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GB Cordless Grass Trimmer INSTRUCTION MANUAL 

UA      

PL Akumulatorowa wykaszarka do trawy INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Motocositoare pentru iarb  f r  cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Vezeték nélküli f kasza HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 
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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. ervený indikátor 
1-2. Tla ítko 
1-3. Akumulátor 
2-1. Kontrolka napájení 
2-2. Tla ítko napájení 
3-1. Odjiš ovací tla ítko 
3-2. Spouš  
4-1. P epína  sm ru otá ení 
4-2. A – poloha p epína e p i  

normálním provozu 
4-3. B – poloha p epína e p i  

odstra ování plevele a odst ižk  
5-1. Oto ný voli  otá ek 
6-1. Zna ka hv zdi ky 
7-1. Kontrolka akumulátoru 
7-2. Kontrolka napájení 
8-1. Kontrolky 

8-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
9-1. Nejefektivn jší vyžínací oblast 
10-1. Spojka 
10-2. Blokovací pá ka 
10-3. Kryt spoje 
10-4. Pá ka 
10-5. Ty  (strana vyžínacího nástroje) 
11-1. Blokovací pá ka 
11-2. Vyhloubená ást 
11-3. Výstupek 
12-1. P íchytka držadla 
12-2. Drážka 
12-3. Podp ra držadla 
12-4. Držadlo 
13-1. Šroub s šestihrannou hlavou 
15-1. Drážky 
15-2. Chráni  

16-1. Vyhloubené ásti 
16-2. Držák ochranného krytu 
16-3. Výstupky 
17-1. Šrouby s šestihrannou hlavou 
19-1. Otvory 
19-2. Drát ný kryt 
21-1. Strunová hlava 
21-2. Kovová krytka 
21-3. Unáše  
21-4. Imbusový klí  
22-1. P ezka 
22-2. Hák 
23-1. Ví ko 
24-1. P ezka 
25-1. Pružný návlek 
25-2. Šroub s šestihrannou hlavou 
27-1. 80 - 100 mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model DUR142U DUR143U DUR182U DUR183U 

Typ ty e Celistvá ty  D lená ty  Celistvá ty  D lená ty  

Otá ky bez zatížení 3 500 - 6 000 min-1 

1 843 mm 

Celková délka 
- 

967 mm  
(strana vyžínacího 

nástroje v etn  ví ka)
982 mm  

(strana akumulátoru)

- 

967 mm  
(strana vyžínacího 

nástroje v etn  ví ka) 
982 mm  

(strana akumulátoru) 

Pr m r vysekávané plochy se strunovou hlavou 300 mm 

istá hmotnost (s BL1430B nebo BL1830B) 4,0 kg 4,2 kg 4,1 kg 4,3 kg 

Jmenovité nap tí 14,4 V DC 18 V DC 

Standardní blok akumulátoru a nabíje ka 
Vždy dodržujte kombinace akumulátoru a 

nabíje ky uvedené ve sloupcích vpravo. 

BL1415N, BL1430, BL1430B, 
BL1440, BL1450 / DC18RC 

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, 
BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, 

BL1850B, BL1860B / DC18RC 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

       

Hlu nost Hladina akustického tlaku 

Model LPA (dB (A)) Nejistota K (dB (A)) 
P íslušná norma nebo sm rnice 

DUR142U / DUR143U 78 1,0 

DUR182U / DUR183U 79 0,7 
2000/14/EC 

• P estože je výše uvedená hladina akustického tlaku 80 dB (A) i mén , m že tato hodnota p i zatížení hladinu 80 dB (A) p ekro it. 
Používejte ochranu sluchu. 

       

Vibrace Levá ruka Pravá ruka 

Model ah (m/s2) Nejistota K (m/s2) ah (m/s2) Nejistota K (m/s2)
P íslušná norma nebo sm rnice 

DUR142U / DUR143U 2,5 1,5 2,5 1,5 

DUR182U / DUR183U 2,5 1,5 2,5 1,5 
EN786 
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ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

END020-3 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 Bu te obzvlášt  opatrní a dávejte pozor. 
 
 P e t te si návod k obsluze. 

 
 Nebezpe í – pozor na odmršt né 

p edm ty. 
 Vzdálenost mezi za ízením a 

p ihlížejícími osobami musí být alespo  
15 m. 

 Nepracujte v blízkosti p ihlížejících 
osob. 

 Dodržujte alespo  15m vzdálenost. 
 
 Používejte p ilbu, brýle a ochranu 

sluchu. 
 Noste ochranné rukavice. 

