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v!chodu naprázdno. B"hem celkové pracovní doby se tak 
m#$e doba p#sobení vibrací na obsluhu zna%n" zkrátit.
Zjist"te si dal&í dopl'ková bezpe%nostní opat(ení, která 
chrání obsluhu p(ed ú%inkem vibrací, jako jsou: údr$ba 
ná(adí a!jeho p(íslu&enství, udr$ování rukou v!teple, 
organizace zp#sob# práce.

ES Prohlá!ení o"shod#
Sm!rnice pro strojní za"ízení
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Malá úhlová bruska napájená baterií
DCG406
Spole!nost DEWALT tímto prohla"uje, #e tyto v$robky 
popisované v%!ásti Technické údaje spl&ují po#adavky 
následujících norem: 
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011 
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Tyto v$robky spl&ují také po#adavky sm'rnic 2014/30/
EU a%2011/65/EU. Dal"í informace vám poskytne zástupce 
spole!nosti DEWALT na následující adrese nebo na adresách, 
které jsou uvedeny na zadní stran' tohoto návodu.
Ní#e podepsaná osoba je odpov'dná za sestavení 
technick$ch údaj( a%provádí toto prohlá"ení v%zastoupení 
spole!nosti%DEWALT.

Markus Rompel
)editel technického odd'lení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8. 5. 2017

VAROVÁNÍ: Z!d#vodu omezení rizika zran"ní si p(e%t"te 
tento návod k!obsluze.

Definice: Bezpe$nostní pokyny
Ní#e uvedené definice popisují stupe& záva#nosti ka#dého 
ozna!ení. P*e!t'te si pozorn' návod k%obsluze a%v'nujte 
pozornost t'mto symbol(m.

 ! NEBEZPE!Í: Ozna%uje bezprost(edn" hrozící rizikovou 
situaci, která, není-li jí zabrán"no, povede k!zp#sobení 
vá"ného nebo smrtelného zran#ní.

 ! VAROVÁNÍ: Ozna%uje potenciáln" rizikovou situaci, 
která, není-li jí zabrán"no, m$"e vést k!zp#sobení 
vá"ného nebo smrtelného zran#ní.

 ! UPOZORN%NÍ: Ozna%uje potenciáln" rizikovou situaci, 
která, není-li jí zabrán"no, m$"e vést k!zp#sobení 
lehkého nebo st&edn# vá"ného zran#ní.

Blahop%ejeme Vám!
Zvolili jste si ná*adí zna!ky DEWALT. Léta zku"eností, 
d(kladn$ v$voj v$robk( a%inovace vytvo*ily ze spole!nosti 
DEWALT jednoho z%nejspolehliv'j"ích partner( pro u#ivatele 
profesionálního elektrického ná*adí.

Technické údaje
DCG406

Napájecí nap"tí V 18
Typ 1
Typ baterie Li-Ion
V#stupní v#kon W 800
Otá$ky naprázdno/jmenovité otá$ky min-1 9 000
Pr%m"r kotou$e mm 125
Tlou&'ka kotou$e (max) mm 6
Pr%m"r h(ídele M14
Délka h(ídele mm 21,5
Hmotnost (bez baterie)* kg 1,74
* hmotnost v$etn" bo$ní rukojeti a)ochranného krytu

Hodnoty t#kající se hlu$nosti a)vibrací (prostorov# vektorov# sou$et) podle 
normy EN60745-2-3:

LPA  (hladina akustického tlaku) dB(A) 84
LWA  (hladina akustického v#konu) dB(A) 95
K  (odchylka uvedené hodnoty t#kající se 

hluku)
dB(A) 3

Brou&ení ploch
Hodnota vibrací ah,AG  = m/s* 5,8
Odchylka K)= m/s* 1,5

Obvodové brou&ení
Hodnota vibrací ah,DS  = m/s* < 2,5
Odchylka K)= m/s* 1,5

Velikost vibrací uvedená v%tomto dokumentu byla m'*ena 
podle normalizovan$ch po#adavk(, které jsou uvedeny 
v%norm' EN60745 a%m(#e b$t pou#ita pro srovnání jednoho 
ná*adí s%ostatními. Tato hodnota m(#e b$t pou#ita pro 
p*edb'#n$ odhad vibrací p(sobících na obsluhu.

 ! VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují 
na ur%ené standardní pou$ití tohoto ná(adí. Je-li 
ov&em ná(adí pou$ito pro r#zné aplikace s!rozmanit)m 
p(íslu&enstvím nebo je-li provád"na jeho nedostate%ná 
údr$ba, velikost vibrací m#$e b)t odli&ná. Tak se m#$e 
b"hem celkové pracovní doby zna%n" prodlou$it doba 
p#sobení vibrací na obsluhu.
Odhad míry p#sobení vibrací na obsluhu by m"l také 
po%ítat s!dobou, kdy je ná(adí vypnuto nebo kdy je 

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA NAPÁJENÁ BATERIÍ
DCG406
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POZNÁMKA: Ozna%uje postup nesouvisející se 
zp$sobením zran#ní, kter), není-li mu zabrán"no, 
m$"e vést k!po'kození za&ízení.

 ! Upozor'uje na riziko úrazu elektrick)m proudem.

 ! Upozor'uje na riziko vzniku po$áru.

V!eobecné bezpe$nostní pokyny pro práci 
s"elektrick&m ná%adím

 ! VAROVÁNÍ: P&e(t#te si v'echny pokyny 
a)bezpe(nostní v*strahy. Nedodr$ení uveden)ch 
varování a!pokyn# m#$e vést k!úrazu elektrick)m 
proudem, po$áru a!vá$nému zran"ní.

VE#KERÁ BEZPE$NOSTNÍ VAROVÁNÍ 
A%POKYNY USCHOVEJTE PRO DAL#Í 

POU&ITÍ
Termín „elektrické ná(adí“ ve v&ech upozorn"ních odkazuje na 
va&e ná(adí napájené ze sít" (je opat(eno napájecím kabelem) 
nebo ná(adí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpe'nost v%pracovním prostoru
a ) Pracovní prostor udr"ujte (ist* a)dob&e osv#tlen*. 

P(epln"n) a!neosv"tlen) pracovní prostor m#$e vést 
k!zp#sobení úraz#.

b ) Nepracujte s)elektrick*m ná&adím ve v*bu'ném 
prost&edí, jako jsou nap&íklad prostory s)v*skytem 
ho&lav*ch kapalin, plyn$ nebo pra'n*ch látek. 
V!elektrickém ná(adí dochází k!jisk(ení, které m#$e 
zp#sobit vznícení ho(lavého prachu nebo v)par#.

c ) P&i práci s)ná&adím zajist#te bezpe(nou vzdálenost 
d#tí a)ostatních osob. Rozptylování m#$e zp#sobit 
ztrátu kontroly nad ná(adím.

2) Elektrická bezpe'nost
a ) Zástr(ka napájecího kabelu ná&adí musí odpovídat 

zásuvce. Zástr(ku nikdy "ádn*m zp$sobem 
neupravujte. Nepou"ívejte u)uzemn#ného 
elektrického ná&adí "ádné upravené zástr(ky. 
Neupravované zástr%ky a!odpovídající zásuvky sni$ují 
riziko zp#sobení úrazu elektrick)m proudem.

b ) Nedot*kejte se uzemn#n*ch povrch$, jako jsou 
nap&íklad potrubí, radiátory, elektrické sporáky 

a)chladni(ky. P(i uzemn"ní va&eho t"la vzr#stá riziko 
úrazu elektrick)m proudem.

c ) Nevystavujte elektrické ná&adí de'ti nebo vlhkému 
prost&edí. Vnikne-li do elektrického ná(adí voda, zv)&í se 
riziko úrazu elektrick)m proudem.

d ) S)napájecím kabelem zacházejte opatrn#. Nikdy 
nepou"ívejte napájecí kabel k)p&ená'ení nebo 
posouvání ná&adí a)netahejte za n#j, chcete-li 
ná&adí odpojit od elektrické sít#. Zabra+te kontaktu 
kabelu s)mastn*mi, hork*mi a)ostr*mi p&edm#ty 
nebo pohybliv*mi (ástmi. Po&kozen) nebo zauzlen) 
napájecí kabel zvy&uje riziko úrazu elektrick)m proudem.

e ) P&i práci s)ná&adím venku pou"ívejte prodlu"ovací 
kabely ur(ené pro venkovní pou"ití. Pou$ití kabelu 
pro venkovní pou$ití sni$uje riziko úrazu elektrick)m 
proudem.

f ) P&i práci s)elektrick*m ná&adím ve vlhkém prost&edí 
musí b*t v)napájecím okruhu pou"it proudov* 
chráni( (RCD). Pou$ití proudového chráni%e (RCD) 
sni$uje riziko úrazu elektrick)m proudem.

3) Bezpe'nost osob
a ) Z$sta+te stále pozorní, sledujte, co provádíte a)p&i 

práci s)elektrick*m ná&adím pracujte s)rozvahou. 
Nepracujte s)elektrick*m ná&adím, jste-li unavení 
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo lék$. 
Chvilka nepozornosti p(i práci s!elektrick)m ná(adím 
m#$e vést k!vá$nému úrazu.

b ) Pou"ívejte prvky osobní ochrany. V"dy pou"ívejte 
ochranu zraku. Ochranné prost(edky jako respirátor, 
neklouzavá pracovní obuv, p(ilba a!chráni%e sluchu, 
pou$ívané v!p(íslu&n)ch podmínkách, sni$ují riziko 
poran"ní osob.

c ) Zabra+te náhodnému spu't#ní. P&ed p&ipojením 
zdroje nap#tí nebo p&ed vlo"ením baterie a)p&ed 
zvednutím nebo p&ená'ením ná&adí zkontrolujte, 
zda je spína( v)poloze vypnuto. P(ená&ení elektrického 
ná(adí s!prstem na spína%i nebo p(ipojení ná(adí 
k!napájecímu zdroji, je-li spína% ná(adí v!poloze zapnuto, 
m#$e zp#sobit úraz.

d ) P&ed spu't#ním ná&adí se v"dy ujist#te, zda nejsou 
v)jeho blízkosti klí(e nebo se&izovací p&ípravky. 
Se(izovací klí%e ponechané na ná(adí mohou b)t 

Baterie Nabíje!ky/Doby nabíjení (minuty)

Kat. $. V Ah Hmotnost 
(kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119

DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150

DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,48 140 70 45 45 45 90
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zachyceny rotujícími %ástmi ná(adí a!mohou zp#sobit 
úraz.

e ) Nep&eká"ejte sami sob#. P&i práci v"dy udr"ujte 
vhodn* postoj a)rovnováhu. Tak je umo$n"na lep&í 
ovladatelnost ná(adí v!neo%ekávan)ch situacích.

f ) Vhodn# se oblékejte. Nenoste voln* od#v nebo 
'perky. Dbejte na to, aby se va'e vlasy, od#v 
a)rukavice nedostaly do kontaktu s)pohybliv*mi 
(ástmi. Voln) od"v, &perky nebo dlouhé vlasy mohou b)t 
pohybliv)mi díly zachyceny.

g ) Pokud jsou za&ízení vybavena adaptérem pro 
p&ipojení odsávacího za&ízení, zajist#te jeho 
správné p&ipojení a)&ádnou funkci. Pou$ití t"chto 
za(ízení m#$e sní$it nebezpe%í t)kající se prachu.

