
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost,
že tento produkt je v souladu s dále 
uvedenými normami nebo standardizovanými dokumenty: 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000 

podle „Sm rnic výboru“ 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC. 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
editel

Hluk a vibrace – Model GA7010C/GA7010CF 

Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina zvukového tlaku: 90 dB (A) 

hladina zvukového výkonu: 103 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení není v tší než 2,5 m/s2.

Hluk a vibrace – Model GA9010C/GA9010CF 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 

hladina zvukového tlaku: 91 dB (A) 

hladina zvukového výkonu: 104 dB (A) 

– Používejte ochranu sluchu – 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 3 m/s2.

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Úhlová bruska 

Návod k obsluze 
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Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Používejte ochranné brýle 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Areta ní tla ítko v etene   8. Pá ka 14. Nasávací otvor 
  2. Spouš    9. Pojistná matice 15. Komutátor 
  3. 
  4. 

Blokovací pá ka
Bo ní držadlo 

10.
Brusný kotou

16.
17.

Izola ní špi ka
Uhlíkový kartá

  5. Ochranný kryt kotou e 11. Vnit ní p íruba 18. Šroubovák 
  6. Ložiskové víko 12. Klí  pojistné matice 19. Krytka držáku kartá e
  7. Šroub 13. Vyfukovací otvor   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model GA7010C/GA7010CF GA9010C/GA9010CF 

Pr m r zapušt ného st edního kotou e 180 mm 230 mm 
Závit v etene M14 M14 
Otá ky bez zát že (min–1) 8 400 6 000 
Celková délka 453 mm 453 mm 

istá hmotnost 3,4 kg 3,4 kg 
T ída bezpe nosti / II / II 

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

Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Napájení
Stroj se m že p ipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uvede-
ným na štítku stroje a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím. Stroje 
jsou opat eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p ímo ze zásu-
vek bez zemnícího drátu. 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORN NÍ

V této p íru ce je uveden seznam doporu ených p ídavných za ízení a p íslušenství k užívání 
s vaším strojem Makita. Používání jiných p ídavných za ízení nebo p íslušenství m že znamenat 
riziko zran ní pracovník . Tato p ídavná za ízení a p íslušenství se smí používat pouze pro sta-
novený ú el.

Budete-li vyžadovat další podrobnosti týkající se tohoto p íslušenství, obra te se na vaše místní 
servisní st edisko Makita. 

– Ochranný kryt kotou e

– Vnit ní p íruba

– Brusné kotou e

– Pojistná matice  

– Pryžová podložka 

– Brusné disky 

– Pojistná matice (pro brusné disky) 

– Klí  pojistné matice 

– Od ezávací kotou e

– Vnit ní p íruba (pro od ezávací kotou )

– Vn jší p íruba (pro od ezávací kotou )

– Drát ný miskovitý kartá

– Bo ní držadlo 

– Kryt kartá e pro shromaž ování prachu 

– Prachový kryt 
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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 ko-
tou 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 íslušen-
ství (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 ád-
n  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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ÚDRŽBA
UPOZORN NÍ

P ed provád ním prohlídky nebo údržby stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený 
od zdroje napájení. 

Stroj a jeho otvory pro p ívod vzduchu se musí udržovat v istém a volném stavu. V trací otvory 
stroje pravideln ist te, jakož i v p ípad , budou-li tyto otvory ucpány (obr. 9). 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 10 a 11) 
Dostane-li se prysky icová izola ní špi ka uvnit  uhlíkového kartá e do styku s komutátorem, stroj 
se automaticky zastaví. Dojde-li k této situaci, musí se oba uhlíkové kartá e vym nit. Udržujte uhlí-
kové kartá e v istém stavu, aby se mohly voln  pohybovat v držácích. Oba uhlíkové kartá e se 
musí vym nit najednou. K vým n  použijte pouze stejné uhlíkové kartá e.

K odstran ní krytek držáku kartá e použijte šroubovák. Vyjm te opot ebované uhlíkové kartá e,
vložte nové a zabezpe te krytky držáku kartá e v požadované poloze. 

Aby se zajistila bezpe nost a spolehlivost stroje, musí se opravy, údržba nebo se ízení stroje 
provád t v autorizovaných servisních st ediscích Makita. 
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PROVOZ
VÝSTRAHA

– Nikdy není nutné na stroj tla it. Vlastní hmotnost stroje zajistí dostate ný tlak. Tlak na stroj 
a použití nadm rné síly by mohlo zp sobit nebezpe né zlomení nebo roztržení kotou e.

– Pokud stroj v pr b hu broušení upadnul, VŽDY vym te kotou .

– NIKDY nevrážejte nebo silou netla te brusný disk nebo brusný kotou  do obráb ného kusu. 

– Zabra te nadskakování a poskakování, jakož i osekávání brusného kotou e, zejména p i práci 
v rozích, na ostrých hranách apod. Toto by mohlo vyvolat ztrátu ovládání stroje a zp tný úder. 

– NIKDY nepoužívejte stroj s listy na ezání d eva nebo pilovými listy. Takové listy jsou-li použí-
vány na brusce, asto odskakují zp t a zt žují ovládání stroje tak, že m že dojít k poran ní
osob.

