pas.  
Pour continuer à travailler, il convient d'éteindre la machine et de l'enclencher à 
nouveau.
Protezione contro il riavvio 
La macchina accesa non riparte in seguito alla caduta della tensione. Per poter 
continuare a lavorare bisogna prima spegnere e poi riaccendere la macchina.
Protección contra el rearranque 
La máquina conectada no se vuelve a poner en marcha después de un fallo de 
corriente. Para continuar el trabajo, desconectar y volver a conectar la máquina.
Protecção de reinício 
Quando está ligada, após uma falha de energia a máquina não retoma o seu 
funcionamento. Para prosseguir o trabalho, desligar a máquina e voltar a ligá-la.
Herstartbeveiliging  
Na spanningsuitval schakelt de machine niet automatisch weer in.  
Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken.
Genstartsbeskyttelse 
I tilfælde af spændingsudfald, mens maskinen kører, går den ikke i gang igen, når 
spændingen kommer tilbage. For at genoptage arbejdet skal maskinen slukkes og 
tændes igen.
Automatisk gjenstartsbeskyttelse 
En påslått maskin begynner ikke automatisk å gå igjen etter strømbrudd. 
For å kunne fortsette å arbeide må maskinen skues av og så på igjen.
Återstartsskydd 
En påslagen maskin startar inte själv efter ett strömavbrott. 
Stäng först av och slå sedan på maskinen igen för att fortsätta att arbeta.
Uudelleenkäynnistyssuoja 
Päällekytketty kone ei käynnisty sähkökatkon jälkeen uudestaan.  
Työn jatkamiseksi tulee kone sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Προστασια επανεκκινησης 
Η ενεργοποιημένη μηχανή δεν ξεκινά πάλι από μόνη της μετά από μια πτώση 
ρεύματος. Για να συνεχίσετε την εργασία, απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι 
τη μηχανή.
Tekrar çaliştirmada koruma 
Çalıştırılan makine voltaj kaybından sonra yeniden çalışmaz. Makineyi tekrar 
çalıştırmak için kapatın ve tekrar açın.
Ochrana proti opětovnému náběhu 
Zapnutá rozbrušovačka se v případě výpadku proudu po jeho opětovném zapnutí 
sama nerozběhne. K pokračování práce se rozbrušovačka musí vypnout a opět 
zapnout.

Ochrana proti opätovnému nábehu 
Zapnutá rozbrusovačka sa v prípade výpadku prúdu po jeho opätovnom zapnutí 
sama nerozbehne. K pokračovaniu práce sa rozbrusovačka musí vypnúť a opäť 
zapnúť.
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem  
Włączone urządzenie nie uruchamia się z powrotem po ustąpienia zaniku napięcia. 
Aby móc kontynuować pracę, urządzenie należy wyłączyć, a potem z powrotem 
włączyć.
Újraindulás elleni védelem  
A bekapcsolt gép feszültségkimaradás után ismét elindul. A munka folytatásához a 
gépet ki és újra be kell kapcsolni.
Zaščita pred ponovnim zagonom 
Vklopljen stroj se po izpadu napetosti ponovno ne zažene. Za nadaljevanje dela stroj 
izklopite in ponovno vklopite.
Zaštita protiv ponovnog pokretanja 
Uključeni stroj poslilje nestanka napona više ne starta. Da bi se dalje radilo, stroj 
isključiti i ponovno uključiti.
Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu 
Pārtrūkstot strāvas padevei, ieslēgtā ierīce no jauna neieslēdzas.  
Darba turpināšanai ierīci izslēgt un ieslēgt no jauna.
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo  
Jei darbo metu dingsta įtampa, ją sutvarkius, mašina neįsijungia automatiškai. Norint 
vėl dirbti su mašina, reikia ją išjungti ir vėl įjungti.
Taaskäivituskaitse 
Sisselülitatud masin ei käivitu enam uuesti pärast voolukatkestust.  
Töö jätkamiseks lülitage masin välja ja seejärel taas sisse.
Защита от повторного включения 
При исчезновении напряжения устройство не работает. Для продолжения 
работы устройство выключите и снова включите.
Защита от повторно пускане 
След спиране на електрозахранването включената машина не започва да 
работи отново. За да продължите работа изключете и отново включете 
машината.
Protecţie contra repornirii 
Maşina conectată nu reporneşte după o întrerupere de curent.  
Pentru a putea lucra în continuare, maşina trebuie oprită şi apoi repornită.
Заштита од повторно придвижување  
Вклучената машина во случај на снемување струја не се вклучува повторно.  
а да продолжите со работа исклучете ја машината и вклучете ја повторно.
再起动保护 
电压消失后开动的机器不自动起动。为继续工作要将机器关
闭 并再开动。
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Čes

Česky

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, pro něž 
není elektronářadí určeno, mohou způsobit ohrožení a 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.

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

TECHNICKÁ DATA 
Úhlová bruska

 
M18 CAG115X 

 
M18 CAG125X 

 
M18 CAG115XPD

 
M18 CAG125XPD

Výrobní číslo 4439 26 01...
... 000001-999999

4439 41 01...
... 000001-999999

4475 91 01...
... 000001-999999

4476 06 01...
... 000001-999999

Napájení V~ 18 V 18 V 18 V 18 V
Jmenovité otáčky 8500 min-1 8500 min-1 8500 min-1 8500 min-1

D= Průměr brusného kotouče max.
d= ø otvoru

115 mm 
22,2 mm

125 mm 
22,2 mm

115 mm 
22,2 mm

125 mm 
22,2 mm

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

b= Tloušťka brusného kotouče max. 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

D= brusné plochy-ø max. 115 mm 125 mm 115 mm 125 mm

D= miskovité kartáče-ø max. 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Závit vřetene M 14 M 14 M 14 M 14
Hmotnost bez aku 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003  
(Li-lon  4,0 Ah) 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg

Informace o hluku / vibracích 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745. 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 !

