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UT 1200 

UT 1400 



IEŠTINA 
 
Technické informace 
 

 UT 1200 
MOrné napOtí: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~
PPíkon : 850 W 960 W 1050 W
MOrné otáCky: 0–400 ot/min 0–360 ot/min 0–560 ot/min
Frekvence: 50 Hz 
Držák nástroje: M 14 
TPída ochrany: II 
StupeQ krytí: IP 20 
Hmotnost dle postupu 
EPTA 01/2003: 3,2 kg 

 

Tento návod mRže být upraven bez pPedchozího varování z
technického pokroku.  
Poznámka: Technická data se mohou lišit v závislosti na zemi.
 

Symboly 
Následující symboly jsou použity na zaPízení. Je dRležité, abyste si uv
jejich význam ještO pPed použitím nástroje.  

 

Zamýšlené použití 
 

Míchadlo UT 1200 je urCeno k míchání a mixování nátOrových hmot, lepidla, 
lepidla na kachliCky, atd. Až to množství pPibližnO 30kg. PrR
míchacích lopatek nesmí pPekroCit 120mm. 
 

Míchadlo UT 1400 je urCeno k míchání a míšení nátOrových hmot, malty, 
lepidla na kachliCky, nivelaCní hmoty, jemných smOsí a podobných materiál
do hmotnosti 50kg. PrRmOr míchacích lopatek nesmí pPekroCit hodnotu 140mm.
 

Uživatel by mOl být odpovOdný za poškození, zpRsobené nesprávným použitím.
 

Dodržujte prosím obecné zásady a naPízení pro pPedcházení úraz
bezpeCnostní pokyny. 
 
 
 
 

 
PPeCtOte si návod 

 

Pracujte koncentrovanO a opatrnO. 
Udržujte pracovní prostor Cistý a vyhnOte se nebezpe
situacím. 

 
Dbejte opatrnosti a chraQte obsluhu. 

 
Dvojitá ochranná izolace 

UT 1400 
110 V ~ 230 V ~ 

W 1300 W 
0 ot/min 0–580 ot/min 

5,2 kg 

edchozího varování z dRvodu vývoje a 

závislosti na zemi. 

Rležité, abyste si uvOdomili 

Orových hmot, lepidla, 
 30kg. PrRmOr používaných 

rových hmot, malty, omítky, 
sí a podobných materiálR až 
P Cit hodnotu 140mm. 

sobené nesprávným použitím. 

edcházení úrazRm a pPiložené 

Ote se nebezpeCným 



Zdroj napájení 
 

PPístroj by mOl být pPipojen pouze k napOtí, uvedeném na typovém štítku a 
funguje pouze na jednofázové napOtí AC. Dodává se s dvojitou izolací dle 
Evropských norem a proto jej lze pPipojit také k zásuvce bez zemnícího kolíku. 
Používejte pouze prodlužovací kabely s dodateCným pPíCným profilem. PPíCný 
profil, jenž je pPíliš malý, mRže zpRsobit nadmOrnou ztrátu výkonu a pPehPívání 
nástroje a kabelu. 
 
Bezpe�nostní pokyny 
 

VAROVÁNÍ!  
ItQte všechna varovná upozornQní a pokyny.  
Zanedbání pPi dodržování varovných upozornOní a pokynR mohou mít za 
následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo tOžká poranOní. 
Všechna varovná upozornOní a pokyny do budoucna uschovejte. 
 

DODATEINÁ BEZPEINOSTNÍ PRAVIDLA PRO TENTO PRÍSTROJ: 
 

1. Pokud je pPípojný kabel poškozen nebo je bOhem Cinnosti pPerušen, 
nedotýkejte se ho a okamžitO odpojte zástrCku napájení. V žádném pPípadO 
s nástrojem nepracujte, je-li pPípojný kabel poškozen. 

2. Nástroj by nemOl být vlhký a nemOl by být v provozu ve vlhkém prostPedí.  
3. Nepoužívejte nástroj k míchání výbušnin nebo snadno vznOtlivých substancí, 

nepoužívejte jej ani v prostorách jenž mají k tOmto látkám blízko.   
4. Nepoužívejte kabel k pPenášení nástroje. 
5. PPed každým použitím zkontrolujte pPístroj, kabel a zástrCku. Závady nechejte 

odstranit pouze odborníkem. ZástrCku zastrCte do zásuvky pouze tehdy, je-li 
stroj vypnutý.  