 
 Noste pevnou obuv s protiskluzovou 

podrážkou. Doporu ujeme 
bezpe nostní obuv s ocelovou špi kou. 

 Za ízení nevystavujte vlhkosti. 
 
 Nejvyšší povolené otá ky nástroje. 

 
 Nikdy nepoužívejte kovové nože. 

 
 Jen pro státy EU 

Elektrická za ízení ani akumulátory 
nelikvidujte sou asn  s domovním 
odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropských 
sm rnic o odpadních elektrických a 
elektronických za ízeních a sm rnice o 

bateriích, akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech s jejich 
implementací v souladu s národními 
zákony musí být elektrická za ízení, 
baterie a bloky akumulátor  po 
skon ení životnosti odd len  
shromážd ny a p edány do ekologicky 
kompatibilního recykla ního za ízení. 

ENH219-3 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující 
za ízení: 

Popis za ízení:  
Akumulátorový vyžína  

. Modelu/typ: DUR142U, DUR143U, DUR182U, 
DUR183U 
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ 
ÚDAJE". 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2000/14/ES, 2006/42/ES 

Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60335, EN50636 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES je v souladu s p ílohou VI. 
Notifikovaná organizace: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
90431 Nürnberg, N mecko 
Identifika ní íslo 0197 

Model DUR142U, DUR143U 
Nam ená hladina akustického výkonu: 89 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu: 90 dB (A) 
 
Model DUR182U, DUR183U 
Nam ená hladina akustického výkonu: 90 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu: 90 dB (A) 
 

1.10.2015 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cd
Ni-MH
Li-ion

15m(50FT)
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GEB109-5 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

 VAROVÁNÍ! P e t te si veškerá bezpe nostní 
upozorn ní a všechny pokyny. Zanedbání dodržování 
upozorn ní a pokyn  m že mít za následek úraz 
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 
uschovejte pro budoucí pot ebu. 
1. Obeznamte se s ovládacími prvky a správným 

používáním za ízení. 
2. Sekací n ž se po vypnutí motoru nadále 

setrva n  otá í. 
3. Nikdy nedovolte, aby za ízení obsluhovaly d ti 

nebo osoby neobeznámené s t mito pokyny. 
4. Za ízení p esta te používat v blízkosti osob, 

zvlášt  pak d tí a domácích zví at. 
5. Se za ízením pracujte pouze za denního sv tla 

nebo p i dobrém um lém osv tlení. 
6. P ed použitím i po jakýchkoli utrp ných 

nárazech za ízení zkontrolujte, zda nejeví 
známky opot ebení i poškození, a v p ípad  
nutnosti zajist te opravu. 

7. Pozor na zran ní za ízením k p i ezávání délky 
struny. Po dopln ní nové sekací struny 
seka ku p ed zapnutím vždy uve te no 
normální provozní polohy. 

8. Nikdy nepoužívejte kovové sekací prvky. 
9. Toto za ízení není ur eno k používání osobami 

(v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými 
i duševními schopnostmi nebo 

s nedostate nými zkušenostmi a znalostmi, 
jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly 
ohledn  používání za ízení pou eny osobou 
odpov dnou za jejich bezpe nost. D ti musí být 
pod dohledem, aby si se za ízením nehrály. 

10. Ná adí používejte vždy s maximální opatrností 
a pozorností. 

11. S ná adím pracujte pouze pokud jste v dobrém 
fyzickém stavu. Veškerou práci provád jte klidn  a 
opatrn . i te se zdravým úsudkem a pamatujte, 
že za nehody nebo vystavení jiných osob a jejich 
majetku nebezpe í odpovídá obsluha i uživatel. 

12. S ná adím nikdy nepracujte, jestliže se cítíte 
unavení, nemocní nebo pokud jste pod vlivem 
alkoholu i lék . 

13. P i zpozorování jakýchkoli známek nezvyklé 
funkce je t eba ná adí okamžit  vypnout. 

Ú el použití ná adí 
1. Používejte odpovídající ná adí. Akumulátorový 

vyžína  je ur en pouze k sekání trávy a ídkého 
plevele. Za ízení nesmí být používáno k 
žádnému jinému ú elu, nap íklad ke st íhání 
živých plot , nebo  by mohlo dojít ke zran ní. 

Osobní ochranné prost edky 

  
010820 

  
010821 

1. Správn  se oblékn te. Používejte vhodný a 
funk ní od v – p iléhavý a neomezující v 
pohybu. Nenoste šperky ani od v, jenž by se 
mohl nebezpe n  zaplést do vysoké trávy. 
Máte-li dlouhé vlasy, noste ochrannou 
pokrývku hlavy. 