4) Pou(ití elektrického ná"adí a%jeho 
údr(ba
a ) Nep&et#"ujte elektrické ná&adí. Pou"ívejte pro 

provád#nou práci správn* typ ná&adí. P(i pou$ití 
správného typu ná(adí bude práce provedena lépe 
a!bezpe%n"ji.

b ) Pokud nelze spína( ná&adí zapnout a)vypnout, 
s)ná&adím nepracujte. Ka$dé elektrické ná(adí 
s!nefunk%ním spína%em je nebezpe%né a!musí b)t 
opraveno.

c ) P&ed se&izováním ná&adí, p&ed v*m#nou 
p&íslu'enství, nebo pokud ná&adí nepou"íváte, 
odpojte zástr(ku napájecího kabelu od zásuvky 
nebo z)ná&adí vyjm#te baterii. Tato preventivní 
bezpe%nostní opat(ení sni$ují riziko náhodného spu&t"ní 
ná(adí.

d ) Pokud ná&adí nepou"íváte, ulo"te jej mimo dosah 
d#tí a)zabra+te tomu, aby bylo toto ná&adí pou"ito 
osobami, které nejsou seznámeny s)jeho obsluhou 
nebo s)tímto návodem. Elektrické ná(adí je v!rukou 
nekvalifikované obsluhy nebezpe%né.

e ) Provád#jte údr"bu elektrického ná&adí. 
Zkontrolujte vych*lení nebo zablokování 
pohybliv*ch (ástí, po'kození jednotliv*ch díl$ a)jiné 
okolnosti, které mohou ovlivnit chod ná&adí. Pokud 
je ná&adí po'kozeno, nechejte jej opravit. Mnoho 
nehod b)vá zp#sobeno zanedbanou údr$bou ná(adí.

f ) ,ezné nástroje udr"ujte ostré a)(isté. *ádn" 
udr$ované (ezné nástroje s!ostr)mi (ezn)mi b(ity jsou 
mén" náchylné k!zablokování a!lépe se s!nimi pracuje.

g ) Elektrické ná&adí, p&íslu'enství, dr"áky nástroj$ 
atd., pou"ívejte podle t#chto pokyn$ a)berte 
v)úvahu podmínky pracovního prost&edí a)práci, 
kterou budete provád#t. Pou$ití elektrického ná(adí 
k!jin)m ú%el#m, ne$ k!jak)m je ur%eno, m#$e b)t 
nebezpe%né.

5) Pou(ití ná"adí napájeného baterií 
a%jeho údr(ba
a ) Nabíjejte pouze v)nabíje(ce ur(ené v*robcem. 

Nabíje%ka vhodná pro jeden typ baterie m#$e p(i vlo$ení 
jiného nevhodného typu baterie zp#sobit po$ár.

b ) Pou"ívejte v*hradn# baterie doporu(ené v*robcem 
ná&adí. Pou$ití jin)ch typ# baterií m#$e zp#sobit vznik 
po$áru nebo zran"ní.

c ) Pokud baterii nepou"íváte, ulo"te ji mimo dosah 
kovov*ch p&edm#t$, jako jsou kancelá&ské sponky, 
mince, klí(e, h&ebíky, 'roubky nebo jiné drobné 
kovové p&edm#ty, které mohou zp$sobit zkratování 
kontakt$ baterie. Zkratování kontakt# baterie m#$e 
vést k!zp#sobení popálenin nebo po$áru.

d ) V)nevhodn*ch podmínkách m$"e z)baterie unikat 
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s)touto kapalinou. 
Dojde-li k)náhodnému kontaktu s)touto kapalinou, 
zasa"ené místo omyjte vodou. P&i zasa"ení o(í 
pot&ísn#né místo omyjte a)vyhledejte léka&skou 
pomoc. Unikající kapalina z!baterie m#$e zp#sobit 
podrá$d"ní poko$ky nebo popáleniny.

6) Servis
a ) Sv#&te opravu va'eho elektrického ná&adí pouze 

osob# s)p&íslu'nou kvalifikací, která bude pou"ívat 
v*hradn# originální náhradní díly. Tím zajistíte 
bezpe%n) provoz ná(adí.

DOPL'KOVÉ SPECIFICKÉ BEZPE(NOSTNÍ 
P)EDPISY
Bezpe$nostní pokyny pro v!echny pracovní 
operace

a ) Toto elektrické ná&adí bylo zkonstruováno tak, 
aby pracovalo jako bruska, drát#n* kartá( 
nebo rozbru'ova(ka. Prostudujte si v'echny 
bezpe(nostní v*strahy, pokyny, obrázky a)technické 
údaje uvedené pro toto ná&adí. Nedodr$ení v&ech 
ní$e uveden)ch pokyn# m#$e vést k!úrazu elektrick)m 
proudem, k!po$áru nebo k!vá$nému zran"ní.

b ) S)tímto elektrick*m ná&adím není doporu(eno 
provád#t operace, jako jsou le't#ní. Pracovní operace, 
pro které není toto elektrické ná(adí ur%eno, mohou 
vytvá(et rizikové situace, p(i kter)ch m#$e dojít k!zran"ní.

c ) Nepou"ívejte p&íslu'enství, které není specificky 
navr"eno a)doporu(eno v*robcem ná&adí. I!kdy$ 
s!va&ím elektrick)m ná(adím m#$e b)t pou$ito také 
p(íslu&enství, neznamená to, $e je zaji&t"n jeho bezpe%n) 
provoz.

d ) Jmenovité otá(ky p&íslu'enství musí minimáln# 
odpovídat maximálním otá(kám uveden*m na 
elektrickém ná&adí. P(íslu&enství, které se otá%í rychleji, 
ne$ jsou jeho povolené maximální otá%ky, se m#$e 
roztrhnout nebo rozlomit.

e ) Vn#j'í pr$m#r a)tlou'-ka pou"itého p&íslu'enství 
musí odpovídat rozm#r$m, které jsou vhodné 
pro va'e elektrické ná&adí. P(i pou$ití kotou%# 
nesprávné velikosti nelze zajistit odpovídající bezpe%nost 
a!ovladatelnost ná(adí.

f ) Závit montovaného p&íslu'enství musí odpovídat 
závitu na h&ídeli ná&adí. U)p&íslu'enství 
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upev+ovaného pomocí p&írub musí pr$m#r 
upínacího otvoru p&íslu'enství odpovídat 
polohovacímu pr$m#ru p&íruby. P(íslu&enství, které 
neodpovídá montá$ním prvk#m na ná(adí, se nebude 
otá%et rovnom"rn", bude nadm"rn" vibrovat a!m#$e 
zp#sobit ztrátu ovladatelnosti.

g ) Nepou"ívejte po'kozené p&íslu'enství. P&ed 
ka"d*m pou"itím zkontrolujte ka"dé p&íslu'enství. 
U)brusn*ch kotou($ zkontrolujte, zda nejsou 
prasklé nebo zda nejsou od'típnuté. U)op#rn*ch 
podlo"ek zkontrolujte, zda nejsou prasklé, 
potrhané nebo nadm#rn# opot&ebované. 
U)drát#n*ch kartá($ zkontrolujte, zda nejsou 
uvoln#ny nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-
li k)pádu elektrického ná&adí nebo p&íslu'enství, 
zkontrolujte, zda nedo'lo k)po'kození a)je-li to 
nutné, pou"ijte nepo'kozené p&íslu'enství. Po 
kontrole a)montá"i p&íslu'enství se postavte 
vy i)ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu 
rotujícího p&íslu'enství a)na jednu minutu spus-te 
ná&adí v)maximálních otá(kách naprázdno. B"hem 
této testovací doby se po&kozené p(íslu&enství obvykle 
zni%í.

h ) Pou"ívejte prvky osobní ochrany. V)závislosti na 
provád#né práci pou"ijte obli(ejov* 'tít, ochranné 
br*le nebo bezpe(nostní br*le. Podle situace 
pou"ívejte masku proti prachu, chráni(e sluchu, 
rukavice a)pracovní zást#ru schopnou zachytit 
(áste(ky brusiva nebo fragmenty obrobku. Ochrana 
zraku musí b)t schopna zastavit odlétávající ne%istoty 
vznikající p(i r#zn)ch pracovních operacích. Maska proti 
prachu nebo respirátor musí filtrovat %áste%ky vznikající 
p(i va&í práci. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzit" 
hluku m#$e zp#sobit ztrátu sluchu.

i ) Udr"ujte okolo stojící osoby v)bezpe(né vzdálenosti 
od pracovního prostoru. Ka"d*, kdo vstupuje do 
pracovního prostoru, musí b*t vybaven prvky 
osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky 
kotou%e mohou odlétávat a!mohou zp#sobit úraz i!mimo 
pracovní prostor.

j ) P&i pracovních operacích, u)kter*ch by mohlo dojít 
ke kontaktu pracovního nástroje se skryt*mi vodi(i, 
dr"te elektrické ná&adí v"dy za izolované (ásti. 
Kovové %ásti, které se dostanou do kontaktu s!„$iv)m“ 
vodi%em, zp#sobí, $e neizolované kovové %ásti elektrického 
ná(adí budou také „$ivé“, co$ m#$e obsluze zp#sobit úraz 
elektrick)m proudem.

k ) Nikdy nepokládejte elektrické ná&adí, dokud 
nedojde k)úplnému zastavení rotujícího 
p&íslu'enství. Rotující p(íslu&enství se m#$e zar)t do 
povrchu, co$ m#$e zp#sobit ztrátu va&í kontroly nad 
ná(adím.

l ) Nespou't#jte elektrické ná&adí, p&ená'íte-li 
jej v)ruce vedle t#la. Náhodn) kontakt s!rotujícím 
p(íslu&enstvím by mohl zp#sobit zachycení va&eho 
oble%ení a!následn) kontakt p(íslu&enství s!va&ím t"lem.

m ) Pravideln# (ist#te v#trací otvory elektrického 
ná&adí. Ventilátor motoru vtahuje prach do sk(ín" ná(adí 
a!nahromad"né kovové %áste%ky mohou zp#sobit úraz 
elektrick)m proudem.

n ) Nepou"ívejte elektrické ná&adí v)blízkosti ho&lav*ch 
materiál$. Jiskry mohou zp#sobit jejich vznícení.

o ) Nepracujte s)p&íslu'enstvím, jeho" pou"ití vy"aduje 
chladicí kapaliny. Pou$ití vody nebo jiné chladicí 
kapaliny m#$e vést k!smrtelnému úrazu elektrick)m 
proudem nebo k!jinému zran"ní.

DAL*Í BEZPE(NOSTNÍ POKYNY PRO V*ECHNY 
PRACOVNÍ OPERACE
P%í$iny zp#tného rázu a"prevence p%ed 
zp#tn&m rázem
Zp"tn) ráz je náhlou reakcí na sev(ení nebo zaseknutí otá%ejícího 
se kotou%e, op"rné podlo$ky, kartá%e nebo jakéhokoli jiného 
p(íslu&enství. Sev(ení nebo zaseknutí zp#sobuje rychlé zablokování 
rotujícího p(íslu&enství, které je&t" navíc v!bod" kontaktu zp#sobí 
ztrátu kontroly nad ná(adím a!jeho pohyb v!opa%ném sm"ru, ne$ 
je sm"r otá%ení p(íslu&enství.
Je-li nap(íklad brusn) kotou% sev(en nebo zaseknut v!obrobku, 
hrana kotou%e se v!míst" kontaktu s!obrobkem m#$e za(íznout 
hloub"ji a!m#$e tak zp#sobit vysko%ení kotou%e sm"rem nahoru 
nebo zp"tn) ráz. Kotou% m#$e vysko%it sm"rem k!obsluze nebo od 
obsluhy, v!závislosti na sm"ru pohybu kotou%e v!bod", kde do&lo 
k!jeho sev(ení. Za t"chto podmínek mohou brusné kotou%e také 
prasknout.
Zp"tn) ráz je v)sledkem nesprávného pou$ití elektrického ná(adí 
a!nesprávn)ch pracovních postup# nebo pracovních podmínek. 
Zp"tnému rázu m#$e b)t zabrán"no dodr$ováním opat(ení, která 
jsou uvedena ní$e:

a ) Udr"ujte stále pevn* úchop elektrického ná&adí 
a)postavte se tak, aby va'e t#lo a)pa"e mohly 
odolávat silám zp#tnému rázu. V"dy pou"ívejte 
p&ídavnou rukoje-, je-li ve vybavení ná&adí, 
aby byla zaru(ena maximální ovladatelnost p&i 
zp#tném rázu nebo p&i momentov*ch reakcích 
p&i spu't#ní ná&adí. U$ivatel ná(adí m#$e zvládat 
momentové reakce nebo síly zp"tného rázu, jsou-li 
dodr$ena uvedená opat(ení.

b ) Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti rotujícího 
p&íslu'enství. M#$e dojít k!zp"tnému rázu p(íslu&enství 
p(es va&e ruce.

c ) Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude 
sm#&ovat ná&adí, dojde-li k)zp#tnému rázu. Zp"tn) 
ráz vymr&tí ná(adí v!opa%ném sm"ru, ne$ je sm"r otá%ení 
kotou%e v!míst" sev(ení.

d ) Pracujete-li s)ná&adím na úprav# roh$, ostr*ch hran 
atd., bu.te velmi opatrní. Zabra+te odskakování 
a)kmitání p&íslu'enství. Rohy, ostré hrany nebo 
odrazy mají tendenci zp#sobovat zachycení rotujícího 
p(íslu&enství, co$ m#$e zp#sobit ztrátu kontroly nad 
ná(adím nebo zp"tn) ráz.
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e ) Nepou"ívejte s)touto bruskou &ezbá&ské pilové 
kotou(e nebo ozubené pilové kotou(e. P(i pou$ití 
t"chto kotou%# dochází %asto k!zp"tnému rázu nebo 
k!ztrát" kontroly nad ná(adím.