6. Venku provozujte pPístroj pouze s proudovým chrániCem max. do 30 mA. 
7. Nechejte míchadlo pracovat pouze pod dohledem. 
8. VytáhnOte síLovou zástrCku ze zásuvky a zkontrolujte, zda je vypnutý spínaC, 

pokud chcete nechat míchadlo bez dozoru, napP. pPi montážních a 
demontážních pracích, poklesu napOtí, pPi nasazení nebo montáži 
pPíslušenství. 

9. Pokud se stroj z nOjakého dRvodu zastaví, vypnOte jej. Zabráníte tak náhlému 
rozbOhnutí v pPípadO, že není stroj pod dohledem. 

10. Kabel veNte vždy dozadu, smOrem od stroje. 
11. Nepoužívejte nástroj, pokud je Cást pláštO vadná a/nebo je poškozený spínaC, 

kabel nebo zástrCka. 
12. ElektronáPadí je tPeba nechat pravidelnO kontrolovat odborníkem.   
13. Nedotýkejte se otáCejících se souCástek. 
14. Pozor na dlouhé vlasy. PPi práci mOjte obleCený úzce pPiléhavý odOv. 
15. NeprovádOjte zásahy do pPístroje. 
16. Rukojeti musí být vždy suché, Cisté a prosté oleje a tuku. 
17. PPi provozu v manuálním režimu držte pPístroj vždy obOma rukama a 

zaujmOte bezpeCné držení tOla. Dbejte na reakCní moment nástroje. 
18. Pokud provádíte Cinnost pPi které Pezací pPíslušenství mRže pPijít do kontaktu 

se skrytou kabeláží, nebo vlastním kabelem, držte elektronáPadí za izolované 
povrchy. Pokud se Pezací pPíslušenství dotkne „živého“ drátu, mRže dojít k 
„oživení“ kovových Cástí nástroje a nástroj mRže dát pracovníkovi elektrický 
výboj. 



UvádQní do provozu 
 

Nesprávná manipulace mRže zpRsobit poškození. Proto vždy dodržujte 
následující pokyny: 
 

Používejte jen míchadla doporuCená výrobcem (prRmOr max.: 120 mm (UT1200), 
140 mm (UT1400) se závitem M14). 
 

PPístroj nezatOžovat tak, aby se zastavil.  
 
VýmQna nástroj� 
 

UpozornOní! 
PPed provádOním jakýchkoliv prací na pPístroji vytáhnOte v každém pPípadO 
zástrCku.  
PPi nasazování nástroje si mRžete skPípnout prsty. K výmOnO nástrojR používejte 
proto vždy pracovní rukavice. 
 

Pracovní vPeteno nástroje má vnitPní závit M14. 
Udržujte závit a Celní plochy Cisté. K uvolnOní míchací lopatky a pPidržení 
pracovního vPetena použijte otevPený klíC 22 mm. 
  
Zapínání/vypínání 
 

Mžikové spínání 
Zapnutí pPístroje:  Stisknout spínaC on/off (ZAP/VYP) 
Vypnutí pPístroje:  Uvolnit spínaC on/off (ZAP/VYP) 
 

Trvalá �innost  
Zapnutí pPístroje:  Stisknout spínaC on/off a pPi stlaCení zaaretovat 
   zajišLovacím tlaCítkem 
Vypnutí pPístroje:  Znovu stisknout spínaC on/off a uvolnit jej 
 

Míchadlo je vybaveno elektronickým spínaCem pro regulaci otáCek na základO 
tlaku na spínaC. 
Použití doporuCujeme pouze k rozbOhu a dobOhu pPístroje, abyste zabránili 
odstPikování materiálu. Trvalý provoz se sníženým poCtem otáCek vede k 
pPetížení, protože se do motoru dostává menší množství chladného vzduchu a 
proto se rychleji pPehPeje. 
 
OšetSování a údržba 
 

Opravy smí provádOt pouze kvalifikovaný personál s odpovídajícím vzdOláním a 
zkušenostmi. PPístroj je tPeba nechat po každé opravO zkontrolovat elektrikáPem. 
ElektronáPadí je koncipováno tak, že vyžaduje pouze minimální péCi a údržbu. 
PPesto je však tPeba pravidelnO provádOt následující práce, popP. kontrolovat 
souCástky: 
 

• ElektronáPadí a ventilaCní otvory musí být vždy Cisté. 
• PPi práci dbejte na to, aby do elektronáPadí nevnikla cizí tOlesa. 
• V pPípadO poruchy pPístroje je tPeba nechat provést opravu pouze 

autorizovanou opravnou.  
 

