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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Nastavovací knoflík síly sání 
1-2. Voli  nastavení pr m ru hadice 
1-3. Spínací pá ka 
2-1. Nastavovací knoflík síly sání 
2-2. Voli  nastavení pr m ru hadice 
2-3. Spínací pá ka 
3-1. Ví ko zásuvky 
3-2. Napájecí kabel 
3-3. Voli  nastavení pr m ru hadice 
3-4. Nastavovací knoflík síly sání 
3-5. Spínací pá ka 
4-1. Nastavovací knoflík síly sání 
4-2. Voli  nastavení pr m ru hadice 
4-3. Spínací pá ka 
5-1. Hadicová svorka 

6-1. Výsuvný držák 
6-2. Napájecí kabel 
7-1. P ední hubice 
8-1. Hadice 
10-1. ODJIŠT NÁ poloha 
10-2. Zablokovaná poloha 
10-3. Pá ka zarážky 
10-4. Kole ko 
11-1. Vak na prach 
12-1. Vak na prach 
13-1. P ídržná deska 
13-2. Polyetylénový sá ek 
13-3. Nádrž 
14-1. P ídržná deska 
14-2. Polyetylénový sá ek 

15-1. Víko sb rné nádoby 
15-2. Hák 
17-1. Ví ko 
19-1. Pá ka zarážky 
20-1. Pá ka zarážky 
23-1. Prachový filtr 
23-2. Tlumi  
23-3. Vstupní filtr 
25-1. Sníma e hladiny 
27-1. Napájecí kabel 
27-2. Víceú elový držák 
28-1. Napájecí kabel 
28-2. Výsuvný držák 
33-1. Hadice 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model VC3211M 

Zem  EU Švýcarsko Spojené království 

Nap tí Volty 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 

Spot eba energie Watty 1050 1050 1050 1050 

Watt  v režimu  2400 1100 600 1900 P ípojná hodnota zásuvky 
za ízení Watt  v režimu  2600 1400 850 2100 

Celkový p íkon Watty 3450 2150 1650 2950 

      

Model VC3211M 

S hadicí 28 mm × 3,5 m 2,0 m3/min 
Objemový pr tok (vzduch) 

S hadicí  38 mm × 2,5 m 3,5 m3/min 

Podtlak 22 kPa 

Typ ochrany IP X4 (ochrana p ed st íkající vodou) 

Prach 32 l 
Kapacita vysávací nádoby 

Voda 27 l 

Rozm ry (D x Š x V) 552 mm x 398 mm x 685 mm 

Hmotnost netto 16,9 kg 

T ída bezpe nosti T ída I 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
END112-3 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 P e t te si návod k obsluze. 
 
 Bu te obzvlášt  opatrní a dávejte pozor. 

 
 Varování! Ve vysava i m že být 

nebezpe ný prach. 
 Na vysava i nikdy nest jte. 

 Prach t ídy M (medium). Vysava e 
umož ují vysávání prachu t ídy L a M. 
Dodržujte místní p edpisy týkající se 
prachu a pravidla bezpe nosti a 
ochrany zdraví p i práci.  

 Jen pro státy EU 
Elektrická za ízení nelikvidujte 
sou asn  s domovním odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropské 
sm rnice o odpadních elektrických a 
elektronických za ízeních v etn  její 
implementace v souladu snárodními 
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zákony musí být elektrické za ízení po 
skon ení životnosti shromážd no 
odd len  a p edáno do ekologického 
recykla ního za ízení. 

ENE084-1 

Ú el použití 
Za ízení je ur eno k suchému a mokrému vysávání. 
Toto za ízení je vhodné k pr myslovému využití, 
nap íklad v hotelech, ve školách, v nemocnicích, 

továrnách, obchodech, kancelá ích i p j ovnách.  
ENF001-1 

Napájení 
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s 

nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a 

m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým 

nap tím. P i práci musí být uzemn ný, aby se zabránilo 

úrazu obsluhy elektrickým proudem. Používejte 

výhradn  t ívodi ové prodlužovací š ry, které mají 

t ípólové zástr ky se zemn ním, a t ípólové zásuvky, do 

nichž lze zasunout zástr ku nástroje. 
ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 

EN/IEC60704: 
    

Hladina akustického tlaku (LpA): 72,5 dB (A) 

Nejistota (K): 2,5 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 

(A). 
    