Bezpe$nostní pokyny t&kající se brou!ení 
a"rozbru!ování

a ) Pou"ívejte pouze typy kotou($, které jsou 
doporu(eny pro va'e elektrické ná&adí a)specifick* 
ochrann* kryt ur(en* pro zvolen* kotou(. Kotou%e, 
které nejsou ur%eny pro va&e ná(adí, nemohou b)t 
odpovídajícím zp#sobem chrán"ny a!jsou nebezpe%né.

b ) Brusná plocha kotou($ s)prohlouben*m st&edem 
musí b*t namontována pod rovinou okraje 
ochranného krytu. Nesprávn" namontovan) kotou%, 
kter) p(e%nívá p(es okraj ochranného krytu, nem#$e b)t 
odpovídajícím zp#sobem chrán"n.

c ) Kryt musí b*t na ná&adí bezpe(n# p&ipevn#n 
a)musí b*t umíst#n tak, aby zaru(oval maximální 
bezpe(nost a)aby byla p&ed u"ivatelem ná&adí 
obna"ena pouze minimální (ást kotou(e. Kryt 
pomáhá chránit u$ivatele ná(adí p(ed odlétávajícími 
úlomky kotou%e, p(ed náhodn)m kontaktem s!kotou%em 
a!p(ed jiskrami, které mohou zp#sobit vznícení od"vu.

d ) Kotou(e musí b*t pou"ívány pouze pro doporu(ené 
aplikace. Nap&íklad: Neprovád#jte brou'ení bo(ní 
stranou rozbru'ovacího kotou(e. Rozbru'ovací 
kotou(e jsou ur(eny pro obvodové brou'ení. Bo%ní 
síly p#sobící na tyto kotou%e mohou zp#sobit jejich 
rozt(í&t"ní.

e ) V"dy pou"ívejte nepo'kozené p&íruby kotou($, 
které mají správnou velikost a)tvar odpovídající 
zvolenému kotou(i. Správné typy p&írub podpírají 
kotou(, a)tak sni"ují riziko jeho prasknutí. P(íruby pro 
rozbru&ovací kotou%e se mohou odli&ovat od p(írub pro 
brusné kotou%e.

f ) Nepou"ívejte opot&ebované kotou(e z)v#t'ích 
brusek. Kotou% ur%en) pro v"t&í ná(adí není vhodn) pro 
vy&&í otá%ky men&ího ná(adí a!m#$e prasknout.

Dopl+kové bezpe$nostní pokyny t&kající se 
rozbru!ování

a ) Netla(te na rozbru'ovací kotou( a)nevyvíjejte na 
n#j nadm#rn* tlak. Nepokou'ejte se vytvá&et p&íli' 
velkou hloubku &ezu. P(íli&né namáhání kotou%e 
zvy&uje zát"$ a!náchylnost ke kroucení nebo uváznutí 
kotou%e v!(ezu a!mo$nost zp"tného rázu nebo prasknutí 
kotou%e.

b ) Nestoupejte si v)ose a)za osu rotujícího kotou(e. 
Pohybuje-li se kotou% b"hem práce sm"rem od va&eho t"la 
a!dojde-li k!zp"tnému rázu, otá%ející se kotou% a!ná(adí 
mohou b)t odmr&t"ny p(ímo na vás.

c ) Dojde-li k)zablokování kotou(e nebo z)jakéhokoli 
d$vodu k)p&eru'ení &ezu, vypn#te ná&adí a)dr"te jej 
bez pohybu, dokud nedojde k)úplnému zastavení 

kotou(e. Nikdy se nepokou'ejte vyjmout kotou( 
z)&ezu, je-li kotou( v)pohybu, proto"e by mohlo 
dojít k)zp#tnému rázu. P(em)&lejte a!provád"jte 
pot(ebné úpravy, abyste eliminovali p(í%inu zaseknutí 
rozbru&ovacího kotou%e.

d ) Nezahajujte znovu &ezání v)obrobku. Po(kejte, 
dokud kotou( nedosáhne maximálních otá(ek 
a)opatrn# zasu+te kotou( znovu do &ezu. Je-li kotou% 
ponechán v!obrobku a!ná(adí je znovu spu&t"no, kotou% 
se m#$e zaseknout, m#$e vysko%it z!(ezu nebo m#$e dojít 
k!zp"tnému rázu.

e ) Panely a)jakékoli p&íli' velké obrobky si podep&ete, 
abyste minimalizovali riziko sev&ení kotou(e 
a)zp#tného rázu. Velké obrobky mají tendenci se 
p$sobením vlastní hmotnosti proh*bat. Podp"ry 
musí b)t umíst"ny pod obrobkem na obou stranách 
v!blízkosti %áry (ezu a!v!blízkosti okraj# obrobku.

f ) Provádíte-li zá&ezy a)pr$&ezy do st#n nebo do jin*ch 
materiál$, za které nevidíte, bu.te velmi opatrní. 
Vy%nívající kotou% m#$e zp#sobit p(e(ezání plynového 
nebo vodovodního potrubí, elektrick)ch vodi%# nebo 
p(edm"t#, které mohou zp#sobit zp"tn) ráz.

Specifická bezpe$nostní varování t&kající se 
brou!ení

a ) Nepou"ívejte nadm#rn# velké listy brusného 
papíru. P&i v*b#ru brusného papíru dodr"ujte 
doporu(ení jeho v*robce. V"t&í brusné papíry 
p(esahující okraj brusné podlo$ky p(edstavují riziko 
zp#sobení tr$n)ch ran a!mohou zp#sobit zachycení nebo 
roztr$ení kotou%e nebo zp"tn) ráz.

Specifická bezpe$nostní varování t&kající se 
pou,ití drát#n&ch kotou$-

a ) Bu.te v"dy opatrní, proto"e k)odmr't#ní 
jednotliv*ch drát$ kotou(e dochází i)p&i jeho 
b#"ném pou"ití. Nenamáhejte drát#n* kotou( 
vyvíjením nadm#rného tlaku na tento kotou(. 
Dráty kotou%e mohou snadno proniknout od"vem nebo 
poko$kou.

b ) Je-li p&i práci s)drát#n*m kotou(em doporu(eno 
pou"ití ochranného krytu, dbejte na to, aby 
nemohlo dojít ke kontaktu mezi drát#n*m 
kotou(em a)tímto krytem. Drát"né kotou%e nebo 
kartá%e mohou p(i provozu nebo p#sobením odst(ediv)ch 
sil zv"t&it sv#j pr#m"r.

Dal!í bezpe$nostní p%edpisy pro brusky
a ) Nepou"ívejte na tomto ná&adí brusné kotou(e 

typu 11 (miskovité kotou(e). Pou$ití nesprávného 
p(íslu&enství m#$e vést k!zp#sobení zran"ní.

b ) V"dy pou"ívejte bo(ní rukoje-. Rukoje- &ádn# 
utáhn#te. Bo%ní rukoje+ musí b)t pou$ívána v$dy, aby 
byla stále zaru%ena ovladatelnost ná(adí.
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Zbytková rizika
P*esto#e jsou dodr#ovány p*íslu"né bezpe!nostní p*edpisy 
a%jsou pou#ívána bezpe!nostní za*ízení, ur!itá zbytková rizika 
nemohou b$t vylou!ena. Tato rizika jsou následující:
• Po&kození sluchu.
• Riziko zran"ní zp#sobeného odlétávajícími %áste%kami.
• Riziko popálení zp#sobeného kontaktem s!hork)m 

p(íslu&enstvím, které se zah(álo b"hem pou$ití.
• Riziko zran"ní zp#sobeného dlouhodob)m pou$itím ná(adí.
• Riziko kontaktu s!prachem obsahujícím nebezpe%né látky.

Elektrická bezpe$nost
Elektromotor je ur!en pouze pro jedno napájecí nap'tí. V#dy 
zkontrolujte, zda napájecí nap'tí baterie odpovídá nap'tí na 
v$konovém "títku. Také se ujist'te, zda napájecí nap'tí va"í 
nabíje!ky odpovídá nap'tí v%síti.

Va"e nabíje!ka DEWALT je chrán'na dvojitou izolací 
v%souladu s%normou EN60335. Proto není nutné 
pou#ití uzem&ovacího vodi!e.

Dojde-li k%po"kození napájecího kabelu, musí b$t nahrazen 
speciáln' p*ipraven$m kabelem, kter$ získáte v%autorizovaném 
servisu DEWALT.

V)m!na sí*ové zástr'ky
(pouze pro Velkou Británii a%Irsko)
Budete-li instalovat novou zástr!ku napájecího kabelu:
• Bezpe%n" zlikvidujte starou zástr%ku.
• P(ipojte hn"d) vodi% k!svorce pod nap"tím na nové zástr%ce.
• Modr) vodi% p(ipojte k!nulové svorce.

 ! VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude p(ipojen $ádn) 
vodi%.

Dodr#ujte montá#ní pokyny dodávané s%kvalitními zástr!kami. 
Doporu!ená pojistka: 3%A.

Pou(ití prodlu(ovacího kabelu
Pokud to není nezbytn' nutné, prodlu#ovací kabel 
nepou#ívejte. Pou#ívejte schválen$ prodlu#ovací kabel vhodn$ 
pro p*íkon va"í nabíje!ky (viz kapitola Technické údaje). 
Minimální pr(*ez vodi!e je 1 mm+. Maximální délka je 30%m.
V%p*ípad' pou#ití navinovacího kabelu odvi&te v#dy celou 
délku kabelu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Nabíje$ky
Nabíje!ky DEWALT nemusí b$t #ádn$m zp(sobem se*izovány 
a%jsou zkonstruovány tak, aby byla zaji"t'na jejich co 
nejjednodu""í obsluha.

D+le(ité bezpe'nostní pokyny pro 
v,echny nabíje'ky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod obsahuje d(le#ité 
bezpe!nostní a%provozní pokyny pro kompatibilní nabíje!ky 
(viz Technické údaje).
• P(ed pou$itím nabíje%ky si p(e%t"te v&echny pokyny 

a!v)stra$ná upozorn"ní nacházející se na nabíje%ce, na baterii 
a!na v)robku, kter) je touto baterií napájen.

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe%í úrazu elektrick)m proudem. 
Dbejte na to, aby se do nabíje%ky nedostala $ádná 
kapalina. Mohlo by dojít k!úrazu elektrick)m proudem.

 ! VAROVÁNÍ: Doporu%ujeme vám pou$ívat proudov) 
chráni% (RCD) s!citlivostí minimáln" 30 mA.

 ! UPOZORN%NÍ: Riziko popálení. Z!d#vodu omezení rizika 
zp#sobení zran"ní nabíjejte pouze baterie DEWALT, které 
jsou k!nabíjení ur%eny. Jiné typy baterií mohou prasknout, 
co$ m#$e vést k!zran"ní osob nebo k!hmotn)m &kodám.

 ! UPOZORN%NÍ: D"ti musí b)t pod dozorem, aby bylo 
zaji&t"no, $e si s!tímto za(ízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V!ur%it)ch podmínkách, kdy je nabíje%ka 
p(ipojena k!napájecímu nap"tí, m#$e dojít ke zkratování 
nabíjecích kontakt# uvnit( nabíje%ky cizími p(edm"ty. 
Cizí vodivé p(edm"ty a!materiály, jako jsou ocelová vlna 
(drát"nka), hliníkové fólie nebo jakékoli %áste%ky kovu, 
se nesmí dostat do vnit(ního prostoru nabíje%ky. Není-li 
v!úlo$ném prostoru nabíje%ky umíst"na $ádná baterie, 
v$dy odpojte napájecí kabel nabíje%ky od sít". D(íve, ne$ 
budete provád"t %i&t"ní nabíje%ky, odpojte ji od sít".

• NEPOKOU/EJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné 
nabíje(ky, ne" je nabíje(ka uvedená v)tomto návodu. 
Nabíje%ka i!baterie jsou specificky navr$eny tak, aby mohly 
pracovat dohromady.

• Tyto nabíje(ky nejsou ur(eny pro "ádné jiné pou"ití, 
ne" je nabíjení nabíjecích baterií DEWALT. Jakékoli 
jiné pou$ití m#$e vést k!zp#sobení po$áru nebo k!úrazu 
elektrick)m proudem.

