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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BO3710 BO3711

Rozm ry podlo�ky 93 mm x 185 mm
Rozm ry brusného papíru 93 mm x 228 mm

Po et ob h  za minutu (min-1) 11 000 4 000 - 11 000
Celková délka 253 mm
Hmotnost netto 1,6 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

ENE052-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k velkoplo�nému brou�ení d eva, plast
a kovových materiál  a dále povrch  opat ených
nát rem.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG104-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 72 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku p i práci m �e p ekro it hodnotu 80 dB
(A).

Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.
ENG211-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: brusná kovová deska
Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENH101-12

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
popis za ízení:

. modelu/ typ: BO3710,BO3711
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009

Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
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Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN
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GEB021-3

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
VIBRA NÍ BRUSCE
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro tento výrobek. Budete-li toto
ná adí pou�ívat nebezpe ným nebo nesprávným
zp sobem, m �ete utrp t vá�né zran ní.
1. V�dy pou�ívejte ochranné brýle. B �né

dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU
ochranné brýle.

2. Dr�te nástroj pevn  .
3. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
4. Tento nástroj není vodot sný. Proto na

povrchu dílu nepou�ívejte vodu.
5. P i brou�ení zajist te odpovídající odv trávání

pracovi�t .
6. N které materiály obsahují chemikálie, které

mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.

7. P i pou�ívání tohoto nástroje k brou�ení
n kterých výrobk , nát r  a d eva m �e být
u�ivatel vystaven prachu obsahujícímu
nebezpe né látky. Pou�ívejte odpovídající
ochranu dýchacího ústrojí.

8. P ed pou�itím se p esv d te, zda na se
podlo�ce nevyskytují trhliny i praskliny.
Trhliny nebo praskliny mohou zp sobit
poran ní.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj spustit, sta í stisknout jeho spou� .
Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou� .
Chcete-li pracovat nep etr�it , stiskn te spou�  a potom

stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te spou�  naplno a pak ji pus te.

Oto ný voli  rychlosti
Platí pouze pro model BO3711
Fig.2

POZOR:
� Je-li nástroj provozován nep etr�it  p i nízkých

otá kách, dojde k p etí�ení a p eh átí motoru.
� Oto ným voli em otá ek lze otá et pouze do

polohy 5 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte
silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k poru�e
funkce regulace otá ek.

Otá ky ná adí lze plynule regulovat p esunutím
oto ného voli e otá ek na po�adované nastavení od 1
do 5, a to v rozmezí od 4 000 do 11 000 ot./min. Vy��ích
otá ek docílíte oto ením sm rem k íslici 5 a ni��ích
oto ením sm rem k íslici 1. Otá ky nastavujte podle
druhu provád né práce.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Instalace a demontá� brusného papíru
B �ný typ brusného papíru s p edem vyd rovanými
otvory (standardní vybavení):
Fig.3
Zatla te na upínací pá ku sm rem dol  ( . 1 na
obrázku), stla enou upínací pá ku posu te sm rem k
ná adí ( . 2 na obrázku) a spona se uvolní.
Mezi sponu a podlo�ku vlo�te konec papíru a vyrovnejte
otvory v papíru s otvory v podlo�ce. Potom vra te
upínací pá ku do p vodní polohy a papír zajist te.
Opakováním stejného postupu uvoln te druhou upínací
pá ku.
Tahem za brusný papír upravte správné napnutí a p itom
vlo�te a zajist te druhý konec brusného papíru mezi
druhou sponou a podlo�kou. Upínací pá ku pak vra te
do p vodní polohy.
Chcete-li papír vyjmout, povolte sponu podle vý�e
uvedeného postupu.
B �ný typ brusného papíru bez p edem
vyd rovaných otvor  (k dispozici na trhu):
Fig.4
Zatla te na upínací pá ku 1 sm rem dol , stla enou
upínací pá ku posu te sm rem k ná adí 2 a spona se
uvolní.
Mezi sponu a podlo�ku vlo�te konec papíru a vyrovnejte
jeho okraje rovnob �n  a soum rn  se stranami
základny. Potom vra te upínací pá ku do p vodní
polohy a papír zajist te.
Opakováním stejného postupu uvoln te druhou upínací
pá ku.
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Tahem za brusný papír upravte správné napnutí a p itom
vlo�te a zajist te druhý konec brusného papíru mezi
druhou sponou a podlo�kou. Upínací pá ku papíru pak
vra te do p vodní polohy.
Na papír umíst te d rovací desku (volitelné
p íslu�enství) tak, aby vodítko desky lícovalo s boky
základny. Zatla ením na d rovací desku pak vyrazte v
papíru otvory.
Chcete-li papír vyjmout, povolte sponu podle vý�e
uvedeného postupu.
Brusný papír se suchým zipem s p edem
vyd rovanými otvory (volitelné p íslu�enství):