Používejte ochranu sluchu 

 
ENH038-2 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  

Vysava  

. modelu/ typ: VC3211M 

vychází ze sériové výroby 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2006/42/EC 

Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 

normami i normativními dokumenty: 

EN60335 

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:  

Makita International Europe Ltd. 

Technical Department, 

Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6.2012 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

editel 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 

 
ENB119-5 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
VYSAVA I 

 VAROVÁNÍ! D LEŽITÉ! P ED POUŽITÍM SI 
POZORN  P E T TE veškerá bezpe nostní 
upozorn ní a všechny pokyny. Zanedbání upozorn ní 

a pokyn  m že mít za následek úraz elektrickým 

proudem, vznik požáru nebo vážné zran ní. 

1. P ed použitím zajist te, aby s vysava em 
pracovaly osoby, jež jsou s používáním 
za ízení dostate n  obeznámeny. 

2. Zásuvku vysava e používejte pouze k ú el m 
stanoveným v návodu. 

3. Dojde-li k úniku p ny i tekutiny, za ízení 
okamžit  vypn te. 

4. Pravideln  ist te za ízení omezující výšku 
hladiny vody a kontrolujte, zda není poškozeno. 

5. Vysava  nepoužívejte bez filtru. Poškozený 
filtr ihned vym te. 

6. POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU. P i 
použití prodlužovacího kabelu z d vodu v tší 
vzdálenosti od zdroje napájení použijte 
p im en  dlouhý kabel s dostate ným 
pr ezem vodi , aby nedošlo k nep íznivému 
ovlivn ní výkonu vysava e. P i práci venku 
použijte prodlužovací kabel vhodný k 
venkovnímu použití. 

7. VAROVÁNÍ – ELEKTRICKÉ NAP TÍ: P ed 
p ipojením vysava e ke zdroji energie 
(zásuvka atd.) se ujist te, zda se zdrojové 
nap tí shoduje s údajem uvedeným na 
typovém štítku vysava e. Zdroj s vyšším než 
pro vysava  specifikovaným nap tím m že 
zp sobit VÁŽNÉ ZRAN NÍ obsluhy a 
poškození vysava e. V p ípad  pochybností 
VYSAVA  KE ZDROJI NAPÁJENÍ 
NEP IPOJUJTE. Použití zdroje napájení s 
nap tím nižším než uvedeným na typovém 
štítku m že poškodit motor. 

8. ZAMEZTE NECHT NÉMU SPUŠT NÍ. B hem 
p ipojování do zásuvky se ujist te, zda je 
p epína  v poloze VYP. 

9. Nevysávejte ho lavé materiály, pyrotechniku, 
ho ící cigarety, horký popel, horké t ísky ani 
ostré materiály jako žiletky, jehly, rozbité sklo 
atp. 



63 

10. S VYSAVA EM NIKDY NEPRACUJTE V 
BLÍZKOSTI LÁTEK JAKO JE BENZÍN, PLYN, 
BARVY, LEPIDLO I JINÉ VYSOCE VÝBUŠNÉ 
HMOTY. P i p epínání poloh ZAP. a VYP. 
p epína  jisk í. Stejn  tak p i provozu jisk í i 
komutátor motoru. Mohlo by dojít k 
nebezpe nému výbuchu. 

11. Nikdy nevysávejte toxické, karcinogenní, 
ho lavé i jiné nebezpe né materiály jako 
azbest, arzén, baryum, beryllium, olovo, 
pesticidy i jiné látky ohrožující zdraví. 

12. S vysava em nikdy nepracujte venku v dešti. 
13. Nepracujte v blízkosti zdroj  tepla (u kamen 

atp.). 
14. P EDCHÁZEJTE ÚRAZ M ELEKTRICKÝM 

PROUDEM. Nedotýkejte se uzemn ných ploch. 
Nap .: potrubí, topná t lesa, sporáky, plášt  
chladni ek. 

15. Neblokujte chladicí otvory. Tyto otvory 
umož ují chlazení motoru. Blokování je t eba 
pozorn  zamezit, jinak se motor nedostatkem 
ventilace spálí. 