• Nevystavujte nabíje(ku p$sobení de't# nebo sn#hu.
• P&i odpojování nabíje(ky v"dy odpojte zástr(ku od 

zásuvky a)netahejte za napájecí kabel. Tímto zp#sobem 
zabráníte po&kození zástr%ky a!napájecího kabelu.

• Ujist#te se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po 
n#m ne'lapali, nezakopávali o)n#j a)aby nedocházelo 
k)jeho po'kození nebo nadm#rnému zatí"ení.

• Není-li to naprosto nutné, nepou"ívejte prodlu"ovací 
kabel. Pou$ití nesprávného prodlu$ovacího kabelu by mohlo 
vést k!zp#sobení po$áru nebo k!úrazu elektrick)m proudem.

• Nepokládejte na nabíje(ku "ádné p&edm#ty 
a)neumís-ujte nabíje(ku na m#kk* povrch, na kterém 
by mohlo dojít k)zablokování ventila(ních drá"ek, 
co" by zp$sobilo nadm#rné zv*'ení teploty uvnit& 
nabíje(ky. Umíst"te nabíje%ku na taková místa, která 
jsou mimo dosah zdroj# tepla. Odvod tepla z!nabíje%ky je 
provád"n p(es drá$ky v!horní a!spodní %ásti krytu nabíje%ky.

• Nepou"ívejte nabíje(ku s)po'kozen*m napájecím 
kabelem nebo s)po'kozenou zástr(kou - zajist"te 
okam$itou v)m"nu po&kozen)ch %ástí.

• Nepou"ívejte nabíje(ku, do'lo-li k)prudkému nárazu do 
nabíje(ky, k)jejímu pádu nebo k)jejímu po'kození jin*m 
zp$sobem. Opravu sv"(te autorizovanému servisu.

• Neprovád#jte demontá" nabíje(ky. Je-li nutné 
provedení opravy nebo údr"by, sv#&te tento úkon 
autorizovanému servisu. Nesprávn" provedená op"tovná 
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montá$ m#$e vést k!zp#sobení po$áru nebo k!úrazu 
elektrick)m proudem.

• Dojde-li k!po&kození napájecího kabelu, musí b)t ihned 
vym"n"n v)robcem, autorizovan)m servisem nebo jinou 
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabrán"no jakémukoli riziku.

• P&ed (i't#ním nabíje(ku v"dy odpojte od elektrické 
sít#. Tímto zp$sobem omezíte riziko úrazu elektrick*m 
proudem. Vyjmutí baterie toto riziko nesní$í.

• NIKDY se nepokou&ejte spojit dv" nabíje%ky dohromady.
• Nabíje(ka je ur(ena pro pou"ití se standardním 

nap#tím elektrické sít# 230 V. Nepokou'ejte se 
nabíje(ku pou"ít s)jin*m napájecím nap#tím. Tato 
nabíje%ka není ur%ena pro vozidla.

Nabíjení baterie (obr. B)
1. P*ed vlo#ením baterie p*ipojte nabíje!ku k%odpovídající 

sí,ové zásuvce.
2. Vlo#te baterii  9  do nabíje!ky a%ujist'te se, zda je baterie 

v%nabíje!ce *ádn' usazena. -erven$ indikátor (nabíjení) 
za!ne opakovan' blikat, co# bude indikovat zahájení 
procesu nabíjení.

3. Ukon!ení nabíjení bude indikováno trval$m rozsvícením 
!ervené kontrolky. Baterie je zcela nabita a%m(#e b$t 
okam#it' pou#ita nebo m(#e b$t ponechána v%nabíje!ce. 
Chcete-li baterii z%nabíje!ky vyjmout, stiskn'te uvol&ovací 
tla!ítko  10  nacházející se na baterii.

POZNÁMKA: Z%d(vodu zaji"t'ní maximální v$konnosti 
a%#ivotnosti baterií Li-Ion tyto baterie p*ed prvním pou#itím 
zcela nabijte.

Pou(ití nabíje'ky
Stav nabití baterie je podrobn' popsán v%ní#e uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení

Nabíjení

Zcela nabito

Prodleva zah(átá/studená baterie*

* -ervená kontrolka bude stále blikat, ale b'hem tohoto 
procesu bude svítit také #lutá kontrolka. Jakmile baterie 
dosáhne odpovídající teploty, #lutá kontrolka zhasne 
a%nabíje!ka zahájí nabíjení.

V%kompatibilní nabíje!ce (nabíje!kách) nebude vadná 
baterie nabíjena. Nabíje!ka bude signalizovat vadnou baterii 
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo zp(sobem blikání, kter$ 
ur!uje závadu baterie nebo nabíje!ky.
POZNÁMKA: To m(#e také znamenat závadu v%nabíje!ce.
Pokud nabíje!ka signalizuje závadu, p*edejte ji spole!n' 
s%baterií do autorizovaného servisu k%otestování.

Prodleva zah!átá/studená baterie
Jakmile bude nabíje!ka detekovat p*íli" vysokou nebo p*íli" 
nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí re#im prodleva 
zah*átá/studená baterie a%pozastaví nabíjení, dokud baterie 
nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíje!ka automaticky 

p*ejde do re#imu nabíjení. Tato funkce maximáln' prodlu#uje 
provozní #ivotnost baterie.
Studená baterie se nabíjí p*ibli#n' polovi!ní rychlostí ne# 
zah*átá baterie. Baterie se bude b'hem celého nabíjecího 
procesu nabíjet pomalej"í rychlostí a%nevrátí se na maximální 
rychlost nabíjení ani v%p*ípad', je-li zah*átá.
Pro rychlé ochlazení baterie je nabíje!ka DCB118 vybavena 
vnit*ním ventilátorem. Tento ventilátor se zapíná automaticky, 
jakmile musí b$t baterie ochlazena. Nikdy nepou#ívejte tuto 
nabíje!ku, není-li v%po*ádku funkce ventilátoru nebo jsou-li 
zablokovány v'trací drá#ky nabíje!ky. Dbejte na to, aby se 
dovnit* nabíje!ky nedostaly #ádné cizí p*edm'ty.

Systém elektronické ochrany
Ná*adí XR Li-Ion jsou vybavena systémem elektronické ochrany, 
která chrání baterii p*ed p*etí#ením, p*eh*átím a%úpln$m 
vybitím.
P*i aktivaci systému této elektronické ochrany se ná*adí 
automaticky vypne. Dojde-li k%této situaci, vlo#te baterii typu 
Li-Ion do nabíje!ky a%nechejte ji zcela nabít.

Montá( na st!nu
Tyto nabíje!ky jsou navr#eny tak, aby mohly b$t namontovány 
na st'nu nebo aby mohly b$t polo#eny p*ímo na st(l nebo 
jinou pracovní plochu. Bude-li nabíje!ka namontována 
na st'nu, umíst'te ji tak, aby byla v%dosahu sí,ové zásuvky 
a%mimo rohy nebo jiné p*eká#ky, které by mohly omezovat 
proud'ní vzduchu. Pro ur!ení polohy montá#ních "roub( 
na st'n' pou#ijte jako "ablonu zadní !ást nabíje!ky. 
Namontujte nabíje!ku bezpe!n' na st'nu pomocí "roub( 
do sádrokartonu (zakoupeny samostatn') s%délkou nejmén' 
25,4 mm a%s%pr(m'rem hlavy "roubu 7 – 9 mm. Za"roubuje 
je do d*eva do optimální hloubky tak, aby ze st'ny vy!nívaly 
p*ibli#n' 5,5%mm. Srovnejte otvory na zadní stran' nabíje!ky 
s%vy!nívajícími "rouby a%zasu&te je do p*íslu"n$ch otvor(.

Pokyny pro 'i,t!ní nabíje'ky

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í úrazu elektrick*m proudem. 
P&ed (i't#ním nabíje(ku v"dy odpojte od elektrické 
sít#. Ne%istoty a!maziva mohou b)t z!povrchu nabíje%ky 
odstran"ny pomocí had(íku nebo m"kkého kartá%e bez 
kovov)ch &t"tin. Nepou$ívejte vodu ani $ádné %isticí 
prost(edky. Nikdy nedovolte, aby se do ná(adí dostala 
jakákoli kapalina. Nikdy nepono(ujte $ádnou %ást ná(adí 
do kapaliny.

Baterie
D+le(ité bezpe'nostní pokyny pro 
v,echny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapome&te do objednávky 
doplnit katalogové !íslo a%napájecí nap'tí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. P*ed pou#itím nabíje!ky 
a%baterie si nejd*íve p*e!t'te ní#e uvedené bezpe!nostní 
pokyny. P*i nabíjení potom postupujte podle uveden$ch 
pokyn(.

P-E$T.TE SI V#ECHNY POKYNY
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• Nenabíjejte a)nepou"ívejte baterie ve v*bu'ném 
prost&edí, jako jsou nap&íklad prostory s)v*skytem 
ho&lav*ch kapalin, plyn$ nebo pra'n*ch látek. Vlo$ení 
nebo vyjmutí baterie z!nabíje%ky m#$e zp#sobit jisk(ení 
a!vznícení prachu nebo v)par#.

• Nikdy nevkládejte baterii do nabíje(ky násilím. Baterii 
nikdy "ádn*m zp$sobem neupravujte, aby mohla 
b*t nabíjena v)jiné nabíje(ce, proto"e by mohlo dojít 
k)prasknutí jejího obalu a)k)následnému vá"nému 
zran#ní.

• Nabíjejte baterie pouze v!nabíje%kách DEWALT.
• NEST,ÍKEJTE na baterie vodu a!nepono(ujte je do vody nebo 

do jin)ch kapalin.
• Neskladujte a)nepou"ívejte ná&adí a)baterie na 

místech, kde m$"e teplota dosáhnout nebo p&esáhnout 
40 °C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby 
v)letním období).

• Nespalujte baterie, i)kdy" jsou vá"n# po'kozeny nebo 
zcela opot&ebovány. Baterie m#$e v!ohni explodovat. P(i 
spalování baterie typu Li-Ion dochází k!vytvá(ení toxick)ch 
v)par# a!látek.

• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s)poko"kou, 
okam"it# zasa"ené místo opláchn#te m*dlem a)vodou. 
Dostane-li se vám kapalina z!baterie do o%í, vyplachujte 
otev(ené o%i vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, 
dokud podrá$d"ní neustane. Je-li nutné léka(ské o&et(ení, 
elektrolytem baterie je sm"s tekut)ch organick)ch uhli%itan# 
a!solí lithia.

• Obsah otev&en*ch (lánk$ baterie m$"e zp$sobit potí"e 
s)d*cháním. Zajist"te p(ísun %erstvého vzduchu. Jestli$e 
potí$e stále p(etrvávají, vyhledejte léka(ské o&et(ení.

 ! VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina z!baterie se m#$e 
vznítit, dojde-li k!jejímu kontaktu s!plamenem nebo se 
zdrojem jisk(ení.

 ! VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokou&ejte baterii z!jakéhokoli 
d#vodu rozebírat. Je-li obal baterie praskl) nebo 
po&kozen), nevkládejte baterii do nabíje%ky. Zabra'te 
pádu, rozdrcení nebo po&kození baterie. Nepou$ívejte 
baterie nebo nabíje%ky, u!kter)ch do&lo k!nárazu, pádu 
nebo jinému po&kození (nap(íklad propíchnutí h(ebíkem, 
zásah kladivem, roz&lápnutí). Mohlo by dojít k!úrazu 
elektrick)m proudem. Po&kozená baterie by m"la b)t 
vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zaji&t"na 
její recyklace.

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í vzniku po"áru. Neskladujte 
ani nep&ená'ejte baterie tak, aby mohlo dojít ke 
zkratu kontakt$ kovov*mi p&edm#ty. Nevkládejte 
baterie nap(íklad do zást"r, kapes, beden na ná(adí, 
zásuvek stol# atd., kde mohou b)t h(ebíky, &rouby, klí%e 
atd.

 ! UPOZORN%NÍ: Není-li ná&adí pou"íváno, p&i 
odkládání postavte ná&adí na stabilní povrch 
tak, aby nemohlo dojít k)jeho pádu. N"která ná(adí 
s!velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale 
m#$e dojít k!jejich snadnému p(evrhnutí.

P"eprava

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í vzniku po"áru. P(i p(eprav" 
baterií m#$e p(ípadn" dojít k!zp#sobení po$áru, pokud se 
kontakty baterie dostanou náhodn" do styku s!vodiv)mi 
materiály. P(i p(eprav" baterie se ujist"te, zda jsou 
kontakty baterie (ádn" chrán"ny a!dob(e izolovány od 
materiál#, se kter)mi by se mohly dostat do kontaktu 
a!které by mohly zp#sobit zkrat.