2. P i práci s ná adím vždy noste pevnou obuv s 
protiskluzovou podrážkou. Zamezíte tak 
zran ním a zajistíte si správný postoj. 

3. Používejte ochranné i bezpe nostní brýle. 

Elektrická bezpe nost a bezpe nost 
akumulátor  
1. Nepracujte v nebezpe ném prost edí. Ná adí 

nepoužívejte na vlhkých i mokrých místech a 
nevystavujte jej dešti. Vnikne-li do ná adí 
voda, zvýší se nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem. 

2. Nabíjení provád jte pouze pomocí nabíje ky 
ur ené výrobcem. Nabíje ka vhodná pro 
jeden typ bloku akumulátoru m že p i použití 
s jiným blokem akumulátoru vyvolat 
nebezpe í požáru. 

3. V ná adí používejte pouze konkrétn  ur ené 
bloky akumulátor . Použití jiných blok  
akumulátor  m že vyvolat nebezpe í zran ní 
a požáru. 

4. Není-li blok akumulátoru používán, uložte jej v 
míst  bez kovových p edm t , jimiž jsou 
nap íklad kancelá ské sponky, mince, klí e, 
h ebíky, šrouby i jiné drobné kovové 
p edm ty, jež by mohly spojit kontakty. 
Zkratování kontakt  akumulátoru m že 
zp sobit popáleniny i požár. 

5. P i nesprávném zacházení m že z akumulátoru 
uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto 
látkou. Dojde-li k necht nému kontaktu, omyjte 
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zasažené místo vodou. P i zasažení o í 

vyhledejte léka skou pomoc. Kapalina z 

akumulátoru m že zp sobit podrážd ní i 

poleptání. 

6. Akumulátor (akumulátory) nelikvidujte 
vhazováním do ohn . lánky mohou 
vybuchnout. P i likvidaci postupujte podle 
místních p edpis , jež mohou zahrnovat 
zvláštní pokyny. 

7. Akumulátory neotevírejte a nepoškozujte. 
Vypušt ný elektrolyt je žíravý a m že zp sobit 
poran ní o í nebo pokožky. P i spolknutí 
m že být jedovatý. 

Startování ná adí 

360°

  
012858 

1. Ujist te se, zda nejsou v pracovním prostoru 
v okruhu 15 metr  žádné d ti a další osoby a 
dejte také pozor na zví ata v blízkosti místa 
vykonávané práce. V p ípad  výskytu osob 
p esta te ná adí používat. 

2. P ed prací vždy zkontrolujte, zda je ná adí 
bezpe n  provozuschopné. Zkontrolujte 
bezpe nost vyžínacího nástroje, krytu a 
správnou bezproblémovou funkci 
spoušt /spoušt cí pá ky. Zkontrolujte, zda 
jsou držadla istá a suchá a vyzkoušejte 
funkci zap./vyp. p epína e. 

3. P ed dalším používáním ná adí zkontrolujte, 
zda nejsou poškozené n jaké díly. Poškozený 
kryt i jiné ásti je t eba pe liv  zkontrolovat a 
posoudit, zda budou i nadále správn  
fungovat a plnit p íslušnou funkci. 
Zkontrolujte vyrovnání pohyblivých ástí, 
spoje pohyblivých ástí, zda nejsou n které 
díly rozbité i uvoln né a zda nenastaly 
n jaké potíže ovliv ující funkci. Pokud není v 
této p íru ce stanoveno jinak, musí být 
poškozený kryt i jiný díl ádn  opraven nebo 
vym n n autorizovaným servisem. 

4. Motor startujte pouze pokud máte ruce i nohy 
mimo dosah vyžínacího nástroje. 

5. P ed nastartováním se ujist te, zda není 
vyžínací nástroj v žádném kontaktu s pevnými 
p edm ty, nap íklad s v tvemi, kameny atd., 
nebo  vyžínací nástroj se po startu uvede do 
pohybu. 

 

 

Provoz 
1. Nikdy nepracujte se za ízením s poškozenými 

kryty ani bez kryt  nasazených na míst . 
2. S ná adím pracujte pouze p i dostate ném 

osv tlení a za dobré viditelnosti. V zimním 
období dejte pozor na kluzká a vlhká místa s 
ledem a sn hem (nebezpe í uklouznutí). Vždy 
si zajist te bezpe ný postoj. 