16. Vždy zaujm te pevný postoj bez ztráty 
rovnováhy. 

17. NEZACHÁZEJTE HRUB  S NAPÁJECÍM 
KABELEM. Vysava  nikdy nep enášejte za 
kabel a neodpojujte jej ze zásuvky taháním za 
kabel. Napájecí kabel nevystavuje teplu, 
olej m a ot ru o ostré hrany. Pravideln  
kontrolujte napájecí kabely vysava e a v 
p ípad  poškození je nechte opravit v 
autorizovaném servisním st edisku. 
Pravideln  kontrolujte prodlužovací kabely a 
zjistíte-li poškození, vym te je. 

18. Nep ehýbejte hadici, netahejte za ni a 
nešlapejte po ní. 

19. P i zpozorování slabého výkonu i jiného 
nenormálního chování b hem provozu 
vysava  okamžit  vypn te. 

20. VYSAVA  ODPOJTE. Pokud jej nepoužíváte, 
p ed provád ním servisních zásah  a p i 
vým n  p íslušenství. 

21. V rámci uchování vysava e ve špi kové 
provozuschopnosti prove te bezprost edn  
po každém použití vy išt ní a údržbu. 

22. O VYSAVA  SE PE LIV  STAREJTE. Vysava  
udržujte v istot  – zajistíte tak lepší a 
bezpe n jší výkon. P i vým n  p íslušenství 
postupujte podle pokyn . Držadla udržujte 
suchá, istá a neumazaná olejem i mastnotou. 

23. ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENY 
DÍLY. P ed dalším používáním vysava e je 
nutné pe liv  zkontrolovat kryty i jakékoli jiné 
poškozené díly a zjistit, zda bude za ízení i 
nadále správn  pracovat a plnit p íslušnou 
funkci. Zkontrolujte vyrovnání pohyblivých 

ástí, spoje pohyblivých ástí, zda nejsou 
n které díly rozbité i uvoln né a zda 

nenastaly n jaké potíže ovliv ující funkci. 
Pokud není jinde v tomto návodu k obsluze 
stanoveno jinak, musí být poškozený kryt i 
jiný díl ádn  opraven nebo vym n n 
autorizovaným servisem. Vadné p epína e 
musí být vym n ny autorizovaným servisním 
st ediskem. Jestliže za ízení nelze p epína em 
zapnout a vypnout, nepoužívejte jej. 

24. NÁHRADNÍ DÍLY. P i opravách používejte 
pouze identické náhradní díly. 

25. ULOŽENÍ NEPOUŽÍVANÉHO VYSAVA E. Není-
li vysava  používán, je t eba jej uložit ve 
vhodné místnosti. 

26. S vysava em zacházejte ohledupln . Hrubým 
zacházením m žete rozbít i nejodoln jší 
za ízení. 

27. Vysava  ne ist te zvenku ani zevnit  benzínem, 
edidlem ani isticími chemikáliemi. Mohlo by 

dojít ke vzniku prasklin a zm nám barvy. 
28. Vysava  nepoužívejte v uzav ených prostorách 

s ho lavými, výbušnými i jedovatými výpary 
vznikajícími z olejových nát r , edidel, 
benzínu, p ípravk  proti mol m atd., ani v 
oblastech s ho lavým prachem. 

29. Po skon ení práce nenechávejte ležet kabel 
vysava e na podlaze. Mohl by o n j n kdo 
klopýtnout nebo by mohlo dojít k poškození 
vysava e. 

30. S tímto ani s žádným jiným za ízením 
nepracujte pod vlivem lék  i alkoholu. 

31. V rámci zajišt ní základní bezpe nosti 
používejte ochranné i bezpe nostní brýle s 
postranními kryty. 

32. V prašném pracovním prost edí používejte 
respirátor. 

33. Toto za ízení není ur eno k používání 
osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými i duševními schopnostmi nebo s 
nedostate nými zkušenostmi a znalostmi. 

34. Malé d ti musí být pod dohledem, aby si s 
vysava em nehrály. 

35. S napájecím kabelem ani s vysava em nikdy 
nemanipulujte mokrýma rukama. 

36. Obzvlášt  opatrní bu te p i práci na schodech. 
37. Vysava  nepoužívejte jako sedátko i 

pracovní st l. Za ízení by mohlo spadnout a 
následn  zp sobit zran ní. 

TUTO PUBLIKACI SI 
USCHOVEJTE K DALŠÍMU 
POUŽITÍ 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
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NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

POPIS FUNKCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed p ipojením vysava e do zásuvky se vždy 

ujist te, zda je vysava  vypnutý. Zapojení 
vysava e do zásuvky se zapnutým p epína em 
m že zp sobit neo ekávané spušt ní a vážné 
zran ní. 