83,7 dB(A)
94,7 dB(A)

83,2 dB(A)
94,2 dB(A)

83,7 dB(A)
94,7 dB(A)

83,2 dB(A)
94,2 dB(A)

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu EN 60745.

Broušení povrchu: Hodnota vibračních emisí ah,SG 
Kolísavost K=

3,3 m/s2 

1,5 m/s2
3,4 m/s2 

1,5 m/s2
3,3 m/s2 

1,5 m/s2
3,4 m/s2 

1,5 m/s2

Broušení pomocí brusného listu: Hodnota vibračních emisí ah,DS 
Kolísavost K=

1,5 m/s2 

1,5 m/s2
1,4 m/s2 

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

1,5 m/s2
1,4 m/s2 

1,5 m/s2

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

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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Čes

Česky

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 odfiltrovat. 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) Nikdy neodkládejte elektronářadí dříve, než se nasazovací 
nástroj dostal zcela do stavu klidu. 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.
 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. Nasazovací nástroj se při zpětném rázu 
může pohybovat přes Vaši ruku.
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 má obsluhující osobu chránit před úlomky a 
případným kontaktem s brusným tělesem.
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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 obzvlášť opatrní u “kapsovitých řezů” do stávajících 
stěn nebo jiných míst, kam není vidět. Zanořující se dělící kotouč 
může při zaříznutí do plynových, vodovodních či elektrických vedení 
nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz.0

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
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.
Stroj držte při práci tak, aby jiskry a brusný prach odletovaly od těla.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
Stroj okamžitě vypněte, zjistíte-li neobvyklé vibrace nebo jiné 
problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů. 
Při extrémních pracovních podmínkách (např. při hladkém 
vybrušování kovů opěrným kotoučem a brusným kotoučem z 
vulkánfíbru) se uvnitř ruční úhlové brusky mohou nahromadit 
nečistoty. Za těchto pracovních podmínek je bezpodmínečně nutné 
důkladně vyčistit vnitřní prostor a zbavit jej kovových usazenin 
a zařadit před brusku automatický spínač v obvodu diferenciální 
ochrany. Po aktivaci tohoto spínače se musí úhlová bruska zaslat k 
opravě servisnímu středisku.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.

AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích cyklech. 
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.

OBLAST VYUŽITÍ
Úhlová bruska je použitelná k dělení a hrubování brusnýmkotoučem 
u mnohých materiálů jako například kovů nebokamene a také 
k broušení plastovým brusným kotoučem apráci s ocelovým 
drátěným kartáčem. Ve sporném případě seřiďte pokyny výrobce 
příslušenství.
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.

PRACOVNÍ POKYNY
U brusiva vybaveného podložkou se závitem zajistit, aby byl závit 
dostatečně dlouhý pro hřídel.
Kotouče používejte a skladujte podle doporučení výrobce.
Při broušení 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 řadně upnut, není-li dostatečně těžký. 



D

Deutsch

75

Čes

Česky

ELEKTRONIKA
Elektronika udržuje otáčky konstantní i při vzrůstajícím zatížení.
Při přetížení se otáčky zredukují až do zastavení.
Vrtačka je vybavena ochranou proti přetížení a proti zpětnému 
nárazu a při přetížení se automaticky vypne.
Věnujte prosím pozornost tomu, že se vrtačka při snížení zatížení 
na normální hodnotu opět zapne a najede na původní počet 
pracovních otáček.
Po dosažení počtu pracovních otáček je vrtačka opět připravena k 
použití.

OCHRANA PROTI OPĚTOVNÉMU NÁBĚHU
Nulový spínač zabraňuje opětovnému rozběhnutí stroje po 
přerušení dodávky el. proudu (výměna baterie).
Při obnoveném zahájení práce stroj vypněte a opět zapněte.

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

ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Pokud je připojovací kabel elektrického přístroje poškozený, 
musí být nahrazený speciálně upraveným připojovacím kabelem, 
který je možné získat prostřednictvím firmy poskytující servis pro 
zákazníky.
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 60745-2-3:2011 + A2:2013
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

 Winnenden, 2014-03-04

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.

Nepoužívejte sílu. 

Pouze na řezání.

Pouze na broušení.

Příslušenství není součástí dodávky, viz program 
příslušenství.
Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! 
Podle evropské smernice 2002/96/EC o nakládání s 
použitými elektrickými a elektronickými zarízeními a od-
povídajících ustanovení právních predpisu jednotlivých 
zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddelene 
od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému 
recyklování.

Elektrický přístroj s třídou ochrany II Elektrický přístroj, u 
kterého ochrana před zásahem el. proudem závisí nejen 
na základní izolaci, ale i na tom, že budou použita také 
doplňková ochranná opatření, jakými jsou dvojitá izolace 
nebo zesílená izolace. Neexistuje žádné zařízení pro 
připojení ochranného vodiče.

Značka CE
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