3. Dejte pozor, abyste si o st íhací nástroj 
neporanili ruce a nohy. 

4. Ruce a nohy nikdy nep ibližujte k sekacím 
prvk m, zvlášt  pak p i zapínání motoru. 

5. Nikdy nepracujte nad úrovní pasu. 
6. Nikdy nest jte na žeb íku se spušt ným ná adím. 
7. Nikdy nepracuje na nestabilních plochách. 
8. Po ínejte si obez etn . Neustále udržujte 

ádné postavení nohou a rovnováhu. 
9. P i práci na šikmých plochách dávejte pozor, 

kam šlapete. 
10. Krá ejte – nikdy neb hejte. 
11. Z pracovního prostoru odstra te písek, 

kameny, h ebíky apod. Cizorodá t lesa mohou 
poškodit vyžínací nástroj nebo jím mohou být 
odmršt na a zp sobit vážné zran ní. 

12. Nikdy se nedotýkejte nebezpe ných ástí 
p ed odpojením za ízení od sí ového napájení 
a p ed úplným zastavením pohybu 
nebezpe ných ástí. 

13. Jestliže vyžínací nástroj narazí do kamen  i 
jiných tvrdých p edm t , vypn te motor a 
vyžínací nástroj ihned prohlédn te. 

14. P ed zahájením práce musí být vyžínací 
nástroj uveden do plných pracovních otá ek. 

15. P i práci držte ná adí vždy ob ma rukama. P i 
práci ná adí nikdy nedržte jen jednou rukou. 
Vždy si zajist te bezpe ný postoj. 

16. B hem provozu musí být použity veškeré 
ochranné prost edky, nap íklad kryty dodané 
k ná adí. 

17. S výjimkou p ípadu nouze ná adí nikdy 
nepoušt jte ani neodhazujte na zem, nebo  by 
se mohlo vážn  poškodit. 

18. P i p emis ování ná adí nikdy netahejte po 
zemi – mohlo by se poškodit. 

19. Z ná adí vždy vyjm te blok akumulátoru: 
 kdykoli necháte za ízení bez dozoru; 
 p ed uvol ováním zablokování; 
 p ed kontrolou, išt ním i provád ní 

prací na ná adí; 
 p ed provád ním jakéhokoli se izování, 

vým ny p íslušenství i p ed 
skladováním; 

 kdykoli za ne ná adí neobvykle vibrovat. 
 vždy p i transportu za ízení. 

20. Nesnažte se ná adí zrychlovat. Za ízení svou 
práci vykoná lépe a s nižší pravd podobností 
nebezpe í zran ní takovou rychlostí, na jakou 
bylo zkonstruováno. 
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21. Nepracujte s elektrickými nástroji ve 
výbušném prost edí, nap íklad v p ítomnosti 
ho lavých kapalin, plyn  nebo prachu. 
Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou 
zp sobit vznícení prachu nebo par. 

22. Odpo ívejte – zamezíte tak ztrát  kontroly 
vinou únavy. Doporu ujeme 10–20minutový 

odpo inek po každé hodin  práce. 

Pokyny k údržb  
1. P ed zahájením práce musí být zkontrolován 

stav vyžínacího nástroje, ochranných za ízení 
a ramenního popruhu. 

2. P ed provád ním údržby, vým nou vyžínacího 
nástroje a išt ním ná adí vypn te motor a 
vyjm te blok akumulátoru. 

3. Po použití odpojte od ná adí blok akumulátoru 
a zkontrolujte, zda není poškozeno. 

4. Zkontrolujte, zda nejsou povolené spoje a zda 
za ízení nejeví známky poškození, nap . zda 
nejsou ve vyžínacím nástroji praskliny. 

5. Není-li za ízení používáno, uložte jej na suché 
místo, které je uzamykatelné nebo mimo 
dosah d tí. 

6. Používejte pouze výrobcem doporu ené 
náhradní díly a p íslušenství. 

7. Zajist te, aby ventila ní otvory z staly vždy 
pr chodné a neucpané. 

8. Ná adí pravideln  kontrolujte a udržujte, 
zvlášt  p ed a po použití. Ná adí nechávejte 
opravovat pouze v našem autorizovaném 
servisním st edisku. 