UPOZORN NÍ

– Stroj nikdy nezapínejte, je-li ve styku s obráb ným kusem; mohlo by dojít ke zran ní
pracovníka.

– P i práci používejte vždy ochranné brýle nebo obli ejový štít. 

– Po skon ení práce stroj vždy vypn te a ekejte, až se brusný kotou  úpln  zastaví a pak 
teprve stroj odložte. 

Stroj držte VŽDY pevn  jednou rukou za zadní držadlo a druhou rukou za bo ní držadlo. Stroj 
zapn te a p iložte brusný kotou  na obráb ný kus. 

Všeobecn  platí udržovat okraj brusného kotou e pod úhlem p ibližn  15 stup  vzhledem 
k povrchu obráb ného kusu. 

P i práci s novým kotou em nepostupujte s bruskou ve sm ru B; došlo by k „za ezání“ kotou e do 
obráb ného kusu. Jakmile se okraj brusného kotou e užíváním zaoblí, pak se m že pracovat jak 
ve sm ru A, tak i ve sm ru B (obr. 8). 
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DODATE NÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
  1. Používejte vždy ochranné brýle a ochranu sluchu. V p ípad  pot eby používejte i další 

prost edky osobní ochrany jako protiprachové masky, rukavice, helmu a zást ru.

  2. P ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnut a odpojen od 
napájecího zdroje. 

  3. Ochranné kryty ponechávejte na míst .

  4. Používejte pouze takové kotou e, které mají správné rozm ry a maximální provozní otá ky
alespo  tak vysoké, jako jsou nejvyšší otá ky bez zát že uvedené na štítku stroje. P i užívání 
brusných kotou  musíte používat pouze kotou e zesílené skelnými vlákny. 

  5. P ed zahájením práce pe liv  zkontrolujte, zda na kotou ích nejsou trhlinky nebo nejsou 
poškozeny. Kotou e s trhlinkami nebo poškozené kotou e okamžit  vym te.

 6. K zabezpe ení správné montáže a správného užívání kotou  dodržujte pokyny výrobce. 
V nujte pat i nou pozornost p i manipulaci a skladování kotou .

  7. K p izp sobení velkého otvoru brusných kotou  nepoužívejte samostatná reduk ní pouzdra 
nebo reduk ní vložky. 

  8. Používejte pouze takové p íruby, které jsou ur eny pro tento stroj. 

  9. Zajist te, aby nedošlo k poškození v etene a p írub (zejména instala ních povrch ) nebo 
pojistné matice. Poškození t chto díl  by mohlo mít za následek  zlomení nebo p etržení
kotou e.

10. U stroj  ur ených k montáži kotou e se závitovým otvorem zajist te, aby závit v otvoru 
kotou e byl dostate n  dlouhý a mohl tak zachytit celou délku v etena.

11. P ed použitím stroje na skute n  obráb ném kusu, nechejte stroj zkušebn  b žet v bezpe né
poloze p i nejvyšších otá kách bez zát že po dobu alespo  30 vte in. Stroj okamžit  zastavte, 
vyskytnou-li se takové vibrace nebo kymácení, které nazna ují vadnou montáž nebo 
nesprávn  vyvážený kotou . Zkontrolujte stroj za ú elem zjišt ní závady. 

12. Zkontrolujte, zda je obráb ný kus správn  upevn n.

13. Držte pevn  stroj. 

14. Nep ibližujte se rukama k pohyblivým ástem stroje. 

15. Zajist te, aby kotou  nebyl v kontaktu s obráb ným kusem ješt  p ed zapnutím stroje. 

16. K vlastnímu broušení používejte ur ený povrch kotou e.

17. Nepoužívejte ezací kotou  k bo nímu broušení. 

18. Pozorujte odlétající jiskry. Držte stroj tak, aby jiskry odlétaly sm rem od vás a od ostatních 
osob nebo od zápalných materiál .

19. Dávejte pozor, zda se kotou  neotá í i po vypnutí stroje. 

20. Nedotýkejte se obráb ného kusu bezprost edn  po skon ení práce. Tyto ásti mohou být 
extrémn  teplé a mohlo by dojít k popálení k že.

21. P i práci umíst te stroj tak, aby napájecí š ra byla vždy za strojem. 

22. Je-li na pracovišti mimo ádn  vysoká teplota nebo velká vlhkost nebo je-li pracovišt
zne išt no vodivým prachem, používejte k zajišt ní své bezpe nosti jisti  (30 mA). 

23. Nepoužívejte stroj na materiály, které obsahují azbest. 

24. Nepoužívejte vodu nebo brusné mazivo. 

25. P esv d te se, zda jsou p i práci v prašném prost edí v trací otvory volné. Je-li nutné 
odstranit z t chto otvor  prach a ne istoty, odpojte nejprve stroj od zdroje napájení. K ist ní
použijte nekovové p edm ty a zabra te poškození vnit ních ástí stroje.  