 
 
 



Informace o hluku a vibracích  
 

NamOPené hodnoty byly získány v souladu s normou EN 60745 
Hladina hluku pPístroje ohodnocená písmenem A v typických pP
 

 UT 1200 
ÚroveQ tlaku zvuku (LPA) 86 dB(A) 
ÚroveQ tlaku zvuku (LWA) 97 dB(A) 
Nejistota K 3 dB 

 
 

Noste ochranu sluchu! 
 

 
 UT 1200 
Vibrace na ruku/paži 1,05 m/s² 
Nejistota K 1,5 m/s² 

 
NamOPené hodnoty byly získány v souladu s normou EN 60745 
ÚroveQ kmitR uvedená v tOchto pokynech byla namOPená v souladu s 
normovaným mOPicím postupem uvedeným v normO_EN 60745 a
použita k porovnání elektronáPadí mezi sebou. Je také vhodný pro p
odhad zátOže kmity. 
Uvedená úroveQ kmitR pPedstavuje hlavní použití elektronáP
používáte elektronáPadí k jiným úCelRm, s odlišnými nástroji, nebo není stroj
dostateCnO udržován, mRže se úroveQ kmitR lišit. MRže tak dojít k
zvýšení zátOže kmity bOhem celé doby práce.  
Pro pPesný odhad zátOže kmity byste také mOli zohlednit dobu, ve které je p
vypnutý nebo sice bOží, ale vlastnO není používán. MRže tak dojít k
zvýšení zátOže kmity bOhem celé doby práce. 
Stanovte dodateCné bezpeCnostní pokyny, které ochrání obsluhující osobu p
pRsobením kmitR, napP. údržba elektronáPadí a nástrojR, udržování teplých rukou, 
plánování pracovních procesR. 
 
Zpracování odpad� 
 
 
 
 

 

Pouze pro zemQ EU 
 

Podle evropské smOrnice 2012/19/ES o starých 
elektrických a elektronických zaPízeních a jejím 
prosazení v národních zákonech musí být 
neupotPebitelné elektronáPadí rozebrané shromážd
dodáno k opOtovnému zhodnocení nepoškozujícímu 
životní prostPedí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normou EN 60745  
typických pPípadech: 

UT 1400 
86 dB(A) 
97 dB(A) 

3 dB 

UT 1400 
0,5 m/s² 
1,5 m/s² 

normou EN 60745  

OPená v souladu s 
O_EN 60745 a mRže být 

adí mezi sebou. Je také vhodný pro pPedbOžný 

edstavuje hlavní použití elektronáPadí. Pokud však 
odlišnými nástroji, nebo není stroj 

Rže tak dojít k podstatnému 

li zohlednit dobu, ve které je pPístroj 
Rže tak dojít k podstatnému 

nostní pokyny, které ochrání obsluhující osobu pPed 
R, udržování teplých rukou, 

rnice 2012/19/ES o starých 
ízeních a jejím 

adí rozebrané shromáždOno a  
tovnému zhodnocení nepoškozujícímu 



Prohlášení o shodQ EC 
 

My ve spole�nosti Makita jako odpovQdný výrobce, potvrzujeme že 
následující pSístroje Makita:  
OznaCení pPístroje:  RuCní míchadlo  
D. modelu / Typ:  UT 1200 / UT 1400 
Jsou sériovO vyrábOny a 
Odpovídají následujícím Evropským smQrnicím: 

    2006/42/EC 
A jsou vyrobeny dle následujících norem Ci standardizovaných dokumentR: 
    EN 60745  
Technická dokumentace je udržována naším autorizovaným zástupcem v EvropO, 
což je:    

                                 Makita International Europe Ltd, 
                                 Michigan, Drive, Tongwell, 
                                 Milton Keynes, MK15 8JD, Anglie.  

             01.04. 2013 

             
             Tomoyasu Kato 

 

                   Seditel 
 

                       OdpovOdný výrobce 
 

           Makita Corporation 
            3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 JAPONSKO 

 

                                              Autorizovaný zástupce pro Evropu: 
 

                                              Makita International Europe Ltd. 
          Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes 
        Milton Keynes Bucks MK15 8JD, Anglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