9. Rukojeti udržujte suché, isté a chra te je 
p ed olejem a mazacím tukem. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného používání) 
vedly k zanedbání dodržování bezpe nostních pravidel 
platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 
nebo nedodržení bezpe nostních pravidel uvedených v 
tomto návodu k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

ENC007-11 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny 

pokyny a varovné symboly na (1) nabíje ce, (2) 
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  vyhledejte 
léka skou pomoc. M že dojít ke ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s 
ní nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  
10. Obsažené lithium-iontové akumulátory 

podléhají požadavk m legislativy o 
nebezpe ném zboží.  
P i komer ní p eprav , nap . t etími stranami 
nebo p epravci, musí být dodrženy speciální 
požadavky týkající se balení a ozna ení. 
P i p íprav  výrobku k expedici je vyžadována 
konzultace s odborníkem na nebezpe né 
materiály. Dodržujte také národní p edpisy, jež 
mohou obsahovat podrobn jší informace. 
Odkryté kontakty p elepte nebo zakryjte a akumulátor 
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. 

11. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 
místních p edpis .  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
UPOZORN NÍ: Používejte pouze originální 

akumulátory Makita. 
Použití neoriginálních akumulátor  Makita nebo 
pozm n ných akumulátor  m že zp sobit explozi 
akumulátoru s následným požárem, zran ním i 
škodami na majetku. Dojde rovn ž ke ztrát  platnosti 
záruky Makita na ná adí a nabíje ku Makita. 

Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v rozmezí 
od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). P ed 
nabíjením nechejte horký akumulátor zchladnout. 

4. Nebudete-li ná adí delší dobu používat (déle 
než šest m síc ), dobijte blok akumulátoru. 
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POPIS FUNKCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed nastavováním i kontrolou funkcí se vždy 

ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je vyjmut 
blok akumulátoru. Jestliže ná adí nevypnete a 

nevyjmete z n j akumulátor, m že po náhodném 

spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• P i nasazování i snímání bloku akumulátoru pevn  
držte ná adí i akumulátor. V opa ném p ípad  vám 

mohou ná adí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a 

mohlo by dojít k jejich poškození i ke zran ní. 

Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te jej se 

sou asným p esunutím tla ítka na p ední stran  akumulátoru. 

P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku 

akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te akumulátor na 

místo. Akumulátor zasu te na doraz, až zacvakne na 

místo. Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho 

horní stran  ervený indikátor. 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl 

ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor 

ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze 

i p ihlížejícím osobám. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 

akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správn . 

Funkce vypína e 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed vložením akumulátoru do ná adí vždy 

zkontrolujte, zda správn  funguje spouš  a jestli se 
po uvoln ní vrací do vypnuté polohy. Nema kejte 
spouš  silou bez stisknutí odjiš ovacího tla ítka. 
Mohlo by dojít k poškození spína e. Práce s ná adím 

bez správn  fungujícího spína e m že vést ke ztrát  

kontroly a vážnému zran ní. 

Fig.2 

Na plášti za ízení stiskn te tla ítko napájení – ná adí se 

zapne a rozsvítí se kontrolka napájení. 

Fig.3 

Jako prevence náhodného stisknutí spoušt  je k 

dispozici odjiš ovací tla ítko. 

Chcete-li ná adí spustit, stiskn te odjiš ovací tla ítko a 

poté spouš . Vypnutí provedete uvoln ním spoušt . 
 

POZNÁMKA: 
• Po stisknutí tla ítka napájení a ponechání ná adí 

jednu minutu bez provedení žádné operace se 

ná adí automaticky vypne. 

P epína  sm ru otá ek k odstran ní odst ižk  
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed odstra ováním plevele i od ezk  

zachycených v ná adí, jež nelze odstranit 
p epnutím sm ru otá ek, zajist te vypnutí 
za ízení a vyjmutí akumulátoru. Jestliže ná adí 

nevypnete a nevyjmete z n j akumulátor, m že po 

náhodném spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Fig.4 

Ná adí je opat eno p epína em sm ru otá ek sloužícím 

pouze ke zm n  sm ru otá ení za ú elem odstran ní 

plevele a odst ižk  zamotaných do vyžínacího nástroje. 

P i normálním provozu stiskn te p epína  na stran  „A“. 

Pokud chcete odstranit plevel a od ezky zaseknuté v rota ní 

hlavici, m žete obrátit sm r otá ek stisknutím p epína e na 

stran  „B“. V režimu obrácených otá ek bude ná adí pracovat 

pouze chvíli a pak se automaticky vypne. 

POZNÁMKA: 
• P ed zahájením provozu vždy zkontrolujte 

nastavený sm r otá ení. 

• S p epína em sm ru otá ek manipulujte teprve až se 

ná adí zcela zastaví. Zm nou sm ru otá ek p ed 

zastavením ná adí m žete zp sobit jeho poškození. 