Baterie DEWALT spl&ují po#adavky v"ech platn$ch p*edpis( pro 
p*epravu, které jsou p*edepsány v%pr(myslov$ch a%právních 
normách, které zahrnují doporu!ení OSN pro p*epravu 
nebezpe!ného zbo#í - P*edpisy asociace pro mezinárodní 
leteckou dopravu nebezpe!ného zbo#í (IATA), Mezinárodní 
p*edpisy pro námo*ní p*epravu nebezpe!ného zbo#í (IMDG) 
a%Evropská dohoda t$kající se mezinárodní silni!ní p*epravy 
nebezpe!ného zbo#í (ADR). -lánky a%baterie Li-Ion byly 
testovány podle po#adavk( !ásti 38.3, která je uvedena 
v%p*íru!ce test( a%kritérií dokumentu Doporu!ení OSN pro 
p*epravu nebezpe!ného zbo#í.
Ve v't"in' p*ípad( bude p*eprava baterií%DEWALT vyjmuta 
z%klasifikace pln' regulovaná p*eprava nebezpe!ného materiálu 
t*ídy 9. V%zásad' platí, #e pouze zásilky obsahující baterie typu 
Li-Ion s%energetick$m v$konem v't"ím ne# 100 watthodin (Wh) 
budou vy#adovat dopravu jako zcela regulované zbo#í t*ídy 9. 
Na v"ech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetick$ 
v$kon ve watthodinách. Navíc, vzhledem k%slo#itosti regulace, 
DEWALT nedoporu!uje leteckou p*epravu samotn$ch baterií 
typu Li-Ion bez ohledu na jejich v$kon ve watthodinách. Zásilky 
ná*adí s%bateriemi (combo sady) mohou b$t p*epravovány 
leteckou dopravou, pokud jejich v$kon ve watthodinách není 
v't"í ne# 100 Wh.
Bez ohledu na to, zda je zásilka pova#ována za zásilku 
s%v$jimkou nebo pln' regulovanou zásilku, povinností dopravce 
je postupovat podle nejnov'j"ích p*edpis( t$kajících se balení, 
ozna!ování a%vy#adované dokumentace.
Informace uvedené v%této !ásti p*íru!ky jsou uvedeny v%dobré 
ví*e a%jsou pova#ovány za p*esné v%dob' vytvo*ení tohoto 
dokumentu. Na tyto informace se ov"em nevztahuje #ádná 
záruka, v$slovná nebo p*edpokládaná. Je povinností kupujícího 
zajistit, aby jeho !innosti spl&ovaly po#adavky platn$ch 
p*edpis(.

P!eprava baterií typu FLEXVOLT™
Baterie DEWALT FLEXVOLT™ má dva re#imy: Pou"ití 
a%P!eprava.
Re"im Pou"ití: Je-li baterie FLEXVOLT™ postavena samostatn' 
nebo je-li vlo#ena do ná*adí DEWALT s%napájecím nap'tím 
18 V, bude pracovat jako baterie s%napájecím nap'tím 18 V. Je-li 
baterie FLEXVOLT™ vlo#ena do v$robku s%napájecím nap'tím 
54 V%nebo%108 V%(dv' baterie 54 V), bude pracovat jako baterie 
s%napájecím nap'tím%54 V.
Re"im P!eprava: Je-li na baterii 
FLEXVOLT™ nasazena krytka, baterie je 
v%p*epravním re#imu. Uschovejte tuto 
krytku pro ú!ely p*epravy baterie.
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Je-li tato baterie v%re#imu P*eprava, propojení !lánk( je na 
baterii elektricky rozpojeno, !ím# vzniknou 3 baterie s%ni#"ím 
v$konem ve watthodinách (Wh) ve srovnání s%1 baterií s%vy""ím 
v$konem ve watthodinách. Tento vy""í po!et 3 baterií s%ni#"ím 
v$konem ve watthodinách umo#&uje vyjmutí této baterie 
z%ur!it$ch p*epravních p*edpis(, které jsou ur!eny pro baterie 
s%v't"ím v$konem ve watthodinách. 
Nap*íklad re#im P*eprava udává v$kon 3%.%36 Wh, co# znamená 
3 baterie, které mají ka#dá v$kon 36 watthodin. Re#im Pou#ití 
udává v$kon 108 watthodin (1 samotná baterie).

P(íklad nálepky s)ozna$ením Pou+ití 
a)P(eprava

Doporu'ení pro ulo(ení baterií
1. Nejvhodn'j"í místo pro skladování je v%chladu a%suchu, 

mimo dosah p*ímého slune!ního zá*ení a%nadm'rného 
tepla !i chladu. Z%d(vodu zachování optimálního v$konu 
a%provozní #ivotnosti skladujte nepou#ívané baterie p*i 
pokojové teplot'.

2. Skladujete-li baterie del"í dobu, s%ohledem na dosa#ení 
optimálních v$sledk( je doporu!eno ulo#it tyto baterie 
zcela nabité na suchém a%chladném míst' mimo nabíje!ku.

POZNÁMKA: Baterie nesmí b$t skladovány, jsou-li zcela vybité. 
P*ed pou#itím musí b$t baterie zcela nabita.

#títky na nabíje'ce a%na baterii
Mimo piktogram( uveden$ch v%tomto návodu jsou nálepky na 
nabíje!ce a%na baterii opat*eny následujícími piktogramy:

P*ed pou#itím si p*e!t'te návod k%obsluze.

Doba nabíjení je uvedena v%!ásti Technické údaje.

Nepokou"ejte se kontakty propojovat vodiv$mi 
p*edm'ty.

Nenabíjejte po"kozené baterie.

Zabra&te styku s%vodou. 

Po"kozené kabely ihned vym'&te.

Nabíjejte pouze v%rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C.

Není ur!eno pro venkovní pou#ití.

Provád'jte likvidaci baterie s%ohledem na #ivotní 
prost*edí.

Nabíjejte baterie DEWALT pouze v%ur!en$ch 
nabíje!kách DEWALT. Budou-li v%nabíje!kách 
DEWALT nabíjeny jiné baterie ne# baterie DEWALT, 
m(#e dojít k%jejich prasknutí nebo k%vzniku jin$ch 
nebezpe!n$ch situací.

Baterie nespalujte.

Re#im POU/ITÍ (bez p*epravní krytky). P*íklad: 
Udávan$ v$kon 108%Wh (1 baterie s%v$konem 
108%Wh). 
Re#im P)EPRAVA (s%pou#itou p*epravní krytkou). 
P*íklad: Udávan$ v$kon 3%.%36%Wh (3%baterie 
s%v$konem 36%Wh).

Typ baterie
Model DCG406 pracuje s%baterií s%napájecím nap'tím 18 V.
Mohou b$t pou#ity následující baterie:   DCB181, DCB182, 
DCB183,  DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, 
DCB547 . Dal"í informace naleznete v%!ásti Technické údaje.

Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlovou brusku
1 Ochrann$ kryt
1 Bo!ní rukoje,
1 Podp'rnou p*írubu
1 Zaji",ovací p*írubu
1 0estihrann$ klí!
1 Baterii Li-Ion (modely C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Baterie Li-Ion (modely C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Baterie Li-Ion (modely C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Návod k%obsluze
• Zkontrolujte, zda b"hem p(epravy nedo&lo k!po&kození ná(adí, 

jeho %ástí nebo p(íslu&enství.
• P(ed pou$itím v"nujte dostatek %asu pe%livému prostudování 

a!pochopení tohoto návodu.

*títky na ná%adí
Na tomto ná*adí jsou následující piktogramy:

P*ed pou#itím si p*e!t'te návod k%obsluze.

Pou#ívejte ochranu sluchu.

Pou#ívejte ochranu zraku.

Umíst!ní datového kódu (obr. D)
Datov$ kód  15 , kter$ obsahuje také rok v$roby, je vyti"t'n na 
krytu ná*adí.
P*íklad:

2017 XX XX
Rok v$roby
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Popis (obr. A)

 ! VAROVÁNÍ: Nikdy neprovád"jte $ádné úpravy 
elektrického ná(adí ani jeho sou%ástí. Mohlo by dojít 
k!po&kození nebo k!zran"ní.

1 Pá!kov$ p*epína!
2 Pojistná pá!ka
3 Zaji",ovací tla!ítko h*ídele
4 H*ídel
5 Podp'rná p*íruba
6 Zaji",ovací p*íruba
7 Ochrann$ kryt
8 Uvol&ovací pá!ka krytu
9 Baterie

10 Uvol&ovací tla!ítko baterie

Pou(ití v)robku
Va"e úhlová bruska napájená baterií je ur!ena pro profesionální 
*ezání, brou"ení, rozbru"ování a%pro práce s%drát'n$m 
kotou!em.
NEPOU#ÍVEJTE jiné brusné kotou!e, ne# jsou kotou!e 
s%prohlouben$m st*edem a%lamelové kotou!e.
NEPOU#ÍVEJTE ve vlhkém prost*edí nebo na místech 
s%v$skytem ho*lav$ch kapalin nebo plyn(.
Va"e úhlová bruska napájená baterií je elektrické ná*adí pro 
profesionální pou#ití.
ZABRA$TE d'tem, aby se s%tímto ná*adím dostaly do 
kontaktu. Pou#ívají-li toto ná*adí nezku"ené osoby, musí b$t 
zaji"t'n odborn$ dozor.
• Malé d%ti a&nezku'ené osoby. Toto za*ízení není ur!eno 

pro pou#ití nedosp'l$mi nebo nezku"en$mi osobami bez 
dozoru.

• Tento v$robek není ur!en k%pou#ití osobami (v!etn' d'tí) 
se sní#en$mi fyzick$mi, smyslov$mi nebo du"evními 
schopnostmi, s%nedostatkem zku"eností a%znalostí, 
pokud t'mto osobám nebyl stanoven dohled osobou 
odpov'dnou za jejich bezpe!nost. D'ti nesmí b$t nikdy 
ponechány s%tímto v$robkem bez dozoru.

Popis
Brzda proti zp!tnému rázu 
Kickback%Brake™
Je-li zaznamenáno p*isk*ípnutí, zablokování nebo uváznutí 
kotou!e, elektronická brzda bude aktivována s%maximální silou, 
aby rychle zastavila kotou!, omezila pohyb ná*adí a%vypnula 
brusku. Chcete-li ná*adí spustit znovu, spína! musí b$t uvoln'n 
a%potom znovu stisknut.

Ochrana proti p"etí(ení Power-OFF™
Dojde-li k%p*etí#ení motoru, napájení motoru bude omezeno. 
P*i del"ím p*etí#ení motoru dojde k%vypnutí ná*adí. Chcete-li 
ná*adí spustit znovu, spína! musí b$t uvoln'n a%potom znovu 
stisknut. Toto ná*adí se vypne v#dy, kdy# proudové zatí#ení 
dosáhne hodnoty proudu pro p*etí#ení (bod spálení motoru). 
Dochází-li k%vypínání ná*adí z%d(vodu p*etí#ení opakovan', 
vyvíjejte na ná*adí men"í tlak, dokud nep*estane docházet 
k%vypínání ná*adí z%d(vodu p*etí#ení.

Antivibra'ní bo'ní rukoje*
Antivibra!ní bo!ní rukoje, nabízí vy""í komfort pro u#ivatele, 
proto#e absorbuje vibrace zp(sobované ná*adím.

Funkce plynulého rozb!hu
Funkce plynulého rozb'hu umo#&uje pomalé zv$"ené otá!ek 
motoru, aby bylo zabrán'no trhnutí brusky p*i spu"t'ní. Tato 
funkce je u#ite!ná zejména p*i práci v%omezen$ch prostorech.

Beznap!*ová funkce
Beznap',ová funkce zabra&uje op'tovnému spu"t'ní brusky, 
ani# by spína! neprovedl bezpe!nostní cyklus, dojde-li 
k%p*eru"ení napájení.

Elektronická spojka
Elektronická spojka omezující moment sni#uje maximální 
momentovou reakci p*ená"enou na u#ivatele ná*adí v%p*ípad' 
zaseknutí kotou!e. Tato funkce také zabra&uje zastavení 
p*evodovky a%elektromotoru. Tato spojka omezující moment 
byla nastavena ji# ve v$robním závod' a%nem(#e b$t 
nastavena.

SESTAVENÍ A"NASTAVENÍ

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli 
se&ízení nebo p&ed montá"í a)demontá"í 
p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch za&ízení ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu&t"ní 
m#$e zp#sobit úraz.

 ! VAROVÁNÍ: Pou$ívejte pouze baterie a!nabíje%ky 
DEWALT.

