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1 DŢležité bezpeļnostní pokyny 
Pro vaši vlastní bezpeļnost

S vysavaļem dovolte pracovat jen osobám, které byly zaškolené k jeho obsluze a které jsou 
výslovnŊ oprávnŊné k jeho používání. 

Navzdory jednoduchému ovládání vysavaļ není vhodný k tomu, aby s ním pracovaly dŊti.

Používání vysavaļe podléhá platným státním pŚedpisŢm. KromŊ návodu k obsluze a závazných 
pŚedpisŢ pro bezpeļnost práce v zemi použití dodržujte uznávané zásady bezpeļnosti a 
správného používání. 

Nepoužívejte žádné nebezpeļné pracovní postupy. 

Úļel použití 
Vysavaļe popsané v tomto návodu k použití jdou vhodné pro: 

– komerļní využití, napŚ. v hotelích, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, úŚadech
a nebytových prostorech, 

– pro oddŊlování prachu s expoziļním limitem vŊtším než 1 mg/m3 (prach tŚídy L). 

Pomocí tŊchto vysavaļŢ nesmí být vysávány následující materiály: 

– horké materiály (hoŚící cigarety, žhavý popel apod.), 

– hoŚlavé, výbušné a agresivní kapaliny (napŚ. benzín, rozpouštŊdla, kyseliny, zásady apod.), 

– hoŚlavý a výbušný prach (napŚ. hoŚļíkový a hliníkový prach apod.). 

Používáte-li odsavaļe prachu a výstupní vzduch je vyfukován do místnosti, rychlost, se kterou se 
obmŊŔuje vzduch v místnosti, musí být dostateļná (dodržujte pŚedpisy platné ve vaší zemi).

Než zaļnete s vysavaļem pracovat, obsluha musí být pouļená o 

– používání vysavaļe,

– nebezpeļích spojených s vysávaným materiálem, 

– bezpeļné likvidaci vysávaného materiálu. 
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BEZPEĻNOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

PŚi používání elektrických strojŢ je nezbytné dodržovat základní bezpeļnostní opatŚení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranŊní osob, atd. 

PŚed tím, než zaļnete pracovat s tímto strojem, pŚeļtŊte si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajištŊní bezpeļné práce: 
  1. Udržujte pracovištŊ v ļistotŊ

NepoŚádek na pracovišti a na pracovních stolech mŢže zpŢsobit zranŊní.

  2. Zvažujte pracovní prostŚedí
Nevystavujte elektrické stroje pŢsobení vlivŢm deštŊ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. ZajistŊte, aby pracovní prostor byl dobŚe osvŊtlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. ChraŔte se pŚed elektrickým úderem 
ZabraŔte styku lidského tŊla s uzemnŊnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniļkami).

  4. Nedovolte dŊtem pŚístup ke strojŢm
NepŚipusŠte, aby se cizí osoby a zejména dŊti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
šŔŢrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeļné vzdálenosti od pracovního místa. 

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

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpeļnŊji, bude-li se používat stanoveným zpŢsobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo pŚíslušenství k provádŊní úkonŢ urļených pro výkon-
nŊjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urļeny na pŚíklad nepoužívejte ko-
touļovou pilu k Śezání vŊtví nebo kmenŢ stromŢ.

  8. SprávnŊ se oblékejte 
Neoblékejte si volný odŊv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ļástmi stroje. PŚi práci ve venkovním prostŚedí doporuļujeme používat pryžové rukavice 
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

  9. Používejte ochranné brýle 
PŚi Śezání v prašném prostŚedí používejte obliļejovou nebo protiprachovou masku. 

10. PŚipojte zaŚízení na odstraŔování prachu 
Jsou-li stroje opatŚeny zaŚízením na odstraŔování nebo shromažŅování prachu, zabezpeļte,
aby byla pŚipojena a správnŊ používána. 