Oto ný voli  rychlosti 

Fig.5 

Otá ky ná adí lze oto ným voli em plynule nastavovat v 

rozmezí od 3 500 min
–1 

 do 6 000 min
–1

. 

Otá ením oto ného voli e otá ek ve sm ru hodinových 

ru i ek se nastavuje vyšší rychlost, zatímco otá ením 

proti sm ru hodinových ru i ek nižší rychlosti. 

Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový 
akumulátor se zna kou hv zdi ky) 

Fig.6 

Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou 

vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky 

p eruší napájení ná adí, aby se prodloužila životnost 

akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne: 

• P etížení: 

S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že 

dochází k odb ru mimo ádn  vysokého proudu. 

V takovém p ípad  uvoln te spouš  ná adí a 

ukon ete innost, jež vedla k p etížení 

za ízení. Potom ná adí op tovným 

stisknutím spoušt  znovu spus te. 

Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí 

akumulátoru. V takovém p ípad  nechte akumulátor 

p ed op tovným stisknutím spoušt  vychladnout. 

• Nízké nap tí akumulátoru: 

Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká 

a ná adí nebude pracovat. V takovém 

p ípad  vyjm te akumulátor a dobijte jej. 
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Kontrolky 

Fig.7 

Aktivuje-li se p i provozu systém ochrany, rozsvítí se 

kontrolka. 

Stavy kontrolky a p íslušná opat ení jsou uvedeny v 
následující tabulce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stav

Bliká

Svítí

Energie akumulátoru je téměř

vypotřebovaná.

Ochrana akumulátoru vypnula

napájení – energie akumulátoru

je vypotřebovaná.

Prováděná činnost

Vyměňte akumulátor za plně nabitý.

Vyměňte akumulátor za plně nabitý.

Nechejte zařízení chvíli odpočinout a

vychladnout.

Ochrana proti přehřátí vypnula

napájení – došlo k přehřátí.

Kontrolka

napájení

Kontrolka

akumulátoru

Bliká

 
013900 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Pouze pro bloky akumulátor  ozna ené písmenem 
„B“ na konci ísla modelu.) 

Fig.8 

Stisknutím kontrolního tla ítka na bloku akumulátoru 
zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky 
indikátoru se na n kolik sekund rozsvítí. 

VYP BlikáSvítí

Kontrolky

Nabijte
akumulátor.

0 až 25 %

25 až 50 %

50 až 75 %

75 až 100 %

Zbývající
kapacita

Došlo
pravděpodobně

k poruše
akumulátoru.

  
015658 

POZNÁMKA: 
• Kapacita udávaná indikátorem se m že mírn  lišit 

od kapacity skute né v závislosti na podmínkách 
používání a teplot  prost edí. 

 

Strunová hlava 
POZNÁMKA: 

• Jestliže za ízení pracuje ve vysokých otá kách, 
nesnažte se vysunout delší strunu klepnutím hlavy 
o zem. Vysunutí struny klepnutím ve vysokých 
otá kách m že zp sobit poškození strunové hlavy. 

• Vysunutí struny klepnutím nebude fungovat 
správn , pokud se hlava neotá í. 

Fig.9 

Strunová hlava je dvoustrunná hlava vyžína e s 
mechanismem posouvání struny klepnutím o zem. 
Nylonová struna se vysouvá klepnutím strunové hlavy v 
nízkých otá kách o zem. 
 

POZNÁMKA: 
Pokud se nylonová struna klepnutím hlavy nevysune, 
p evi te i vym te nylonovou strunu podle postupu 
popsaného v ásti „Údržba“. 

MONTÁŽ 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed provád ním jakýchkoli prací na ná adí se 

vždy ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je 
vyjmut blok akumulátoru. Jestliže ná adí 
nevypnete a nevyjmete z n j akumulátor, m že po 
náhodném spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

• Není-li za ízení zcela zkompletováno, nikdy jej 
nespoušt jte. P i práci s nekompletn  
sestaveným za ízením m že po náhodném 
spušt ní dojít k vážnému zran ní. 
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Montáž nástavcové ty e 
Pouze model DUR143U, DUR183U 

Fig.10 

Montáž nástavce na motorovou jednotku: 

1. Ujist te se, zda není dotažená pá ka. 

2. P ipojovací otvor otev ete stisknutím krytu spoje. 

Fig.11 

3. Vyrovnejte výstupek ty e (strana vyžínacího 

nástroje) s vyhloubenou ástí spoje. 

