
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento produkt v souladu s následujícími 
normami normativních dokument
EN60745, EN55014, EN61000 
rovn ž i v souladu s na ízeními
Rady 89/336/EEC, 98/37/EC. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editel

Hluk a vibrace 
Typický zvukový tlak iní 82 dB (A). 
Odchylka iní 3 dB (A). 
Podle pracovních podmínek m že zvukový tlak p ekro it 85 dB (A). 
– Noste ochranu sluchu. – 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745. 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Mícha ka

Návod k obsluze 
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ÚDRŽBA
POZOR

– D íve než budete provád t kontroly nebo údržbu na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky. 

Vým na filtru (obr. 7) 
Filtr musíte v pravidelných intervalech vym ovat, protože p i nahromad ní prachových ástic ve 
filtru je negativn  ovlivn no chlazení p ístroje.
Šroubovák s drážkou nebo podobný nástroj zasu te mezi p ístroj a kryt (viz obrázek). Kryt 
nadzvedn te, jako p i použití lopaty, a odstra te jej. 
Filtr v krytu vym te za nový. 
Kryt zase upevn te na p ístroj.

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 8) 
V pravidelných intervalech demontujte a kontrolujte uhlíkové kartá e. V p ípad  opot ebení až 
k mezní zna ce je vym te. Uhlíkové kartá e udržujte v istot  a zajist te jejich bezpe né
uložení v držácích. Oba uhlíkové kartá e by m ly být vym n ny sou asn . Používejte jen 
identické uhlíkové kartá e.
K odstran ní krytky držáku kartá  použijte šroubovák. Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te,
vložte nové a zase pevn  upevn te krytky držák  uhlíkových kartá . (obr. 9) 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita, a p itom vždy použity náhradní díly 
Makita.

P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Pro p ístroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství 
a náhradní díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek 
poran ní osob. 

P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu.
Informace týkající se tohoto p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku
Makita.
– Míchací koš 
– V eteno
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PROVOZ
Míchání
POZOR

– Nikdy nemíchejte ho lavé materiály, jako nap . barvu s edidlem jako rozpoušt dlem.
Nedodržování m že mít za následek poran ní osob. 

– Pokud míchací koš p i míchání vy nívá z míchaného materiálu, m že materiál vyst ikovat
dokola.
1. Jednou rukou držte zadní rukoje  p ístroje a druhou rukou úchyt. Míchací koš vložte do 

materiálu, a p ístroj zapn te, jakmile se p esv d íte, že m žete pracovat za bezpe ných
podmínek.

2. P i míchání pohybujte míchacím košem shora dol  a naopak, aby byl promíchán veškerý 
materiál.

3. Po ukon ení míchání p ístroj vypn te. P esv d te se, zda se míchací koš skute n
zastavil, a pak jej vytáhn te z nádoby. 
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Symboly
Následovn  budou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto vybavením. P ed
použitím p ístroje je d ležité, abyste se seznámili s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Areta ní tla ítko   6. Držák v etena 11. Filtr 
  2. Vypína    7. Stranový klí  19 12. Kryt 
  3. Kontrolka   8. Zá ez 13. Šroubovák 
  4. Šestihranná matice   9. Míchací koš 14. Mez opot ebení
  5. V eteno 10. Šroub se šestihrannou hlavou 15. Krytka držáku kartá

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model UT1305 
Rychlost chodu naprázdno (min–1) 1 300 
Pr m r míchacího koše 165 mm 
Celková délka 942 mm 
Hmotnost netto 3,2 kg 
T ída bezpe nosti /II

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Jen pro zem  EU 
Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! 
Podle evropské sm rnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj
a konverze do národního práva musí být opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány
odd len  a zavezeny k op tovnému zhodnocení. 

Ú el použití ENE056-1 
Tento p ístroj byl vyvinut k míchání materiál  pot ebných pro st ny (s výjimkou ho lavých
materiál ).

