
TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model	 BO4900V BO4900 BO4901 
RozmČr podložky ...................115 mm x 229 mm...... 115 mm x 229 mm ........115 mm x 229 mm

RozmČr brusného papíru .......115 mm x 280 mm...... 115 mm x 280 mm ........115 mm x 280 mm

Poþet kmitĤ za minutu (min–1) 4 000–10 000 ............. 10 000...........................10 000 

Celková délka ........................289 mm ...................... 289 mm.........................289 mm 

ýistá hmotnost ......................2,8 kg.......................... 2,8 kg ............................2,8 kg 


Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou mČnit bez 
pĜedbČžného oznámení. 

Poznámka: Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit. 

Zamýšlené použití 
Stroj je urþen k broušení velkých povrchĤ dĜeva, plastických materiálĤ, jakož i natĜených povrchĤ 
brusným papírem. Stroj není urþen k broušení sádrokartonu. 

Napájení 
Stroj se mĤže pĜipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napČtí odpovídá hodnotám 
uvedeným na štítku stroje a mĤže pracovat pouze v jednofázové soustavČ se stĜídavým napČtím. 
Stroje jsou opatĜeny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet pĜímo ze 
zásuvek bez zemnícího drátu. 

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY 
Výstraha! 

PĜi užívání elektrických strojĤ se musí vždy dodržovat základní bezpeþnostní pravidla, aby se 
zabránilo nebezpeþí vzniku požáru, elektrickému úderu a zranČní osob, vþetnČ všech uvedených 
pokynĤ. 
V zájmu vlastní bezpeþnosti se, prosím, seznamte s pĜiloženými bezpeþnostními pokyny. 

DODATEýNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA 
1. 	 Držte stroj pevnČ obČma rukama. 

2. 	 Nenechávejte stroj bČžet naprázdno. Stroj nechejte bČžet pouze, držíte-li ho v ruce. 

3. 	 Tento stroj není vodotČsný. Nepoužívejte proto na povrchu obrábČného kusu vodu. 

4. 	 Provádíte-li práce s pískovým papírem (nebo pískovým plátnem) zabezpeþte dostateþné 
vČtrání pracovního prostoru. 

5. 	NČkteré materiály obsahují chemikálie, které mohou být toxické. UþiĖte pĜíslušná opatĜení, 
abyste zabránili vdechování prachu vytvoĜeného pĜi práci a zabraĖte styku prachu s kĤží. 
Postupujte podle bezpeþnostních pokynĤ dodavatele takového materiálu. 

6. 	 Používejte vždy správnou protiprachovou masku nebo dýchací pĜístroj, urþený pro materiál 
a druh práce, kterou provádíte. 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. 

NÁVOD K OBSLUZE 

Nasazení a sejmutí brusného papíru 

UPOZORNċNÍ: 

PĜed nasazováním nebo odstraĖováním brusného papíru se vždy pĜesvČdþete, zda je stroj vypnutý 
a odpojený od elektrické zásuvky. 

Normální druh brusného papíru s pĜeddČrovanými otvory (standardní vybavení): 

Otoþte upínací páku doleva. Vložte konec papíru do upínací þelisti a vyrovnejte otvory v papíru s 
otvory v podložce. Pak vraĢte upínací páku do pĤvodní polohy a zajistČte papír. Opakujte tento 
úkon na druhém konci stroje a udržujte správné napnutí papíru. (Obr. 1) 

Normální typ brusného papíru bez pĜeddČrovaných otvorĤ (zvláštní pĜíslušenství): 

Otoþte upínací páku doleva. Vložte konec papíru do upínací þelisti a vyrovnejte okraje papíru do 
roviny a rovnobČžnČ s boþními stranami základové desky. Pak vraĢte upínací páku do pĤvodní 
polohy a zajistČte papír. Opakujte tento úkon na druhém konci stroje a udržujte správné napnutí 
papíru. UmístČte dČrovací desku (pĜídavné pĜíslušenství) nad papír tak, aby vodítko dČrovací 
desky bylo v rovinČ se stranami podložky. Pak zatlaþte dČrovací desku a vytvoĜte v papíru otvory. 
(Obr. 2) 

Háþkový a smyþkový druh brusného papíru s pĜedvydČrovanými otvory (zvláštní pĜíslušenství 
– suchý zip): 

OdstraĖte z podložky veškeré neþistoty a cizí þástice. UchyĢte papír na podložku a vyrovnejte 
otvory v papíru s otvory v podložce. (Obr. 3) 

UPOZORNċNÍ: 

Nepoužívejte nikdy brusný papír citlivý na tlak. 

Pouze BO4901 

POZNÁMKA: 

PĜi použití háþkového a smyþkového druhu brusného papíru, vymČĖte nejdĜíve podložku. VyjmČte 
podložku pro normální druh brusného papíru ze stroje pomocí šroubováku. (Obr. 4) 

Nainstalujte do stroje podložku pro háþkový a smyþkový druh brusného papíru (zvláštní 
pĜíslušenství). ZajistČte tuto podložku pevným dotažením šroubĤ. 