4. Do spoje zasu te nástavcovou ty . Zajist te, aby 

byla plocha blokovací pá ky ve vodorovné poloze 

vzhledem k ty i. 

5. Pá ku pevn  p itáhn te tak, jak je znázorn no na 

obrázku. 

Jestliže chcete nástavec sejmout, povolte pá ku, 

stiskn te p ední ást blokovací pá ky a pak ty  vysu te. 

Instalace držadel 
Jestliže chcete spína  obsluhovat pravou rukou, 

umíst te držadlo se spouští na pravou stranu ná adí. 
Druhé držadlo umíst te na levou stranu ná adí. 

Fig.12 

Fig.13 

Oba konce držadel umíst te do drážky v podp e 
držadla, p ekryjte je p íchytkou držadla a zajist te je 
zlehka imbusovými šrouby.  
Držadlo nastavte do úhlu umož ujícího pohodlnou pracovní 
polohu a pak jej pevn  zajist te imbusovými šrouby. 

Montáž krytu 
 

VAROVÁNÍ: 
• Ná adí nikdy nepoužívejte bez krytu 

nasazeného na míst . V opa ném p ípad  m že 

dojít k vážnému zran ní. 

Fig.14 

Fig.15 

Vyrovnejte vý n lky ochranného krytu s drážkami v 

plášti motoru. 

Fig.16 

Vyrovnejte vý n lky držáku ochranného krytu s 

vyhloubenými ástmi v plášti motoru. Držák ochranného 

krytu zasu te do plášt  motoru. 

Fig.17 

Po nasazení ochranného krytu a držáku ochranného 

krytu na pláš  motoru pevn  dotáhn te imbusové 

šrouby. 

Instalace drát ného krytu  
 

POZOR: 
• P ed se izováním drát ného krytu vy kejte, až se 

strunová hlava zcela zastaví. Drát ný kryt 

nese izujte chodidlem. 

 

Fig.18 

K omezení nebezpe í poškození objekt  p ed 

strunovou hlavou nasa te drát ný kryt, jenž vám 

pom že kontrolovat oblast vyžínání sekací struny. 

Fig.19 

Drát ný kryt mírn  roztáhn te a zasu te jej do otvor  

ochranného krytu. 
 

POZNÁMKA: 
• Drát ný kryt neroztahujte p íliš. Mohl by se zlomit. 

Fig.20 

Jestliže drát ný kry nepoužíváte, zvedn te jej do 

neutrální polohy. 

Nasazení strunové hlavy 
POZNÁMKA: 

• Ujist te se, zda používáte originální strunovou 

hlavu Makita. 

Oto te ná adí vzh ru nohama, abyste mohli strunovou 

hlavu snadno vym nit. 

Fig.21 

Do otvoru v ochranném krytu a plášti motoru zasu te 

imbusový klí  a otá ejte unáše em, až se zajistí o 

imbusový klí . Namontujte kovovou krytku a strunovou 

hlavu a p ímo na závitové v eteno a dotáhn te ji 

otá ením vlevo. Vyjm te imbusový klí . 

Pokud chcete strunovou hlavu sejmout, otá ejte jí 

sm rem vpravo a p itom p idržujte unáše  imbusovým 

klí em. 
 

POZOR: 
• Jestliže strunová hlava p i provozu náhodn  

narazí na kámen i jiný tvrdý p edm t, bude 
t eba vyžína  vypnout a zjistit, zda nedošlo k 
poškození. Poškozenou strunovou hlavu je 
t eba okamžit  vym nit. Používání poškozené 

strunové hlavy m že zp sobit vážné zran ní. 

PRÁCE 
Správné zacházení s ná adím 
P ipevn ní zádového postroje 

Fig.22 

Nasa te si zádový postroj. Potom spojte p ezku há ku s 

p ezkou postroje. Ujist te se, zda p ezky zacvakly a 

ádn  se zajistily na míst . 

Pouze model DUR143U, DUR183U 

Fig.23 

Jestliže ví ko nepoužíváte, zav ste jej za há ek. 

Odpojení 

Fig.24 

P ezka slouží k rychlému odpojení. Jednoduše ji na 

obou stranách stiskn te a ná adí odpojte. 
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VAROVÁNÍ: 
• Po ínejte si velmi opatrn , abyste nad ná adím 

nikdy neztratili kontrolu. Nedovolte, aby se 
ná adí odrazilo sm rem k vám i jakékoli 
osob  v blízkosti pracovišt . Ztráta kontroly nad 

ná adím m že zp sobit vážné zran ní 

p ihlížejících osob a obsluhy. 