11. Nakládejte šetrnŊ s pŚívodní šŔŢrou
NepŚenášejte stroj za pŚívodní šŔŢru nebo za ní netahejte pŚi vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte pŚívodní šŔŢru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpeļte obrábŊný kus 
K držení obrábŊného kusu používejte svorky nebo svŊrák. Je to bezpeļnŊjší než držet obrá-
bŊný kus v ruce a zároveŔ to umožŔuje používat obŊ ruce k držení stroje. 

13. PŚi práci se nepŚedklánŊjte 
Vždy si zajistŊte pevnou pŢdu pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. VŊnujte náležitou péļi údržbŊ
K zajištŊní lepší a bezpeļnŊjší ļinnosti udržujte pŚíslušenství stroje ostré a v ļistém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a výmŊnu pŚíslušenství. PravidelnŊ prohlížejte pŚívodní šŔŢry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymŊnit v autorizovaných servisních 
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stŚediscích. PravidelnŊ prohlížejte prodlužovací šŔŢry a vymŊŔte je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla strojŢ udržujte v suchém a ļistém stavu bez zbytkŢ oleje a mazacích tukŢ.

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dobŊ, kdy není stroj v provozu, dále pŚed provádŊním servisu, jakož i pŚi výmŊnŊ pŚíslušen-
ství (jako napŚ. vrtákŢ, Śezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. OdstraŔte seŚizovací klíļe
ZvyknŊte si na to, že pŚed spuštŊním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seŚizovací pŚípravky
a klíļe odstranŊny.

17. ZabraŔte nechtŊnému spuštŊní
NepŚenášejte stroj pŚipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PŚesvŊdļte se, zda 
vypínaļ stroje, který se bude pŚipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely pŚi venkovním užití 
PŚi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový úļel urļeny a patŚiļnŊ oznaļeny.

19. BuŅte vždy ve stŚehu
BuŅte si vždy vŊdomi toho, co dŊláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
PŚed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správnŊ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ļásti
navzájem správnŊ nastaveny, zda nejsou nŊkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí Śád-
nŊ opravit nebo vymŊnit v autorizovaném servisním stŚedisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaļe a pŚepínaļe nechejte opravit v autorizovaném servisním 
stŚedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaļ správnŊ nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného pŚíslušenství nebo pŚídavného zaŚízení než toho, které je doporuļeno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mŢže vyvolat riziko zranŊní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spotŚebiļ odpovídá ustanovením uvedených v pŚíslušných bezpeļnostních
pŚedpisech. Opravy elektrických spotŚebiļŢ smí provádŊt pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpeļí pro uživatele. 
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9 Další informace 
9.1 Recyklace vysavaļe

Starý vysavaļ okamžitŊ znehodnoŠte tak, aby byl nepoužitelný. 

1. Odpojte vysavaļ ze zásuvky a uŚíznŊte napájecí šŔŢru. 

Vysavaļ obsahuje cenné materiály, které by mŊly být recyklovány. Proto využijte vaše místní 
sbŊrné místo pro ukládání odpadŢ.

Další informace vám sdŊlí místní úŚady nebo nejbližší prodejce. 

9.2 Záruka 
Pro záruku platí naše obecné obchodní podmínky. Tyto podléhají zmŊnám v dŢsledku technického 
pokroku.

9.3 Zkoušky a schválení 
Tyto vysavaļe byly zkoušeny v souladu s IEC/EN 60335-2-69, vļetnŊ pŚílohy AA. SplŔují všechny 
požadavky pro zaŚízení pro prachovou tŚídu L. 

Tyto vysavaļe musí být pravidelnŊ kontrolovány v souladu s místními pŚedpisy bezpeļnosti práce 
(v NŊmecku uvedenými ve VBG 4 a DIN VDE 0701 ļást 1 a ļást 3, a to v pravidelných intervalech 
a po opravách a úpravách).

NejménŊ jednou do roka musí výrobce nebo zaškolená osoba provést prachovou zkoušku. 
PŚi ní se napŚíklad zkouší, zda filtr není poškozený, zda je vysavaļ vzduchotŊsný a zda 
ovládací prvky správnŊ fungují. 