Vkládání baterie do ná%adí a"její vyjímání 
(obr. B)
POZNÁMKA: Ujist'te se, zda je baterie  9  zcela nabita.

Vlo(ení baterie do rukojeti ná"adí
1. Srovnejte baterii  9  s%drá#kami uvnit* rukojeti ná*adí (obr. B).
2. Nasu&te baterii do rukojeti ná*adí tak, aby byla *ádn' 

usazena a%ujist'te se, zda usly"íte zvuk jejího zaji"t'ní.

Vyjmutí baterie z%ná"adí
1. Stiskn'te uvol&ovací tla!ítko baterie  10  a%vytáhn'te baterii 

z%rukojeti ná*adí.
2. Vlo#te baterii do nabíje!ky podle pokyn(, které jsou 

uvedeny v%!ásti tohoto návodu popisující nabíje!ku.

Baterie s%ukazatelem stavu nabití (obr. B)
N'které baterie DEWALT jsou vybaveny ukazatelem nabití, kter$ 
se skládá ze t*í zelen$ch LED diod, které indikují úrove& stavu 
nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskn'te a%dr#te tla!ítko ukazatele. 
Svítící kombinace t'chto t*í zelen$ch LED indikátor( ur!uje 
úrove& nabití baterie. Je-li úrove& nabití baterie ni#"í ne# 
po#adovaná limitní hodnota pro pou#ití, ukazatel nebude svítit 
a%baterie musí b$t nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slou#í pouze jako indikátor stavu 
nabití baterie. Ukazatel neindikuje funk!nost ná*adí a%jeho 
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funkce se m(#e m'nit na základ' komponent( v$robku, teploty 
a%zp(sobu práce koncového u#ivatele.

Montá, bo$ní rukojeti (obr."C)

 ! VAROVÁNÍ: P(ed pou$itím ná(adí zkontrolujte, zda je 
rukoje+ (ádn" uta$ena.

Za"roubujte bo!ní rukoje,%&11& pevn' do jednoho z%otvor( na 
jedné nebo druhé stran' p*evodovky. Bo!ní rukoje, musí b$t 
pou#ívána v#dy, aby byla stále zaru!ena ovladatelnost ná*adí.

Otá$ení sk%ín# p%evodovky (obr. A)
Z%d(vodu zv$"ení komfortu p*i práci m(#e b$t sk*í& 
p*evodovky oto!ena o%90°.

1. Vy"roubujte !ty*i rohové "rouby upev&ující sk*í& 
p*evodovky ke sk*íni motoru.

2. Ani# byste odd'lili sk*í& p*evodovky od sk*ín' motoru, 
oto!te sk*í& p*evodovky do po#adované polohy.

POZNÁMKA: Vzdálí-li se sk*í& p*evodovky od sk*ín' 
motoru o%více ne# 3,17 mm, ná*adí musí b$t p*edáno do 
autorizovaného servisu DEWALT, kde bude opraveno. Nebude-
li oprava v%autorizovaném servisu provedena, m(#e dojít 
k%po"kození motoru a%lo#iska.

3. Znovu za"roubujte "rouby, aby do"lo k%upevn'ní sk*ín' 
p*evodovky ke sk*íni motoru. Utáhn'te "rouby utahovacím 
momentem 1,41 Nm (12,5 lb-in). Nadm'rné uta#ení by 
mohlo zp(sobit str#ení závit(.

Ochranné kryty

 ! UPOZORN%NÍ: Ochranné kryty musí b*t pou"ity se 
v'emi brusn*mi kotou(i, rozbru'ovacími kotou(i, 
brusn*mi lamelov*mi kotou(i, drát#n*mi kartá(i 
a)drát#n*mi kotou(i. Toto ná(adí m#$e b)t pou$ito 
bez ochranného krytu pouze v!p(ípad", je-li provád"no 
brou&ení s!b"$n)mi brusn)mi kotou%i. Viz obr. A, kde jsou 
zobrazeny ochranné kryty dodávané s!tímto ná(adím. 
N"které aplikace mohou vy$adovat zakoupení správného 
ochranného krytu u!autorizovaného prodejce nebo 
v!autorizovaném servisu.

POZNÁMKA: Brou"ení hran a%*ezání m(#e b$t provád'no 
pomocí kotou!( typu 27, které jsou navr#eny a%specifikovány 
pro tento ú!el. Kotou!e s%tlou",kou 6,35 mm jsou ur!eny pro 
povrchové brou"ení, zatímco u%ten!ích kotou!( typu 27 musí 
b$t provedena kontrola "títku v$robce, abyste se ujistili, zda 
mohou b$t pou#ity k%povrchovému brou"ení nebo pouze 
s%*ezání/brou"ení hran. Ochrann$ kryt typ 1 musí b$t pou#it 
u%ka#dého kotou!e, u%kterého je zakázáno povrchové brou"ení. 
)ezání m(#e b$t provád'no také pomocí kotou!( typu 41 
a%ochranného krytu typu 1.
POZNÁMKA: Viz !ást Tabulka p&íslu'enství, kde m(#ete 
provést volbu správné kombinace ochranného krytu/
p*íslu"enství.

Montá( a%nastavení ochranného krytu 
One-Touch™ (obr. D)

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli 
se&ízení nebo p&ed montá"í a)demontá"í 

p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch za&ízení ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu&t"ní 
m#$e zp#sobit úraz.

Nastavení ochranného krytu
P*i se*izování ochranného krytu zapadne uvol&ovací pá!ka 
ochranného krytu  8  do jednoho ze srovnávacích otvor(  14  
na%objímce krytu pomocí západkové funkce.
Zapadající !ást je sklon'na a%p*echází k%dal"ímu srovnávacímu 
otvoru, je-li kryt otá!en ve sm'ru pohybu hodinov$ch ru!i!ek 
(h*ídel je oto!en k%u#ivateli), ale k%automatickému zaji"t'ní 
dochází p*i otá!ení proti sm'ru pohybu hodinov$ch ru!i!ek.

Montá" ochranného krytu (obr. D)
1. Stiskn'te uvol&ovací pá!ku ochranného krytu &8&.
2. Dr#te uvol&ovací pá!ku ochranného krytu v%otev*ené 

poloze a%srovnejte v$stupky &12& na krytu s%drá#kami &13& 
na%sk*íni p*evodovky.

3. Dr#te uvol&ovací pá!ku ochranného krytu v%otev*ené 
poloze a%tla!te kryt sm'rem dol(, dokud se v$stupky na 
krytu nedostanou do drá#ek na náboji sk*ín' p*evodovky. 
Povolte uvol&ovací pá!ku ochranného krytu.

4. S%h*ídelem oto!en$m sm'rem k%u#ivateli oto!te ochrann$ 
kryt ve sm'ru pohybu hodinov$ch ru!i!ek do po#adované 
pracovní polohy. Stiskn'te a%dr#te uvol&ovací pá!ku 
ochranného krytu &8&, abyste mohli oto!it kryt proti sm'ru 
pohybu hodinov$ch ru!i!ek.
POZNÁMKA: Z%d(vodu zaji"t'ní maximální ochrany 
u#ivatele se musí ochrann$ kryt nacházet mezi h*ídelí 
a%u#ivatelem.
Uvol&ovací pá!ka ochranného krytu musí zapadnout 
do%jednoho ze srovnávacích otvor(%&14& na náboji krytu. 
Tak%je zaji"t'no upevn'ní krytu.

5. Chcete-li ochrann$ kryt sejmout, prove1te kroky 1 – 3 
v%opa!ném po*adí.

P%íruby a"kotou$e
Montá( kotou'+ bez náboje (obr. E)

 ! VAROVÁNÍ: Nebude-li správn" provedeno usazení 
p(íruby/upínací matice/kotou%e, mohlo by dojít 
k!zp#sobení vá$ného zran"ní (nebo k!po&kození ná(adí 
nebo kotou%e).

 ! UPOZORN%NÍ: Dodané p(íruby musí b)t pou$ívány 
s!brusn)mi kotou%i s!prohlouben)m st(edem typu!27 
a!typu 42 a!s!rozbru&ovacími kotou%i typu 41. 
Viz!Tabulka&p!íslu'enství, kde najdete dal&í informace.

 ! VAROVÁNÍ: P(i práci s!rozbru&ovacími kotou%i musí b)t 
pou$ívány uzav(ené oboustranné ochranné kryty pro 
rozbru&ovací kotou%e. 

 ! VAROVÁNÍ: Pou$ívání po&kozen)ch p(írub %i kryt#, 
nebo pou$ití nesprávné p(íruby a!krytu, m#$e vést 
k!zran"ní osob z!d#vodu rozpadu kotou%e nebo kontaktu 
s!kotou%em. Viz Tabulka p!íslu'enství, kde najdete 
dal&í informace.

1. Polo#te ná*adí na st(l, ochrann$m krytem nahoru.
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2. Nasa1te podp'rnou p*írubu%&5& na h*ídel%&4& tak, aby byl 
zv$"en$ st*ed (oto!n$ bod) oto!en ke kotou!i. P*itla!te 
podp'rnou p*írubu na ur!ené místo.

3. Nasa1te kotou! &19& na podp'rnou p*írubu a%vyst*e1te 
kotou! na zv$"eném st*edu (oto!n$ bod) podp'rné p*íruby.

4. Se stisknut$m zaji",ovacím tla!ítkem h*ídele a%se 
"estihrann$mi prohlubn'mi sm'*ujícími od kotou!e, 
na"roubujte zaji",ovací p*írubu &6& na h*ídel tak, aby 
v$stupky zapadly do dvou drá#ek na h*ídeli.

5. Se stisknut$m zaji",ovacím tla!ítkem h*ídele utáhn'te 
zaji",ovací p*írubu  6  rukou nebo pomocí dodávaného 
klí!e. (Pou#ívejte zaji",ovací p*írubu pouze v%p*ípad', je-li 
v%perfektním stavu.) Viz !ást Tabulka p&íslu'enství, kde 
najdete dal"í podrobnosti o%p*írubách.

6. Chcete-li kotou! sejmout, prove1te v$"e uveden$ postup 
obrácen'.

Montá( brusn)ch podp!rn)ch podlo(ek 
(obr.%F)
POZNÁMKA: Pou#ití ochranného krytu s%brusn$mi kotou!i, 
které pou#ívají podp'rné podlo#ky, !asto naz$van$mi vláknité 
prysky*i!né kotou!e, není vy#adováno. Proto#e není kryt pro 
tato p*íslu"enství vy#adován, p*i nasazení krytu nemusí b$t 
tento kryt správn' usazen.

 ! VAROVÁNÍ: Nebude-li správn" provedeno usazení 
p(íruby/upínací matice/kotou%e, mohlo by dojít 
k!zp#sobení vá$ného zran"ní (nebo k!po&kození ná(adí 
nebo kotou%e).

 ! VAROVÁNÍ: Po dokon%ení brusn)ch prací musí b)t na 
brusku namontován správn) kryt pro brusn) kotou%, 
rozbru&ovací kotou%, lamelov) kotou%, drát"n) kartá% 
nebo drát"n) kotou%.

1. Nasa1te nebo správn' na"roubujte podp'rnou podlo#ku 
&16& na h*ídel.

2. Polo#te brusn$ kotou! &17& na podp'rnou podlo#ku%&16&.
3. Se stisknut$m zaji",ovacím tla!ítkem h*ídele  3  na"roubujte 

na h*ídel upínací matici  18  navád'jící zv$"en$ náboj na 
upínací matici do st*edu brusného kotou!e a%podp'rné 
podlo#ky.

4. Utáhn'te upínací matici rukou. Potom stiskn'te zaji",ovací 
tla!ítko h*ídele a%sou!asn' otá!ejte brusn$m kotou!em, 
dokud nebude brusn$ kotou! v%pevném kontaktu s%upínací 
maticí.

5. Chcete-li sejmout kotou!, stiskn'te zaji",ovací tla!ítko 
a%uchopte a%otá!ejte podp'rnou podlo#kou a%brusnou 
podlo#kou.

Montá( a%demontá( kotou'+ s%nábojem 
(obr. A)
Kotou!e s%nábojem montujte p*ímo na závitov$ h*ídel. Závit 
pou#itého p*íslu"enství musí odpovídat závitu na h*ídeli.

1. Sejm'te podp'rnou p*írubu sta#ením z%h*ídele ná*adí.
2. Na"roubujte kotou! na h*ídel  4  rukou.
3. Stiskn'te zaji",ovací tla!ítko h*ídele%&3& a%pro uta#ení náboje 

kotou!e pou#ijte dodan$ klí!.