Montáž papírového pytlíku na prach 

Pouze u BO4900, BO4900V 

Položte papírový pytlík na prach na držák papírového pytlíku na prach s pĜední stranou smČĜující 
nahoru. Vložte pĜední fixovací lepenku papírového pytlíku na prach do drážky držáku papírového 
pytlíku na prach. (Obr. 5) 

Pak zatlaþte horní þást pĜední fixovací lepenky ve smČru šipky tak, aby zaklapla do þelistí. (Obr. 6) 

Vložte záĜez papírového pytlíku na prach do vodítka držáku papírového pytlíku na prach. Pak 
nainstalujte sestavu držáku papírového pytlíku na prach do stroje. (Obr. 7 a 8) 

PĜipojení k vysavaþi (obr. 9) 
Hodláte-li provádČt þistou práci, pĜipojte ke stroji vysavaþ. PĜipojte hadici vysavaþe k prachové 
trysce.  
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PĜepínání (obr. 10) 

UPOZORNċNÍ: 

PĜed pĜipojením stroje ke zdroji napájení se vždy pĜesvČdþte, zda správnČ funguje spoušĢ a zda se 
pĜi uvolnČní vrací zpČt do polohy „OFF“ (vypnuto). 

Stroj spusĢte jednoduše zatáhnutím za spoušĢ. Stroj zastavte uvolnČním spouštČ. PĜi nepĜetržitém 
provozu zatáhnČte spoušĢ a pak stisknČte blokovací tlaþítko. K zastavení stroje ze zablokované 
polohy zatáhnČte spoušĢ nadoraz a pak ji uvolnČte. 

Stupnice nastavování otáþek (obr. 10) 

Pouze BO4900V 

Otáþky stroje se nastavují v rozsahu 4000 až 10000 kmitĤ za minutu otáþením stupnice 

nastavování rychlosti na pĜíslušné þíslo 1 až 5.


Vyšší otáþky se dosáhnou pĜi otáþení stupnicí ve smČru k þíslu 5( nižší otáþky se dosáhnou pĜi 
otáþení stupnicí ve smČru k þíslu 1. Zvolte správné otáþky stroje pro ten druh práce, kterou 
provádíte. 

UPOZORNċNÍ: 

– 	 Bude-li stroj trvale pracovat s nízkými rychlostmi, motor bude pĜetížen a bude se zahĜívat. 

– 	 Stupnice nastavování otáþek se smí otáþet pouze po þíslo 5 a zpČt po þíslo 1. Nepokoušejte 
se silou pĜekroþit hodnotu 5 nebo 1; v opaþném pĜípadČ by funkce nastavování otáþek 
pĜestala fungovat.  

ýinnost (obr. 11) 
SpusĢte stroj a þekejte, až dosáhne plné rychlosti. Pak jemnČ položte stroj na povrch obrábČného 
kusu. Udržujte základní desku stroje v rovinČ s kusem, který se má obrábČt a vyviĖte na stroj mírný 
tlak. 

UPOZORNċNÍ: 

– 	 Nikdy nenechávejte stroj bČžet bez brusného papíru. Mohla by se tím vážnČ poškodit 

podložka.


– 	 Na stroj nikdy nepĤsobte silou. NadmČrný tlak mĤže snížit úþinnost broušení, poškodit brusný 
papír a zkrátit životnost stroje. 
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Pro oznaþení ruþního elektrického náĜ
pĜed použitím náĜ

PĜeþtČte si návod k použití 

Č Ĥm 
1 Upínací páka  9 Šroubovák 
2 Normální druh brusného papíru 10 Drážka 

ĜeddČ 11 PĜ
3 Podložka 12 
4 DČrovací deska 13 ýelisti 
5 Normální druh brusného papíru 14 Horní díl 

ĜeddČrovaných otvorĤ 15 ZáĜez 
6 Háþkový a smyþ 16 Vodítko 

papíru s pĜ Črovanými otvory 17 
7 Podložka pro háþkový a smyþkový 18 þ

19 SpoušĢ 
8 Šroub 
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Symboly 
adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 

adí seznámili s jejich významem. 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk

 s p rovanými otvory ední fixovací lepenka 
Papírový pytlík na prach 

 bez p
kový druh brusného 

edd Stupnice nastavení rychlosti 
Blokovací tla ítko 

druh brusného papíru 
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ÚDRŽBA 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed provádČním jakékoliv práce na stroji se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý a odpojen od 
napájecí sítČ. 
Aby se zajistila bezpeþnost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo seĜizování

provádČt v autorizovaných servisních stĜediscích Makita. 
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Čdnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými 

Č

Ĝeditel 

þ

Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜ
þ

2 . 

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Vibraþní bruska 

Návod k obsluze 

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 

Prohlašujeme na naši vlastní odpov
normami nebo normatizovanými dokumenty: 

HD 400, EN50144, EN55014, EN61000* 

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

Yasuhiko Kanzaki 

Hlu nost a vibrace 
Typická A-vážená hladina zvukového tlaku je 71 dB (A). 

esáhnout 85 dB (A). 

Používejte chráni e uší. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 5 m/s 