9.4 Technické údaje 

MAKITA 447L 
EU AU CH 

NapŊtí V 230 240 230 
SíŠová frekvence Hz 50/60 50/60 50 
PŚíkon W 1200 1200 1200 
OdbŊr výkonu pŚes nástrojovou zásuvku W 2400 1200 1100 
Celkový výkon/pojistka W 3600/16 2400/10 2300/10 
PrŢtok vzduchu max. l/min 3600 3600 3600 
Podtlak max. Pa 23000 23000 23000 
Hladina akustického tlaku na mŊŚicí ploše, mŊŚená ve vzdálenosti 1 m, ISO 
3744 dB(A) 60 60 60 

Provozní hluļnost  dB(A) 57 57 57 
Délka napájecí šŔŢry m 7,5 7,5 7,5 

Typ napájecí šŔŢry  H07RN-F
3 × 1,5 

H07RN-F
3 × 1,5 

H07RN-F
3 × 1,5 

TŚída ochrany  I I I 
Typ ochrany (ochrana proti stŚíkající vodŊ)  IP X4 IP X4 IP X4 

ÚroveŔ potlaļení rušení rádiových frekvencí  EN 55014
–1

EN 55014
–1

EN 55014
–1

Objem nádoby l 45 45 45 
ŠíŚka mm 476 476 476 
Hloubka mm 506 506 506 
Výška mm 655 655 655 
Hmotnost kg 16 16 16 

9.5 PŚíslušenství

Název Objednací Ľíslo
Pytlík na jedno použití (balení po 5) W 302 001 311 
Filtraļní vložka W 302 001 315 
Foam Stop (6 x 1l) W 8469 
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8 řešení problémŢ
Závada PśíĽina Náprava 

‡ Motor se nerozbŊhne. Pojistka v síŠové zástrļce je 
spálená.
Vypnula ochrana proti pŚetížení.

VymŊŔte pojistku. 

VypnŊte vysavaļ a nechejte jej asi 5 
minut ochladit. Pokud jej nelze 
znovu spustit, obraŠte se na servis 
Makita.

‡ Motor se v automatickém režimu 
nerozbŊhne.

Elektrický nástroj je vadný nebo 
není správnŊ pŚipojený. 

Zkontrolujte, zda elektrický nástroj 
funguje nebo zda je jeho zástrļka
správnŊ pŚipojená.

Závada PśíĽina Náprava 
‡ Nižší sací výkon. Sací výkon nastavený pomocí 

regulátoru sacího výkonu je pŚíliš
nízký.
Ucpaná sací hadice/nástavec. 
TŊsnŊní nebo obruba nádoby mezi 
horním dílem vysavaļe a nádobou 
na odpad je špinavá  nebo vadná. 
Pytlík na jedno použití je plný. 
Filtraļní vložka je zanesená. 

Závada ļistícího zaŚízení.

Nastavte sací výkon podle pokynŢ
z ļásti 4.2.3 „Ovládání sacího 
výkonu“.  
VyļistŊte sací hadici nebo nástavec. 
OļistŊte nebo vymŊŔte tŊsnŊní.

Viz ļást 7.2.2 „VýmŊna pytlíku na 
jedno použití“. 
Viz ļást 4.3 „ĻištŊní filtraļní vložky“ 
a 7.2.3 „VýmŊna filtraļní vložky“. 
ObraŠte se na servis Makita. 

‡ Nulový sací výkon bŊhem mokrého 
vysávání.

Plná nádoba. VypnŊte vysavaļ. VyprázdnŊte
nádobu.

‡ Kolísání napŊtí. Impedance napájecího zdroje je 
pŚíliš vysoká. 