4. Chcete-li kotou! sejmout, prove1te v$"e uveden$ postup 
v%obráceném po*adí.

POZNÁMKA: Není-li p(ed zapnutím ná(adí (ádn" usazen 
kotou%, m#$e dojít k!po&kození ná(adí nebo k!po&kození 
kotou%e.

Montá( drát!n)ch kartá'+ a%drát!n)ch 
kotou'+ (obr.%A)

 ! VAROVÁNÍ: Nebude-li správn" provedeno usazení 
p(íruby/upínací matice/kotou%e, mohlo by dojít 
k!zp#sobení vá$ného zran"ní (nebo k!po&kození ná(adí 
nebo kotou%e).

 ! UPOZORN%NÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zran#ní 
osob pou"ívejte p&i manipulaci s)drát#n*mi kartá(i 
a)kotou(i pracovní rukavice. Tyto díly mohou b)t ostré.

 ! UPOZORN%NÍ: Z)d$vodu omezení rizika po'kození 
ná&adí se nesmí namontovan* kotou( nebo kartá( 
dot*kat krytu, a)to p&i montá"i i)b#hem pou"ití 
ná&adí. Mohlo by dojít k!nedetekovatelnému po&kození 
p(íslu&enství, co$ by zp#sobilo odpadnutí drát# z!kotou%e 
nebo z!kartá%e.

Drát'né miskové kartá!e nebo drát'né kotou!e montujte p*ímo 
na závitov$ h*ídel bez pou#ití p*írub. Pou#ívejte pouze drát'né 
kartá!e nebo kotou!e se závitov$mi otvory. Toto p*íslu"enství 
m(#ete zakoupit u%nejbli#"ího autorizovaného prodejce nebo 
v%autorizovaném servisu.

1. Polo#te ná*adí na st(l, ochrann$m krytem nahoru.
2. Na"roubujte kotou! na h*ídel rukou.
3. Stiskn'te zaji",ovací tla!ítko h*ídele  3  a%pro uta#ení 

kotou!e pou#ijte klí! nasazen$ na náboji drát'ného kotou!e 
nebo kartá!e.

4. Chcete-li kotou! sejmout, prove1te v$"e uveden$ postup 
obrácen'.

POZNÁMKA: Z!d#vodu sní$ení rizika po&kození ná(adí 
prove,te p(ed zapnutím ná(adí (ádné usazení náboje 
kotou%e.

P%ed pou,itím
• Namontujte kryt a%vhodn$ kotou!. Nepou#ívejte nadm'rn' 

opot*ebované kotou!e.
• Ujist'te se, zda je správn' namontována vnit*ní i%vn'j"í 

p*íruba. Dodr#ujte pokyny uvedené v%!ásti Tabulka 
p&íslu'enství.

• Zkontrolujte, zda se kotou! otá!í ve stejném sm'ru, jak$ 
zobrazují "ipky na p*íslu"enství a%na ná*adí.

• Nepou#ívejte po"kozené p*íslu"enství. P*ed ka#d$m 
pou#itím zkontrolujte ka#dé p*íslu"enství. U%brusn$ch 
kotou!( zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda nejsou 
od"típnuté. U%op'rn$ch podlo#ek zkontrolujte, zda 
nejsou prasklé, potrhané nebo nadm'rn' opot*ebované. 
U%drát'n$ch kartá!( zkontrolujte, zda nejsou uvoln'ny 
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k%pádu 
elektrického ná*adí nebo p*íslu"enství, zkontrolujte, zda 
nedo"lo k%po"kození a%je-li to nutné, pou#ijte nepo"kozené 
p*íslu"enství. Po kontrole a%montá#i p*íslu"enství se 
postavte vy i%ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu 



16

 

rotujícího p*íslu"enství a%na jednu minutu spus,te ná*adí 
v%maximálních otá!kách naprázdno. B'hem této testovací 
doby se po"kozené p*íslu"enství obvykle zni!í.

POU.ITÍ
Pokyny pro pou,ití

 ! VAROVÁNÍ: V$dy dodr$ujte bezpe%nostní pokyny 
a!platné p(edpisy.

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli 
se&ízení nebo p&ed montá"í a)demontá"í 
p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch za&ízení ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu&t"ní 
m#$e zp#sobit úraz.

 ! VAROVÁNÍ:
• Zajist"te, aby byly v&echny brou&ené nebo (ezané 

materiály (ádn" zaji&t"ny.
• Zajist"te a!podep(ete obrobek. K!upnutí nebo 

k!podep(ení obrobku k!pevné podlo$ce pou$ívejte 
svorky nebo sv"rák. Bezpe%né upnutí a!podep(ení 
obrobku je velmi d#le$ité, aby bylo zabrán"no pohybu 
obrobku a!ztrát" ovladatelnosti. Pohyby obrobku 
a!ztráta ovladatelnosti mohou vytvá(et nebezpe%né 
situace vedoucí k!zran"ní osob.

• P(i práci s!tímto ná(adím v$dy pou$ívejte pracovní 
rukavice.

• B"hem pou$ití dochází k!velkému zah(ívání 
p(evodovky.

• Vyvíjejte na ná(adí pouze mírn) tlak. Nevyvíjejte na 
kotou% bo%ní tlak.

• V$dy namontujte kryt a!odpovídající vhodn) kotou%. 
Nepou$ívejte nadm"rn" opot(ebovan) kotou%.

• Zabra'te p(et"$ování. Jakmile bude ná(adí velmi 
horké, nechejte jej n"kolik minut v!chodu naprázdno, 
aby do&lo k!jeho vychladnutí. Nedot)kejte se 
p(íslu&enství, dokud nevychladne. Kotou% je b"hem 
pou$ití velmi hork).

• Nikdy nepracujte s!miskov)mi brusn)mi kotou%i bez 
(ádn" nasazeného vhodného ochranného krytu.

• Nepou$ívejte toto ná(adí upevn"né v!(ezacím stojanu.
• Nikdy nepou$ívejte brusné papíry dohromady 

s!pojen)mi brusn)mi v)robky.
• Bu,te opatrní, po vypnutí motoru se bude kotou% je&t" 

chvíli otá%et.

Správná poloha rukou (obr. G)

 ! VAROVÁNÍ: Z!d#vodu sní$ení rizika vá$ného zran"ní 
V0DY pou$ívejte správn) úchop ná(adí, jako na 
uvedeném obrázku.

 ! VAROVÁNÍ: Z!d#vodu sní$ení rizika vá$ného zran"ní 
dr$te ná(adí V0DY bezpe%n" a!o%ekávejte nenadálé 
reakce.

Správná poloha rukou vy#aduje, abyste m'li jednu ruku na 
bo!ní rukojeti% 11  a%druhou ruku na t'le ná*adí, jako na obr. G.

Pá$kov& spína$ (obr."A) 

 ! UPOZORN%NÍ: P(i spu&t"ní ná(adí, b"hem jeho pou$ití, 
a!dokud se kotou% nebo p(íslu&enství nep(estane otá%et, 
dr$te pevn" bo%ní rukoje+ a!t"lo ná(adí, abyste neztratili 
kontrolu nad ná(adím. P(ed odlo$ením ná(adí se ujist"te, 
zda do&lo k!úplnému zastavení kotou%e.

POZNÁMKA: Pracuje-li ná*adí v%zát'#i, neprovád'jte jeho 
zapínání nebo vypínání, abyste zabránili jeho neo!ekávanému 
pohybu. P*ed kontaktem s%povrchem obrobku nechejte brusku 
dosáhnout maximálních provozních otá!ek. P*ed vypnutím 
zvedn'te ná*adí nad povrch pracovní plochy. P*ed odlo#ením 
ná*adí po!kejte, dokud se kotou! zcela nezastaví.

1. Chcete-li ná*adí zapnout, zatla!te pojistnou pá!ku &2& 
sm'rem k%zadní !ásti ná*adí a%potom stiskn'te pá!kov$ 
spína!%&1&. Ná*adí bude v%chodu, dokud bude stisknut$ 
tento pá!kov$ spína!.

2. Jakmile bude pá!kov$ spína! uvoln'n, ná*adí se vypne.

Zaji!t#ní h%ídele (obr."A)
Toto ná*adí je vybaveno zaji"t'ním h*ídele% 3 , které zabra&uje 
otá!ení h*ídele p*i montá#i nebo demontá#i kotou!(. 
Pou#ívejte zaji"t'ní h*ídele pouze po vypnutí ná*adí, po 
vyjmutí baterie nebo odpojení napájecího kabelu a%po úplném 
zastavení ná*adí.

POZNÁMKA: Z!d#vodu omezení rizika po&kození ná(adí 
nepou$ívejte zaji&t"ní h(ídele, je-li ná(adí v!chodu. Mohlo 
by dojít k!po&kození ná(adí a!namontované p(íslu&enství 
by se mohlo uvolnit a!zp#sobit zran"ní obsluhy.

Chcete-li h*ídel zajistit, stiskn'te tla!ítko zaji"t'ní h*ídele 
a%otá!ejte h*ídelem, dokud nedojde k%zablokování jeho pohybu.

Brou!ení povrchu, rozbru!ování a"práce 
s"drát#n&mi kotou$i

 ! UPOZORN%NÍ: V"dy pou"ívejte správn* ochrann* 
kryt podle pokyn$ v)tomto návodu.

Provád'ní práce na povrchu obrobku:
1. P*ed kontaktem ná*adí s%pracovní plochou nechejte ná*adí 

dosáhnout maximálních otá!ek.
2. Vyvíjejte na povrch obrobku pouze minimální tlak, abyste 

umo#nili chod ná*adí ve vysok$ch otá!kách. Rychlost 
odb'ru materiálu je nejvy""í, pracuje-li ná*adí ve vysok$ch 
otá!kách.

3. Udr#ujte vhodn$ úhel mezi ná*adím a%povrchem obrobku. 
Pou#ijte tabulku, kde jsou uvedeny p*íslu"né funkce.

Funkce Úhel
Brou&ení 20° – 30°
Brou&ení s)lamelov#mi kotou$i 5° – 10°
Brou&ení s)podp"rnou podlo+kou 5° – 15°
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Funkce Úhel
Pou+ití drát"n#ch kotou$% 5° – 10°

4. Udr#ujte kontakt mezi okrajem kotou!e a%pracovní plochou.
 - P*i brou"ení, p*i práci s%lamelov$mi kotou!i nebo 

p*i pou#ití drát'n$ch kotou!( pohybujte ná*adím 
nep*etr#it' sm'rem dop*edu a%dozadu, abyste zabránili 
vytvo*ení r$h v%pracovním povrchu.

 - Je-li provád'no brou"ení s%podp'rnou podlo#kou, 
pohybujte ná*adím rovnom'rn' v%p*ímém sm'ru, 
abyste zabránili spálení materiálu a%vytvo*ení obrazc( 
na pracovní plo"e.

POZNÁMKA: Necháte-li zapnuté ná*adí na pracovní plo"e bez 
pohybu, dojde k%po"kození obrobku.

5. P*ed vypnutím zvedn'te ná*adí nad povrch pracovní 
plochy. P*ed odlo#ením ná*adí po!kejte, dokud se zcela 
nezastaví.

 ! UPOZORN%NÍ: P(i práci na hranách bu,te velmi 
opatrní, proto$e m#$e docházet k!náhl)m neo%ekávan)m 
pohyb#m brusky.

Opat"ení, která musí b)t provád!na p"i 
práci na lakovan)ch povr,ích

1. Brou"ení nebo pou#ití drát'n$ch kartá!( na povr"ích 
s%nát'rem obsahujícím olovo NENÍ DOPORU-ENO z%d(vodu 
obtí#né kontroly kontaminovaného prachu. Nejv't"í 
nebezpe!í otravy olovem hrozí d'tem a%t'hotn$m #enám.

2. Proto#e je bez chemické anal$zy velmi obtí#né ur!it, zda 
barva obsahuje nebo neobsahuje olovo, pro brou"ení 
jakéhokoli nát'ru vám doporu!ujeme provád't následující 
opat*ení:

Bezpe(nost osob
1. Do prostoru, kde dochází k%brou"ení barvy nebo k%pou#ití 

drát'n$ch kotou!(, je zákaz vstupu d'tí a%t'hotn$ch #en, 
dokud nebudou tyto prostory zcela vy!i"t'ny.

