
Návod k použití 

1. Akumulátor    4. Indikátor    7. Háček 

2. Červená část    5. Tlačítko indikátoru   8. Kroužek 

3. Tlačítko    6. Vypínač 

BL1415 BL1415N BL1430 BL1440 BL1450 BL1460 BL1815 BL1815N BL1820 BL1830 BL1840 BL1850 BL1860
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Model

LED

Akumulátor

Napětí

Doba použití hodin

Hmotnost kg

Rozměry (bez 
akumulátoru) 

mm

BL1860

DML802

14,4 V 18 V

256 272 256 272

 

 

Symboly: 

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, 
než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. 

 

    Čtěte pozorně návod k použití 

 

    Pouze pro použití uvnitř místnosti 

 

 

Pouze pro země EU 

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s   domovním odpadem! 

Podle Nařízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení, 2006/66/EC o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech a jejich provádění v souladu s národními zákony, elektrická zařízení a 
baterie musí být poté, co doslouží, shromažďována samostatně a vrácena k 
ekologické recyklaci. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ: 



Při práci s elektrickými nástroji je nutné v zájmu snížení nebezpečí výskytu požáru, úrazu elektrickým 
proudem a zranění osob vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 

 
TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 

 
1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) 

baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. 
2. Používejte výhradně nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiné nabíječky, které není vhodná 

pro nabíjení daného typu akumulátoru, může způsobit nebezpečí vzniku požáru.  
3. Používejte pouze akumulátory, jejichž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku svítilny. 
4. Pro nabíjení nepoužívejte benzinové generátory. 
5. Po skončení nabíjení nebo před jakoukoli údržbou odpojte nabíječku ze zásuvky. 
6. Svítilna ani akumulátor nejsou vodotěsné. Nenechávejte je ve vlhkém prostředí. Nevystavujte je 

sněhu a dešti. Zařízení nečistěte vodu, ale vždy jen suchým hadrem. 
7. Nedotýkejte se vnitřních částí svítilny. 
8. Ve výjimečných případech může dojít k vytečení kapaliny z akumulátorů. Vyhněte se styku 

s touto kapalinou. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. V případě zasažení očí 
vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina může způsobit podráždění nebo popálení. 

9. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, 

apod. 
(3) Nevystavuje akumulátor vodě a dešti. Zkrat baterie může způsobit velký průtok proudu,  

přehřívání, možné popáleniny a poruchu. 
10. Pokud dojde k zasažení očí elektrolytem, vypláchněte je proudem čisté vody a okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít k vážnému poškození zraku. 
11. Chraňte akumulátor před možností pádu, nárazu apod. 
12. Nesnažte se otevřít akumulátor ani v případě, že je evidentně na konci své životnosti. Při 

neopatrné manipulaci může dojít k výbuchu nebo způsobení požáru. 
 
POZOR 
 
1. Pokud nebudete lampu používat, vždy ji vypněte a vyjměte z ní akumulátor. 
2. Neskladujte svítilnu ani akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 C (122 F). 
3. Chraňte svítilnu před možností pádu, nárazu apod. 
4. Nevystavujte oči na delší dobu světlu ze svítilny. Může dojít k poškození zraku. 
5. Nezakrývejte svítilnu látkou, kartonem apod. Může dojít k požáru. 
6. Nikdy nezkoušejte rozmontovat svítilnu, akumulátor nebo nabíječku. Jejich opravy je možné 

provádět pouze v autorizovaných servisech Makita. Nesprávné složení může způsobit požár. 
7. Používejte pouze akumulátory, jejichž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku svítilny. 

Používání jiného akumulátoru může způsobit poškození svítilny nebo hrozí riziko požáru. 
8. Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V opačném  

případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu 
9. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. 
10. V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky 

Makita. Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita 
 
Postupujte podle těchto instrukcí 
 
Tipy na prodloužení životnosti akumulátoru 
 



1. Nenechávejte akumulátor úplně vybít. V případě, že dojde k citelnému snížení výkonu stroje 
ukončete práci a akumulátor nabijte. 

2. Nikdy nenabíjejte plně nabití akumulátor. 
3. Nabíjejte akumulátor při teplotách 10°C – 40°C. Před zahájením nabíjení nechejte akumulátor 

zchládnout. 
4. Akumulátor je třeba dobít minimálně jednou za šest měsíců a to i v případě, že nebyl 

používaný. 
 
Nabíjení 
 
Akumulátor nabíjejte v nabíječce Makita. 
 
Instalace a vyjmutí akumulátoru (Obr. 1) 
 

 Před instalací nebo vyjmutí akumulátoru vždy vypněte svítilnu. 
 Při vyjmutí akumulátoru ze svítilny je třeba pořádně držet svítilnu i akumulátor. Případný pád 

akumulátoru nebo svítilny může vést k jejich poškození. 
 Pro vyjmutí akumulátoru ze svítilny posuňte tlačítko na čele akumulátoru. 
 Pro instalaci akumulátoru do svítilny, přisuňte akumulátor k patici svítilny a pomalu zasuňte. 

Vždy se ujistěte, že dojte k zacvaknutí akumulátoru ve správné pozici. Pokud na tlačítku na 
čele akumulátoru uvidíte červenou část, akumulátor není dostatečně zasunut a je třeba 
instalaci zopakovat. V opačném případě riskujete nebezpečí rozpojení a pádu akumulátoru. 

 Při instalaci akumulátoru nikdy nepoužívejte velkou sílu. Zasunutí akumulátoru by mělo 
probíhat jednoduše bez nutnosti vyvinout větší sílu. 

 
Indikátor stavu nabití akumulátoru 
Tuto funkci umožňují pouze akumulátory s označením B na konci. (Obr.2) 
Zmáčkněte tlačítko indikátoru a počet rozsvíceným indikačních světel Vám potvrdí aktuální stav nabití 
akumulátoru. 
 
 

Indikační světla 
Zbývající 
kapacita       

svítí nesvítí bliká 
svítí 4 světla 75 - 100% 
svítí 3 světla 50 - 75% 
svítí 2 světla 25 - 50% 
svítí 1 světlo 0 - 25% 

svítí 1 světlo napůl nabijte 
akumulátor 

jiná podoba světel 
akumulátor 

je 
nefunkční 

 
Poznámka : 
Okolní podmínky, hlavně teplota, mohou ovlivnit výsledek zobrazeného stavu kapacity. 
 
 
 
 



 
Rozsvícení svítilny (Obr. 3) 
POZOR 

 Nikdy se nedívejte do svítící svítilny. 
 Pro rozsvícení stlačte vypínač, pro zhasnutí stiskněte stejný vypínač znovu. 

 
Systém ochrany akumulátoru 
 

 Systém ochrany akumulátoru automaticky vypne svítilnu v okamžiku, kdy dojde 
k přílišnému vybití akumulátoru. Pokud dojde během práce k výraznému snížení světla 
svítilny, jedná se o zapnutí ochrany akumulátoru. V tomto případě doporučuje vyjmout 
akumulátor a nechat ho nabít.  

 
Nastavení úhlu svítilny (Obr. 4) 
 
Úhel svítilny je možné změnit ve 12 různých polohách. 
 
 
Instalace popruhu (Obr. 5,6) 
 
Provlečte popruh kroužky na svítilně tak, jak je vidět na obrázku. 
 
 
ÚDRŽBA 
 
POZOR : 
V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky Makita. 
Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita. 
 
POZOR : 
Při údržbě nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo alkohol. Tyto látky mohou způsobit poškození stroje. 
 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Používejte výhradně výrobcem doporučené doplňky a příslušenství. 

 
 
 
 