Zapínání 

Fig.1 

Vysava  se spouští oto ením pá ky spína e ke stran  „I“. 
Vysava  vypnete oto ením pá ky spína e ke stran  „O“. 

Fig.2 

Sílu sání lze nastavit podle požadavk  vykonávané 
práce. 
Sílu sání lze zvýšit oto ením nastavovacího knoflíku síly 
sání od symbolu  k symbolu . 
Podle pr m ru používané hadice nastavte voli em 
nastavení pr m ru hadice odpovídající hodnotu. 

Voli  nastavení pr m ru hadice 
Voli  nasm rujte podle pr m ru použité hadice. 
 

POZNÁMKA: 
Voli  nenastavujte do mezilehlé polohy. Vždy jej oto te 
na jednu i druhou stranu odpovídající pr m ru hadice. 

Varovné pípnutí 
Existují dva typy pípnutí. Jedním je krátké a druhým 
dlouhé pípnutí. 
Poklesne-li rychlost proud ní vzduchu pod hodnotou 
20 m/s, za ne vysava  z bezpe nostních d vod  krátce 
pípat. Zaznamenáte-li tuto zvukovou signalizaci, 
zkontrolujte volbu pr m ru hadice nebo zda není síla sání 
p íliš nízká. Pokud pípání pokra uje, prove te úkony 
údržby nebo se obra te na místní servisní st edisko. 
Jestliže je sb rná nádoba napln na tekutinou, vydá 
vysava  dlouhé varovné pípnutí. 
Jestliže se sb rná nádoba naplní a ozývá se pípání, 
vypn te vysava  a sb rnou nádobu vyprázdn te. 
 
 

P ipojování elektrického ná adí 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed p ipojováním i odpojováním se ujist te, zda 

jsou vysava  i elektrické ná adí vypnuty. 
P ipojování zapnutého elektrického ná adí k 
zapnutému vysava i m že zp sobit neo ekávané 
náhlé spušt ní a následné vážné zran ní. 

• Do zásuvky vysava e nikdy nep ipojujte elektrické 
ná adí s p íkonem p esahujícím hodnotu 
specifikovanou v ásti „TECHNICKÉ 

ÚDAJE“ oto ením nastavovacího knoflíku síly sání. 
P ipojení elektrického ná adí p esahujícího 
specifikovaný p íkon m že zp sobit p eh átí a 
poškození vysava e. 

• Uzemn né ná adí p ipojujte do zásuvky vysava e 
zástr kou se zemnicím kolíkem. 

Vysava  lze p ipojit k elektrickému ná adí s p íkonem 
do hodnoty uvedené v ásti „TECHNICKÉ ÚDAJE“. 

Fig.3 

Fig.4 

1. Jestliže chcete provést p ipojení elektrického 
ná adí, otev ete ví ko zásuvky a do zásuvky 
vysava e zasu te zástr ku ná adí. 

Fig.5 

2. P i p ipojování elektrického ná adí zajist te 
napájecí kabel a hadici v pravidelných 
rozestupech hadicovými sponami. Spony zamezí 
zapletení hadice do napájecího kabelu. 

3. Pá ku p epína e oto te do polohy „AUTO“. 
4. Nastavovací knoflík síly sání p esu te do polohy 

odpovídající p íkonu elektrického ná adí, jež 
hodláte použít. 

5. Zapnutím i vypnutím p ipojeného elektrického 
ná adí sou asn  vypnete nebo zapnete i vysava . 
Po vypnutí elektrického ná adí bude vysava  
ješt  n kolik vte in v innosti. 

6. Po použití odpojte elektrické ná adí ze zásuvky 
vysava e. 

7. Po použití vysava  vypn te. 

Automatické zastavení vysávání b hem 
vysávání 
 

VAROVÁNÍ: 
• Nevysávejte p nu ani mýdlovou vodu. Vysávání 

p ny i mýdlové vody m že vyvolat únik p ny ze 
vzduchového výstupu ješt  p ed sepnutím funkce 
automatického zastavení vysávání. Pokra ování 
v práci za t chto okolností m že zp sobit úraz 
elektrickým proudem a poruchu vysava e. 