2. V"echny osoby vstupující do takového prostoru musí 
pou#ívat respirátor nebo masku proti prachu. V$m'na 
filtru musí b$t provád'na ka#d$ den nebo v#dy, kdy# dojde 
k%potí#ím s%d$cháním.
POZNÁMKA: Musí b$t pou#ívány pouze takové masky 
proti prachu, které jsou vhodné pro práci s%prachem 
a%v$pary, které obsahují olovo. Masky proti prachu 
z%b'#n$ch barev takovou ochranu nenabízí. Informujte 
se u%p*íslu"n$ch prodejc(, kte*í vám mohou nabídnout 
schválené ochranné vybavení.

3. NEJEZTE, NEPIJTE A%NEKU)TE v%pracovním prostoru, 
abyste zabránili po#ití nebo vdechnutí kontaminovan$ch 
prachov$ch !ástic. P)ED jídlem, pitím nebo kou*ením se 
musí pracovníci um$t a%o!istit. Potraviny, nápoje nebo 
ku*ivo nesmí b$t ponechány v%pracovním prostoru, kde by 
se na nich mohl usadit prach.

Bezpe(nost prost!edí
1. Nát'r musí b$t odstran'n takov$m zp(sobem, aby bylo 

minimalizováno mno#ství vytvá*eného prachu.
2. Místa, kde dochází k%odstra&ování nát'r(, musí b$t 

ut'sn'na plastovou fólií s%tlou",kou 0,1016 mm.

3. Brou"ení musí b$t provád'no takov$m zp(sobem, aby bylo 
omezeno rozná"ení prachu mimo pracovní prostor.

)i't%ní a&likvidace
1. V"echny povrchy v%pracovním prostoru musí b$t ka#d$ 

den vysáty a%kompletn' vy!i"t'ny po celou dobu trvání 
brusn$ch prací. Filtrovací sá!ky vysava!e musí b$t !asto 
m'n'ny.

2. Plastové plachty musí b$t shroma#1ovány a%zlikvidovány 
spole!n' s%prachem a%jin$mi ne!istotami. Musí b$t vlo#eny 
do ut'sn'n$ch nádob na odpadky a%musí b$t likvidovány 
podle p*edepsaného postupu pro likvidaci takového 
odpadu.
P*i !i"t'ní pracovního prostoru nesmí do tohoto prostoru 
vstupovat d'ti a%t'hotné #eny.

3. V"echny hra!ky, omyvateln$ nábytek a%pot*eby, které 
pou#ívají d'ti, musí b$t p*ed op'tovn$m pou#itím 
d(kladn' omyty.

Brou!ení hran a"%ezání

 ! VAROVÁNÍ: Nepou$ívejte kotou%e pro brou&ení hran/
(ezné kotou%e pro brou&ení povrch#, proto$e tyto kotou%e 
nejsou ur%eny pro bo%ní tlaky vznikající p(i brou&ení 
povrch#. M#$e dojít k!prasknutí kotou%e a!k!následnému 
zran"ní.

 ! UPOZORN%NÍ: Kotou%e pou$ívané pro brou&ení hran 
a!pro rozbru&ování se mohou zlomit nebo mohou 
zp#sobit zp"tn) ráz, dojde-li p(i práci k!jejich ohybu nebo 
kroucení. P(i v&ech operacích p(i brou&ení hran nebo 
p(i rozbru&ování musí otev(ená %ást ochranného krytu 
sm"(ovat od u$ivatele. 
POZNÁMKA: Brou&ení hran/rozbru&ování s!kotou%em 
typu 27 musí b)t omezeno na m"lké (ezy a!drá$kování - 
hloubka men&í ne$ 13 mm, pokud je pou$it nov) kotou%. 
Zmen&ete hloubku (ezání/drá$kování tak, aby odpovídala 
zmen&ení pr#m"ru kotou%e zp#sobenému jeho 
opot(ebováním. Viz Tabulka p!íslu'enství, kde najdete 
dal&í informace. Brou&ení hran/rozbru&ování s!kotou%em 
typu 41 vy$aduje pou$ití ochranného krytu typu 1.

1. P*ed kontaktem ná*adí s%pracovní plochou nechejte ná*adí 
dosáhnout maximálních otá!ek.

2. Vyvíjejte na povrch obrobku pouze minimální tlak, abyste 
umo#nili chod ná*adí ve vysok$ch otá!kách. Rychlost 
brou"ení/*ezání je nejvy""í, pracuje-li ná*adí ve vysok$ch 
otá!kách.

3. Postavte se tak, aby byla otev*ená spodní !ást kotou!e 
oto!ena sm'rem od vás.

4. Jakmile je *ez zahájen a%v%obrobku je vytvo*en zá*ez, 
nem'&te úhel provád'ného *ezu. Zm'na pracovního úhlu 
zp(sobí ohyb kotou!e a%m(#e zp(sobit i%jeho zlomení. 
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Kotou!e pro brou"ení hran nejsou ur!eny k%tomu, aby 
odolaly bo!ním tlak(m zp(soben$m oh$báním.

5. P*ed vypnutím zvedn'te ná*adí nad povrch pracovní 
plochy. P*ed odlo#ením ná*adí po!kejte, dokud se zcela 
nezastaví.

)ezání kov-
P!i !ezání pomocí pojen*ch brusiv v"dy pou"ívejte 
ochrann* kryt typ 1.
P*i *ezání pou#ívejte st*edn' rychl$ posuv podle typu *ezaného 
materiálu. Nevyvíjejte tlak na *ezn$ kotou!, nenaklán'jte ná*adí 
a%nek$vejte s%ním.
Nesni#ujte otá!ky rotujících *ezn$ch kotou!( vyvíjením 
bo!ního tlaku na t'lo kotou!e.
Toto ná*adí se musí p*i brou"ení v#dy pohybovat nahoru. 
V%jin$ch p*ípadech hrozí riziko nekontrolovaného vybo!ení 
z%!áry *ezu.
P*i *ezání profil( a%!ty*hrann$ch ty!í je nejlep"ím *e"ením 
zahájení *ezu v%míst' nejmen"ího pr(*ezu.

Hrubé brou!ení
Nikdy nepou"ívejte !ezn* kotou( pro hrubé brou'ení.
V"dy pou"ívejte ochrann* kryt typ&27.
Nejlep"ích v$sledk( p*i hrubém brou"ení je dosa#eno, je-li 
ná*adí udr#ováno v%náklonu 30° a# 40°. Pohybujte ná*adím 
dop*edu a%dozadu a%vyvíjejte na n'j mírn$ tlak. P*i tomto 
zp(sobu práce se nebude obrobek p*íli" zah*ívat, nedojde 
k%zm'n' jeho barvy a%nebude docházet k%vytvá*ení drá#ek.

)ezání kamen-
Toto ná!adí m+"e b*t pou"ito pouze pro suché !ezání.
Pro *ezání kamen( jsou nejvhodn'j"í diamantové *ezné 
kotou!e. Pou#ívejte toto ná*adí pouze s%p*ídavnou maskou proti 
prachu.

Pracovní rada
Bu,te opatrní p!i !ezání drá"ek do konstruk(ních st%n.
Vytvá*ení drá#ek v%konstruk!ních st'nách podléhá 
v%jednotliv$ch zemích specifick$m p*edpis(m. Tyto p*edpisy 
musí b$t dodr#ovány za v"ech okolností. P*ed zahájením práce 
se obra,te na odpov'dného konstruktéra, architekta nebo na 
pracovníka stavebního dozoru.

ÚDR.BA
Va"e elektrické ná*adí DEWALT bylo zkonstruováno tak, 
aby pracovalo co nejdéle s%minimálními nároky na údr#bu. 
)ádná pé!e o%ná*adí a%jeho pravidelné !i"t'ní vám zajistí jeho 
bezproblémov$ chod.

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli 
se&ízení nebo p&ed montá"í a)demontá"í 
p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch za&ízení ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu&t"ní 
m#$e zp#sobit úraz.

Nabíje!ka a%baterie nejsou opravitelné.

Mazání
Va"e ná*adí nevy#aduje #ádné dal"í mazání.

(i!t#ní

 ! VAROVÁNÍ: Jakmile se ve v"tracích drá$kách hlavního 
krytu a!v!jejich blízkosti nahromadí prach a!ne%istoty, 
odstra'te je proudem suchého stla%eného vzduchu. P(i 
provád"ní tohoto úkonu údr$by pou$ívejte schválenou 
ochranu zraku a!schválen) respirátor.

 ! VAROVÁNÍ: K!%i&t"ní nekovov)ch sou%ástí ná(adí nikdy 
nepou$ívejte rozpou&t"dla nebo jiné agresivní látky. Tyto 
chemikálie mohou naru&it materiály pou$ité v!t"chto 
%ástech. Pou$ívejte pouze had(ík navlh%en) v!m)dlovém 
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do ná(adí dostala 
jakákoli kapalina. Nikdy nepono(ujte $ádnou %ást ná(adí 
do kapaliny.

Dopl+kové p%íslu!enství

 ! VAROVÁNÍ: Jiné p(íslu&enství, ne$ je p(íslu&enství 
nabízené spole%ností DEWALT, nebylo s!tímto v)robkem 
testováno. Proto by mohlo b)t pou$ití takového 
p(íslu&enství s!tímto ná(adím velmi nebezpe%né. Chcete-li 
sní$it riziko zran"ní, pou$ívejte s!tímto ná(adím pouze 
p(íslu&enství doporu%ené spole%ností DEWALT.

Dal"í informace t$kající se vhodného p*íslu"enství získáte 
u%autorizovaného prodejce.

Max.

[mm]
[mm] Minimální 

otá$ky
[min.–1]

Obvodová 
rychlost
[m/s]

Délka 
závitového 

otvoru 
[mm]D b d

d

D
b

115 6 22,23 11)500 80 –

125 6 22,23 11)500 80 –

D 115 – – 11 500 80 –

125 – – 11 500 80 –

D

d

b
75 30 M14 11 500 45 20,0

D
115 12 M14 11 500 80 20,0

125 12 M14 11 500 80 20,0
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Ochrana ,ivotního prost%edí
T*i1te odpad. V$robky a%baterie ozna!ené tímto 
symbolem nesmí b$t vyhozeny do b'#ného 
domácího odpadu.
V$robky a%baterie obsahují materiály, které mohou 

b$t obnoveny nebo recyklovány, co# sni#uje poptávku po 
surovinách. Provád'jte prosím recyklaci elektrick$ch v$robk( 
a%baterií podle místních p*edpis(. Dal"í informace naleznete na 
internetové adrese www.2helpU.com.

Nabíjecí baterie
Tato baterie s%dlouhou #ivotností musí b$t nabíjena v%p*ípad', 
kdy ji# neposkytuje dostate!n$ v$kon pro d*íve snadno 
provád'né pracovní operace. Po ukon!ení provozní #ivotnosti 
baterie prove1te její likvidaci tak, aby nedo"lo k%ohro#ení 
#ivotního prost*edí:
• Nechejte ná*adí v%chodu, dokud nedojde k%úplnému vybití 

baterie a%potom ji z%ná*adí vyjm'te.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci 

nebo do místní sb'rny. Shromá#d'né baterie budou 
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedo"lo k%ohro#ení 
#ivotního prost*edí.
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Tabulka p%íslu!enství pro %ezání
Typ ochranného krytu P!íslu'enství Popis Montá" na ná!adí

Ochrann$ kryt typ 27

Brusn$ kotou! 
s%prohlouben$m 

st*edem
Ochrann$ kryt typ 27

Podp'rná p*íruba

Kotou! s%prohlouben$m st*edem typ 27

Zaji",ovací p*íruba

Lamelov$ kotou!

Drát'né kotou!e

Drát'né kotou!e 
se závitovou maticí

Ochrann$ kryt typ 27

Drát'n$ kotou!

Drát'n$ miskov$ 
kotou! se 

závitovou maticí
Ochrann$ kryt typ 27

Drát'n$ kartá!

Podp'rná 
podlo#ka/list 

brusného papíru
Ochrann$ kryt typ 27

Gumová podp'rná podlo#ka

Brusn$ kotou!

Upínací matice
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Tabulka p%íslu!enství (pokra$ování)
Typ ochranného krytu P!íslu'enství Popis Montá" na ná!adí

Ochrann$ kryt typ 1

Kotou! pro 
rozbru"ování zdiva, 

pojen$

Ochrann$ kryt typ 1

Podp'rná p*íruba

Rozbru"ovací kotou!

Zaji",ovací p*íruba

Kotou! pro 
rozbru"ování kovu, 

pojen$

Ochrann$ kryt typ 1

NEBO

Ochrann$ kryt typ 27

Diamantové 
rozbru"ovací 

kotou!e

zst00401562 - 08-01-2019
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