Použijte vhodnou prodlužovací 
šŔŢru (viz ļást 9.4. „Technické 
údaje“). 
PŚipojte vysavaļ do jiné zásuvky 
blíže k pojistkové skŚíni. Je-li 
impedance v bodŊ pŚechodu  0,15 

, nemŊlo by docházet ke  kolísání 
napŊtí vŊtšímu než 7%. 
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2. OpatŚení a bezpeļnostní pŚedpisy pro použití vysavaļe
PŚed spuštŊním

PravidelnŊ kontrolujte napájecí šŔŢru a hledejte znaky jejího poškození, napŚ. trhliny nebo projevy 
stárnutí.

Je-li napájecí šŔŢra poškozená, musí být vymŊnŊna v servisu Makita nebo elektrikáŚem, aby se 
zabránilo nebezpeļí v dŢsledku dalšího používání vysavaļe.

Používejte pouze typ napájecí šŔŢry, uvedený v návodu k obsluze. 

Nepoškozujte napájecí šŔŢru (napŚíklad pŚejíždŊním pŚes ní, taháním za ní nebo jejím násilným 
ohýbáním).

Napájecí šŔŢru vytahujte výhradnŊ za zástrļku (netahejte za šŔŢru a neškubejte s ní). 

Prohlížejte vysavaļ, abyste se pŚesvŊdļili, že je ve správném stavu. Zástrļky a spojky na napájecí 
šŔŢŚe musí mít nejménŊ odolnost proti stŚíkající vodŊ.

Nikdy nepoužívejte vysavaļ, je-li jeho filtraļní vložka poškozená. 

Vysávání kapalin 
TvoŚí-li se pŊna nebo uniká-li kapalina, okamžitŊ pŚerušte práci a vyprázdnŊte nádobu na odpad. 

PravidelnŊ ļistŊte vestavŊnou indikaļní trubiļku pro omezení výšky hladiny vody a kontrolujte, zda 
není poškozená. 

Informace o zacházení s kapalinami a (nebezpeļným) prachem naleznete v ļásti 5. 

Elektrické souļásti
PŚed pŚipojením vysavaļe k elektrické rozvodné síti zkontrolujte jeho pŚedepsané napŊtí. Dbejte, 
aby napŊtí uvedené na typovém štítku odpovídalo napŊtí v místní elektrické rozvodné síti. 

Používáte-li prodlužovací šŔŢru, používejte pouze takovou, jakou doporuļuje výrobce nebo 
kvalitnŊjší (viz ļást 9.4 „Technické údaje“). 

Doporuļujeme, aby vysavaļ byl pŚipojen pŚes proudový chrániļ. Tento vypne pŚívod elektŚiny,
jestliže svodový proud do zemŊ pŚekroļí na 30 s hodnotu 30 mA, nebo má obvod pro zkoušku 
uzemnŊní.

Používáte-li prodlužovací šŔŢru, zkontrolujte minimální prŢŚez kabelu: 

PrţśezDélka kabelu  m 
< 16 A < 25 A 

do 20 m  1,5 mm2  2,5 mm2

20 až 50 m  2,5 mm2  4,0 mm2

Elektrické souļástky (zásuvky, zástrļky a spojky) volte a prodlužovací kabel klaŅte tak, aby byla 
zachována tŚída ochrany. 

Nikdy neostŚikujte vodou horní ļást vysavaļe. Hrozí nebezpeļí zranŊní osob nebo zkratu. 

řiŅte se nejnovŊjším vydáním pŚedpisŢ IEC. 
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Nástrojová zásuvka
Zásuvku na vysavaļi používejte výhradnŊ pro úļely uvedené v tomto návodu k obsluze. 

PŚed pŚipojením nástroje do nástrojové zásuvky: 

1. VypnŊte vysavaļ.

2. VypnŊte pŚipojovaný nástroj. 

POZOR!

Dodržujte pokyny z návodu k obsluze a bezpeļnostní pokyny pro nástroj pŚipojovaný do nástrojové 
zásuvky.

Údržba, ļištŊní a opravy 
ProvádŊjte pouze údržbu popsanou v tomto návodu k obsluze. 

PŚed ļištŊním a provádŊním údržby vysavaļe jej vždy odpojte od zásuvky. 