POZOR:
� V�dy pou�ívejte brusné papíry se suchým zipem.

Nikdy nepou�ívejte brusný papír citlivý na tlak.

Fig.5
�roubovákem demontujte z nástroje podlo�ku pro b �ný
typ brusného papíru. Nainstalujte na nástroj podlo�ku
pro brusný papír se suchým zipem (volitelné
p íslu�enství). Pevným dota�ením �roub  podlo�ku
zajist te.

Fig.6
Odstra te z podlo�ky ve�keré ne istoty a cizí materiály.
Umíst te papír na podlo�ku a vyrovnejte otvory v papíru
s otvory v podlo�ce.

Fig.7
POZOR:

� P i snímání podlo�ky m �e z ná adí vypadnout
O-krou�ek. Jestli�e k tomu dojde, vra te O-krou�ek
do p vodní polohy a pak nasa te podlo�ku.

Vak na prach (volitelné p íslu�enství)
Fig.8
P ipevn te vak na prach na prachovou hubici. Prachová
hubice má ku�elový tvar. P i p ipojování vaku na prach
jej nasu te co nejdále na prachovou hubici, aby se
zabránilo jeho odpojení v pr b hu práce.
Nejlep�ích výsledk  dosáhnete, pokud vak na prach
vysypete, jakmile je p ibli�n  z poloviny plný. P i
vysypávání na vak mírn  klepejte, aby se odstranilo co
nejvíce materiálu.

Instalace filtru (volitelné p íslu�enství)
Fig.9
Ujist te se, zda je logo na kartónovém okraji na stejné
stran  jako logo na prachové nádob  a pak filtr
nainstalujte uchycením kartónového okraje v drá�ce na
ka�dém p ídr�ném jazý ku.

Fig.10
Ujist te se, zda je logo na kartónovém okraji na stejné
stran  jako logo na prachové hubici a pak prachovou
hubici nainstalujte na prachovou nádobu. Sejmutí
prachové nádoby a filtru.

Fig.11

Sundejte prachovou hubici zatla ením na dva uzáv ry.

Fig.12
P i vytahování filtru stiskn te nejprve kartónový okraj na
stran  s logem a pak filtr vytáhn te z jazý ku prachové
nádoby zata�ením za kartónový okraj sm rem dol .

PRÁCE
Brou�ení
Fig.13

POZOR:
� Nástroj nikdy nepou�ívejte bez brusného papíru. V

opa ném p ípad  m �e dojít k vá�nému po�kození
podlo�ky.

� Nikdy na nástroj nevyvíjejte p íli� velkou sílu.
P íli�ný tlak m �e vést ke sní�ení ú innosti
brou�ení, po�kození brusného papíru nebo
zkrácení �ivotnosti nástroje.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Brusný papír (s p edem vyd rovanými otvory)
� Brusný papír se suchým zipem
� D rovací deska

� Vak na prach
� Prachová nádoba
� Filtr
� Hadice
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