Vysava  je vybaven mechanismem zamezujícím 
vniknutí vody do motoru p i nasátí v tšího než ur eného 
množství vody. 
Jestliže je sb rná nádoba napln na tekutinou, vydá 
vysava  dlouhé varovné pípnutí. P i zazn ní tohoto 
pípnutí vypn te vysava  a vyprázdn te sb rnou nádobu. 

Použití výsuvného držáku 
 

POZOR: 
• P i zavírání výsuvného držáku si po ínejte 

opatrn , abyste si nesk ípli prsty. Nedbalost 
m že zap í init zran ní. 

POZNÁMKA: 
• S výsuvným držákem nemanipulujte p ílišnou silou. 

Neúm rnou silou m žete výsuvný držák poškodit. 
Jestliže výsuvný držák nepoužíváte, zav ete jej. 
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Po otev ení m žete výsuvný držák použít k 

následujícím ú el m. 

1. Uložení napájecího kabelu 

Fig.6 

POZNÁMKA: 
• Vysava  ani p ipojené elektrické ná adí 

nepoužívejte s napájecím kabelem navinutým 
kolem výsuvného držáku. Použití vysava e nebo 

p ipojeného elektrického ná adí s napájecím 

kabelem m že zp sobit poškození napájecího 

kabelu. 

2. Uložení p edních hubic 

Fig.7 

M žete uložit p ední hubice velikosti 22, 24 a 38 (až dv  

zárove ). 

3. Uložení hadice 

Fig.8 

4. Do výsuvného držáku lze položit elektrické 
ná adí p im ených rozm r , nap íklad 
okružní pilu. 

Fig.9 

Aretace a odblokování kole ka 

Fig.10 

Jestliže chcete kole ko zaaretovat zarážkou, posu te 

pá ku zarážky dol  a kole ko se p estane otá et. 

Pokud chcete kole ko ze zablokované polohy uvolnit, 

posu te pá ku zarážky nahoru. 

Aretace kole ka je vhodná p i skladování vysava e 

nebo p i p erušení práce a fixaci vysava e na míst . 

Pá ku zarážky p esu te rukou. 

POZNÁMKA: 
• P i p esunování vysava e se ujist te, zda je 

kole ko odblokováno. P emis ováním vysava e s 

kole kem v zaaretované poloze m žete kole ko 

poškodit. 

Ví ko 
Otvor sb rné nádoby zakrývá ví ko. Ví ko zamezuje 

úniku vysátého prachu z vysava e. 

MONTÁŽ 
 

VAROVÁNÍ: 
• V jednotce m že být nebezpe ný prach. P i 

vým n  filtra ních prvk  a vaku na prach vždy 

používejte respirátor P2. 

• P ed provád ním jakýchkoli prací na vysava i se 

vždy ujist te, zda je vysava  vypnutý a odpojený 

ze zásuvky. 

• Vysava  nikdy nezapínejte p ed kompletním 

nasazením všech filtr  s vakem na prach a 

vyzkoušením ovládání objemového pr toku. 

 

Nasazení a likvidace vaku na prach 
 

VAROVÁNÍ: 
• Vždy používejte respirátor P2. 

• P i použití vaku na prach použijte zárove  i 

vzduchový filtr, jenž je v za ízení již nasazen. 

Zanedbání nasazení vzduchového filtru m že být 

p í inou hlu nosti a zah ívání, jež m že vyvolat 

požár. 

POZOR: 
• P i používání vaku na prach nikdy nevysávejte 

vodu i jiné kapaliny ani mokrý prach. Vysávání 

t chto materiál  m že zp sobit protržení vaku na 

prach. 

Fig.11 

1. Vak na prach rozložte. 

Fig.12 

2. Otvor vaku na prach vyrovnejte s vysávacím 

otvorem vysava e. 

3. Kartonovou ást vaku na prach zasu te do 

vysava e tak, aby byla umíst na na konci za 

výstupkem západky. 

P i likvidaci vaku na prach potáhn te za okraj ústí vaku, 

aby se ústí uzav elo papírem. 

Nasazení polyetylénového sá ku 
Vysava  lze použít i bez polyetylénového sá ku. 

Polyetylénový sá ek však umožní snazší vyprázdn ní 

sb rné nádoby, aniž byste si umazali ruce. 

Fig.13 

Polyetylénový sá ek rozprost ete ve sb rné nádob . 

Sá ek vložte mezi p ídržnou desku a sb rnou nádobu a 

natla te jej ke vstupu hadice. 

Fig.14 

Sá ek rozprost ete kolem horní ásti sb rné nádoby. 