BŊhem provádŊní údržby a ļištŊní zacházejte s vysavaļem takovým zpŢsobem, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníkŢ provádŊjících údržbu ani jiných osob. 

V místŊ urļeném pro provádŊní údržby 

– používejte nucenou ventilaci s filtrací, 

– používejte ochranný odŊv,

ļistŊte místo pro provádŊní údržby tak, aby se do okolí nedostaly žádné škodlivé látky. 

NejménŊ jednou za rok musí servis Makita nebo zaškolená osoba provést prachovou zkoušku. PŚi
ní se napŚíklad zkouší, zda filtr není poškozený, zda je vysavaļ vzduchotŊsný a zda ovládací prvky 
správnŊ fungují. 

PŚíslušenství a náhradní díly 
Používejte výhradnŊ kartáļky dodané s vysavaļem nebo uvedené v návodu k obsluze. Použití 
jiných kartáļkŢ mŢže mít nepŚíznivý vliv na bezpeļnost.

Používejte výhradnŊ originální pŚíslušenství a náhradní díly Makita (viz ļást 9.5). Použití jiných dílŢ
mŢže mít nepŚíznivý vliv na bezpeļnost.
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  6. Zkontrolujte antistatickou svorku (5), zda není poškozená, a v pŚípadŊ potŚeby si ji nechte 
vymŊnit v servisu Makita. 

  7. Zkontrolujte, zda ovládací klapka (6) pro ļištŊní filtru pracuje správnŊ. Ovládací klapka se 
musí snadno pohybovat dopŚedu a dozadu. 

  8. OļistŊte trubiļku (7). 

  9. Vložte novou filtraļní vložku. 

10. NasaŅte držák filtru. UjistŊte se, zda je ve správné poloze. 

11. NasaŅte závoru a upevnŊte její rukojeŠ.

12. Použitou filtraļní vložku zlikvidujte v souladu s místními pŚedpisy.

UpozornŊní

Nikdy nepracujte s vysavaļem bez filtru. 
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3. OpatrnŊ vytáhnŊte pŚírubu pytlíku ze vstupní úchytky.

4. UzavŚete pŚírubu pytlíku na odpad. 

5. Zlikvidujte odpad v souladu s místními pŚedpisy.

6. ZpŢsobem popsaným v pŚiložených pokynech vložte do vyļištŊné nádoby nový filtraļní pytlík. 

DŢležité

Zatlaļte pŚírubu pytlíku na jedno použití do vstupní úchytky. 

7.2.3 VýmŊna filtraļní vložky 

BŊhem provádŊní následující ļinnosti dávejte pozor, abyste kolem sebe zbyteļnŊ neprášili. 
Používejte dýchací masku P2. 

  1. UvolnŊte upínací spony a sejmŊte horní díl vysavaļe z nádoby na odpad. Položte horní díl 
vysavaļe tak, aby filtraļní vložka byla nahoŚe. Nepokládejte horní díl vysavaļe na kryt (1) 
a dávejte pozor, abyste nepoškodili filtraļní vložku. 

  2. UvolnŊte rukojeŠ závory (2) a odstraŔte ji. 

  3. VyjmŊte držák filtru (3). 

  4. OpatrnŊ vyjmŊte filtraļní vložku. 

  5. OļistŊte tŊsnŊní filtru (4). Zkontrolujte, zda není poškozené, a v pŚípadŊ potŚeby je vymŊŔte.

7

2.1 Úļel
PrŢmyslový vysavaļ popsaný v tomto návodu je pŚi správném používání vhodný k vysávání 
suchého, nehoŚlavého prachu a kapalin. 

2.2 Ļásti zaŚízení
1. Držadlo 

2. Držák pro pŚíslušenství

3. Vypínaļ zaŚízení s ovládáním sacího výkonu 

4. Upínací spona 

5. Nádoba na odpad 

6. RukojeŠ pro vyprazdŔování nádoby 

7. Vstupní úchytka 

8. Nástrojová zásuvka 

9. Hák na šŔŢru