Napájecí zdroj ENF002-1 
P ístroj m že být p ipojen jen k proudovým zdroj  s nap tím uvedeným na typovém štítku 
a provozován s jednofázovým st ídavým proudem. Na základ  dvojité izolace podle evropské 
sm rnice m že být také provozován se zásuvkami bez uzem ovacího kabelu. 
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MONTÁŽ
POZOR

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 
zásuvky.

Montáž v etena (obr. 3 a 4) 
V eteno utáhn te šestihrannou maticí. V eteno s maticí zave te do držáku v etena, až se 
šestihranná matice bude dotýkat držáku. Držák v etena se zá ezem p idržujte stranovým klí em
19, aby se neprotá el. Pak druhým stranovým klí em 19 utáhn te šestihrannou matici ve sm ru
šipky.

Nasazení míchacího koše (obr. 5) 
P i montáži míchacího koše respektujte, že zna ka „UP“ musí ukazovat sm rem k p ístroji
(dovnit ).
Míchací koš nasa te na horní konec v etena a upevn te jej šroubem se šestihrannou hlavou. 
(obr. 6) 
Míchací koš 150 (p íslušenství) m žete našroubovat p ímo na konec v etena, protože má závit. 



8

POPIS FUNKCE 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te
a vytáhn te zástr ku ze zásuvky. 

Ovládání spína e (obr. 1) 
POZOR

– P ed zapnutím p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e manipulovat a zda se po 
uvoln ní vrátí do polohy 'OFF (VYP.)'. 

Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te vypína . K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te
vypína .
K trvalému provozu stiskn te vypína , a poté zatla te areta ní tla ítko. K uvoln ní aretace musíte 
vypína  stisknout až na doraz a poté jej uvolnit. 

Kontrolka (obr. 2) 
Zelená kontrolka "Power-ON" se rozsvítí, jakmile je p ístroj p ipojen na hlavní proudový okruh. 
Pokud kontrolka svítí a p ístroj se nerozb hne, a koliv je zapnutý, mohou být opot ebované
uhlíkové kartá e nebo je poškozený motor i spína . Pokud se kontrolka nerozsvítí, m že být 
defektní p ívodní kabel nebo kontrolka. U defektního p ipojovacího kabelu nedojde ke spušt ní
p ístroje ani se nerozsvítí kontrolka. Je-li defektní kontrolka, pak dojde ke spušt ní p ístroje, ale 
bez rozsvícení kontrolky. 
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, 
aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na 
vlhkých a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte 
elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte 
kotou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny 
pohyblivými ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové 
rukavice a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

  9. Používejte ochranné brýle 
P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 

10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 
Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n
p íslušenství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje 
napájení.

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé 
ásti navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a 

zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly 
se musí ádn  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není 
stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit 
v autorizovaném servisním st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná 
nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zb hlostí (získanou z neustálého používání) p i
zacházení s p ístrojem svést k tomu, abyste p estali dodržovat bezpe nostní pravidla pro p ístroj.
Není-li tento elektrický p ístroj používán bezpe n  a ádn , m že dojít k t žkým poran ním osob. 
1. Používejte p ídavné rukojeti dodané sou asn  s p ístrojem. Ztráta kontroly m že vést 

k poran ní osob. 
2. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní 

kabel, držte p ístroj jen za izolované úchopové plochy. Dojde-li ke kontaktu s kabelem 
vedoucím proud, tak je proud zaveden do kovových ástí p ístroje, ímž dojde k úrazu 
elektrickým proudem. 

3. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. P i práci na vyvýšených místech dbejte, 
aby se nikdo nenacházel pod vámi. 

4. P ístroj pevn  držte. 
5. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí.
6. P ístroj nenechávejte b žet. P ístroj m žete používat jen tehdy, pokud jej pevn  držíte. 
7. Krátce po používání se nedotýkejte vrtacího nástavce nebo obrobku. Tyto ásti mohou být 

extrémn  horké a tak popálit vaší pokožku. 
8. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být nebezpe né. Nevdechujte prach 

a zabra te kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními pokyny výrobce materiálu. 

VAROVÁNÍ

ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpe nostních pokyn  obsažených v této p íru ce m že p ivodit
vážná poran ní osob. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 