Druhou stranu sá ku zahákn te kolem horní ásti 

sb rné nádoby tak, aby jej zachytil a pevn  p idržel 

há ek vstupního filtru. 
 

POZNÁMKA: 
• M žete použít b žn  dostupný polyetylénový 

sá ek. Doporu ujeme sá ek tlouš ky 0,04 mm 

nebo siln jší. 

• P ílišné množství prachu sá ek snadno protrhne – 

nenapl ujte jej více než z poloviny objemu. 

Likvidace polyetylénového sá ku 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed vyprazd ováním polyetylénového sá ku se 

vždy ujist te, zda je vysava  vypnutý a odpojený 

ze zásuvky. V opa ném p ípad  m že dojít k 

úrazu elektrickým proudem a vážnému zran ní. 

POZOR: 
• Vzduchový filtr a sb rnou nádobu nevystavujte 

silným náraz m. Silné nárazy mohou vzduchový 
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filtr a sb rnou nádobu zdeformovat a poškodit. 

• Sb rnou nádobu alespo  jednou za den vysypte i 

p esto, že záleží p edevším na objemu prachu 

shromážd ného ve sb rné nádob . Jinak 

zeslábne síla sání a m že se poškodit motor. 

• P i vyprazd ování nádobu nedržte za há ek. 

Uchopením za há ek m žete tento díl ulomit. 

Fig.15 

Odhákn te a zvedn te víko sb rné nádoby. 

Fig.16 

Polyetylénový sá ek vyjm te ze sb rné nádoby. 
 

POZNÁMKA: 
• Polyetylénový sá ek vytahujte ze sb rné nádoby 

opatrn , aby se nezachytil a neprotrhl o výstupky 

nádoby. 

• Polyetylénový sá ek vyprázdn te ješt  než se 

zcela zaplní. P íliš mnoho prachu ve sb rné 

nádob  m že polyetylénový sá ek protrhnout. 

P ipojení hadice 
 

POZOR: 
• Hadici nikdy neohýbejte násilím a nešlapejte na ni. 

Vysava  nikdy nep esunujte taháním za hadici. 

Hrubým zacházením, šlapáním i taháním m žete 

hadici zlomit i zdeformovat. 

• P i vysávání objemného odpadu, nap íklad 

z hoblování, úlomk  betonu i podobného 

materiálu použijte hadici s vnit ním pr m rem 

38 mm (volitelné p íslušenství). Hadice o vnit ním 

pr m ru 28 mm se m že ucpat a poškodit. 

• P i každém odpojení hadice od vysava e vždy 

nasa te na otvor sb rné nádoby ví ko. 

Fig.17 

Z otvoru sb rné nádoby sejm te ví ko. Po p ipojení 

hadice k vysava i m žete ví ko umístit na víceú elový 

držák. 

Fig.18 

Hadici zasu te do p íslušného otvoru sb rné nádoby a 

oto ením vpravo ji zajist te. 

PRÁCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• Vždy používejte respirátor P2. 

POZOR: 
• P i úniku p ny i kapaliny z vysava e za ízení 

okamžit  vypn te. Pokra ování v práci za t chto 

okolností m že zp sobit úraz elektrickým proudem 

a poruchu vysava e. 

 

 

ÚDRŽBA 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i provád ní údržby vždy používejte respirátor P2. 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

• Alespo  jednou ro n  musí být vyškolenou osobou 

provedena technická prohlídka zahrnující kontrolu 

filtr , vzduchové t snosti a ovládacího mechanismu. 

• B hem údržby musí být zlikvidovány všechny 

kontaminované prvky, jež nelze uspokojiv  vy istit. 

Takové prvky musí být vloženy do neprodyšného 

pytle a zlikvidovány v souladu s p edpisy platnými 

ve vaší zemi. 

• Po práci v nebezpe né oblasti musí být vn jší 

ásti za ízení p ed p enesením z nebezpe né 

oblasti dekontaminovány vysávacími metodami a 

o išt ním, anebo ošet ením t snicí hmotou. Po 

p enesení z nebezpe né oblasti musí být se všemi 

díly za ízení zacházeno jako s kontaminovanými a 

k zamezení ší ení prachu musí být provedena 

náležitá opat ení. 

• Jestliže se vzduchový filtr ucpe prachem nebo 

pocítíte-li pokles výkonu vysava e, prove te 

vým nu vzduchového filtru. 