26. P i použití ezacího kotou e, pracujte vždy se sb rným krytem prachu, který p ichází od 
kotou e. Postupujte podle platných místních pravidel. 

27. ezací kotou e nesmí být vystaveny bo nímu tlaku. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 
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POPIS FUNKCE 
UPOZORN NÍ

P ed se izováním nebo kontrolou funkce stroje se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený 
od napájecího zdroje. 

Areta ní tla ítko v etene (obr. 1) 

UPOZORN NÍ

Areta ní tla ítko nepoužívejte v dob , kdy se v eteno pohybuje. Mohlo by dojít k poškození nebo 
zni ení stroje. 

Stiskn te areta ní tla ítko, abyste zabránili otá ení v etene p i montáži nebo demontáži p íslu-
šenství.

Zapínání a vypínání (obr. 2) 

UPOZORN NÍ

P ed p ipojením napájecí š ry stroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda se spouš  správn  aktivuje 
a zda se vrací do polohy „OFF“ (vypnuto) p i uvoln ní.

Stroje s blokovacím spína em
K zapnutí stroje zmá kn te jednoduše spouš . K vypnutí stroje spouš  uvoln te. P i trvalém provo-
zu stiskn te spouš  a pak stla te blokovací pá ku. K zastavení stroje v zablokované poloze 
stiskn te spouš  nadoraz a pak ji uvoln te.

Stroje s odblokovacím spína em
Aby se zabránilo necht né aktivaci spoušt , je stroj opat en blokovací pá kou. P i spoušt ní stroje 
stla te blokovací pá ku a pak stiskn te spouš . K zastavení stroje spouš  uvoln te.

Stroje s blokovacím a odblokovacím spína em
Aby se zabránilo necht né aktivaci spoušt , je stroj opat en blokovací pá kou. P i spoušt ní stroje 
stla te blokovací pá ku a pak stiskn te spouš . K zastavení stroje spouš  uvoln te. P i trvalém 
provozu zatla te blokovací pá ku, stiskn te spouš  a pak stla te blokovací pá ku. K zastavení 
stroje v zablokované poloze stiskn te spouš  nadoraz a pak ji uvoln te.

Elektronická funkce 
Stroje, které jsou vybaveny elektronickou funkcí se provozují snadn ji díky dále uvedeným 
vlastnostem.

Udržování stálých otá ek
Získá se jemn jší povrch obráb ného místa, nebo  otá ky stroje se udržují na konstantní hodnot
i p i r zném zatížení. 

Dále pak, v p ípad , že zát ž na stroj p ekro í p ípustnou hodnotu, dojde k redukci výkonu motoru, 
ímž se zabrání p eh átí. Jakmile se zát ž dostane zp t na p ípustnou hodnotu, bude stroj znovu 

pracovat normáln .

Pozvolné spoušt ní
Pozvolné spoušt ní díky potla ení spoušt cího rázu. 
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SESTAVENÍ
UPOZORN NÍ

P ed provád ním jakékoliv práce na stroji se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý a odpojený od 
napájecího zdroje. 

Montáž bo ního držadla (rukojeti) (obr. 3) 

UPOZORN NÍ

P ed zahájením práce se vždy p esv d te, zda  je bo ní držadlo bezpe n  upevn no na stroji. 

Zašroubujte bo ní držadlo bezpe n  do té polohy na stroji, jak je znázorn no na obrázku. 

Montáž a demontáž ochranného krytu kotou e (obr. 4 a 5) 

UPOZORN NÍ

Ochranný kryt kotou e musí být upevn n na stroji tak, aby uzav ená strana krytu sm ovala vždy 
sm rem k pracovníkovi. 

Uvoln te pá ku na ochranném krytu kotou e. Namontujte ochranný kryt kotou e tak, aby vý n lek
na ochranném krytu kotou e lícoval s vybráním na ložiskovém víku. Pak nato te ochranný kryt ko-
tou e do polohy znázorn né na obrázku. Utažením pá ky upevn te ochranný kryt kotou e. Je-li 
pá ka v poloze p íliš na t sno nebo p íliš volná k upevn ní krytu, uvoln te nebo utáhn te šroub za 
ú elem utažení ochranného krytu kotou e.

P i demontáži ochranného krytu kotou e postupujte zp sobem popsaným výše, avšak v opa ném
po adí.

Montáž nebo demontáž brusného kotou e
Na v eteno nasa te vnit ní p írubu. Nasa te kotou  na vnit ní p írubu a zašroubujte pojistnou 
matici na v eteno (obr. 6). 

P i utahování pojistné matice  stiskn te pevn  areta ní tla ítko v etene, abyste zabránili otá ení
v etena a pak bezpe n  utáhn te pojistnou matici otá ením doprava pomocí klí e na pojistné 
matice.

P i demontáži kotou e postupujte podle pokyn  pro instalaci, avšak v opa ném po adí (obr. 7). 

Super p íruba
Modely GA7010CF a GA9010CF jsou standardn  vybaveny super p írubou. P i práci s pojistnou 
maticí je v porovnání s normálním typem p íruby pot eba vyvinout pouze 1/3 utahovacího 
momentu.