• Filtry pravideln  kontrolujte. Poškozený filtr ihned 

vym te. 

Vyjmutí vzduchového filtru 
 

POZOR: 
• Po kejte 5 minut, až se prach ve sb rné nádob  

zcela usadí. 

• P esv d te se, zda je nástroj odpojen od zdroje 

napájení. 

• P i vytahování vzduchového filtru si po ínejte 

opatrn , aby nedošlo k vniknutí prachu do víka 

sb rné nádoby. 

Fig.19 

Víko sb rné nádoby odhákn te a opatrn  sejm te. 

Položte je horní stranou dol . 

Fig.20 

P eklopením pá ky zarážky odjist te há ky filtru. 

Fig.21 

Vzduchové filtry zakryjte plastovým sá kem. 

Fig.22 

Vzduchové filtry opatrn  sejm te z krytu sb rné nádoby 

a plastový sá ek pevn  zavažte. 
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Sestavení vzduchového filtru. 
Jestliže získáte díly vzduchového filtru samostatn , 

sestavte je podle následujícího postupu. 

Fig.23 

Na prachový filtr nasa te vstupní filtr. 

Ujist te se, zda jsou okraje vstupního filtru a 

prachového filtru správn  usazeny. 

Instalace vzduchového filtru 

Fig.24 

Z ela t sn ní ot ete ne istoty. 

Nové filtry nasa te na místo a upevn te je há ky filtru. 

Ujist te se, zda jsou vzduchové filtry usazeny ve 

správné poloze. 

P eklopením pá ky zarážky vzduchové filtry zajist te. 

Na sb rnou nádobu nasa te kryt sb rné nádoby a 

zajist te jej há ky. 

išt ní sníma  hladiny 

Fig.25 

Sníma e hladiny slouží k detekci hladiny tekutiny 

napln né sb rné nádoby. P i vým n  vzduchových filtr  

sníma e hladiny ob as o ist te m kkou tkaninou. 

išt ní vzduchových filtr  
Ucpaný filtr zp sobuje slabý výkon sání. 

Filtry as od asu vy ist te. 

    

Jestliže chcete odstranit prach a ástice ulp lé na 

filtrech, sejm te ze vzduchového filtru vstupní filtr. 

Vstupní filtr oklepejte. 

Fig.26 

Prachový filtr p íležitostn  vyperte ve vod , opláchn te 

a p ed použitím jej nechte ve stínu ádn  vyschnout. 

Filtry nikdy neperte v pra ce. 
 

POZNÁMKA: 
• Dejte pozor, abyste prachový filtr, vstupní filtr a 

tlumi  nepod eli a nepoškrábali tvrdými p edm ty, 

nap íklad smetá kem a lopatkou. 

• Filtry jsou spot ebním materiálem – doporu ujeme 

mít k dispozici náhradní. 

Uložení napájecího kabelu 

Fig.27 

Fig.28 

Napájecí kabel navi te kolem víceú elového i 

výsuvného držáku. 

Uložení p íslušenství 
 

POZNÁMKA: 
• S p íslušenstvím uchyceným v držáku trubice 

nemanipulujte násiln . Násilnou manipulací 

m žete držák trubice poškodit. 

 

 

Fig.29 

Držák trubice lze použít k uložení p ímé trubice, 

zak ivené trubice a podobného p íslušenství. 

Fig.30 

Trubici lze uložit do držáku trubice rovn ž p i 

chvilkovém p erušení práce s vysava em. 

Fig.31 

Po p ipojení hadice k vysava i m žete ví ko umístit na 

víceú elový držák. 

Uložení hadice 

Fig.32 

Fig.33 

Hadici lze umístit na výsuvný i víceú elový držák. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 

se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky 

firmy Makita a s použitím náhradních díl  Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 

nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 

nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 

P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 

jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto p íslušenství, 

obra te se na vaše místní servisní st edisko firmy Makita. 

• Hadice 

• P ední hubice (22, 24, 38) 

• Rovná trubka 

• Rohová hubice 

• Hubice s kulatým kartá em 

• Prachový filtr 

• Tlumi  

• Vstupní filtr 

• Sestava hubice 

• Zak ivená trubice 

• Polyetylénový sá ek 

• Vak na prach 

• Hadicová svorka 

• Celek há ku na opasek 

• Ví ko 
 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 

p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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