Nastavení polohy záv su a zádového postroje 

Fig.25 

Jestliže chcete zm nit polohu záv su, povolte dodaným 

klí em imbusový šroub záv su. Potom záv s a pružný 

návlek p esu te. 

Po nastavení polohy záv su pevn  dotáhn te imbusový 

šroub klí em. 

ÚDRŽBA 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed provád ním kontroly i údržby se vždy 

ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je vyjmut 
blok akumulátoru. Jestliže ná adí nevypnete a 

nevyjmete z n j akumulátor, m že po náhodném 

spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

POZNÁMKA: 
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Vým na nylonové struny 
 

VAROVÁNÍ: 
• Ujist te se, zda je kryt strunové hlavy správn  

upevn n k plášti tak, jak je popsáno níže. 
Jestliže kryt správn  nezajistíte, m že se strunová 

hlava rozlétnout a zp sobit vážné zran ní. 

Fig.26 

Stisknutím dvou protilehlých západek ohrani ených 

vý ezy sejm te z plášt  kryt. 

Fig.27 

U ízn te 3–6 m nylonové struny. Strunu p ehn te na 

dv  poloviny, p i emž jeden konec ponechte o 80–100 

mm delší než druhý. 

Fig.28 

St ed nové nylonové struny zahákn te do vý ezu 

uprost ed cívky mezi 2 kanálky pro nylonovou strunu.  

Oba konce pevn  navi te kolem cívky ve sm ru 

vyzna eném na hlav  zna kou LH pro levou stranu. 

Fig.29 

Navi te struny kompletn  krom  zhruba 100 mm a 

konce do asn  zahákn te p es vý ez na stran  cívky. 

Fig.30 

Cívku namontujte do krytu tak, aby drážky a vý n lky 

cívky dosedly do odpovídajících míst v krytu. Nyní 

odhákn te konce struny z do asných poloh a struny 

protáhn te o ky tak, aby vy nívaly z krytu. 

Fig.31 

Vý n lek na spodní stran  krytu vyrovnejte s drážkami 

o ek. Potom kryt pevným natla ením do plášt  zajist te 

na míst . Ujist te se, zda západky zcela dosedly do 

krytu. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 

se izování provád ny autorizovanými servisními 

st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl  

Makita. 
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM  
P ed žádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami. 
Narazíte-li na problém, jenž v této p íru ce není 
vysv tlen, nepoušt jte se do demontáže za ízení. 
Požádejte o pomoc n které z autorizovaných servisních 
st edisek Makita, kde k opravám vždy používají 
náhradní díly Makita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav poruchy

Motor neběží.

Příčina

Není nasazen blok akumulátoru.

Problém s akumulátorem (nízké napětí)

Směr otáček je opačný.

Došlo k přehřátí.

Poklesl výkon akumulátoru.

Elektrická nebo elektronická porucha.

Náprava

Nainstalujte blok akumulátoru.

Odstraňte cizorodý předmět.

Motor se po krátké době
provozu zastaví.

Nářadí nedosahuje
maximálních otáček.

Vyžínací nástroj se neotáčí:
zařízení okamžitě vypněte!

Nenormální vibrace:
zařízení okamžitě vypněte!

Vyžínací nástroj a motor nelze
vypnout:
Okamžitě vyjměte akumulátor!

Systém pohonu nepracuje správně.

Jeden konec nylonové struny se
utrhnul.

Systém pohonu nepracuje správně.

Mezi krytem a strunovou hlavou
se vzpříčil cizorodý předmět,
například větev.

Systém pohonu nepracuje správně.

Akumulátor je nesprávně nasazen.

Akumulátor není dostatečně nabitý.

Systém pohonu nepracuje správně.

Nabijte akumulátor. Jestliže nabití
nepomůže, vyměňte akumulátor.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Vyjměte akumulátor a zařízení
předejte k opravě v místním
autorizovaném servisním středisku.

Klepněte otáčející se strunovou
hlavou o zem, aby se vysunula
struna.

Nabijte akumulátor. Jestliže nabití
nepomůže, vyměňte akumulátor.

Nainstalujte blok akumulátoru podle
popisu v této příručce.

Přestaňte nářadí používat a nechte
jej vychladnout.

Nabijte akumulátor. Jestliže nabití
nepomůže, vyměňte akumulátor.

Přepínačem směru otáček změňte
směr otáček.

 
010856 
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VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 

• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 

nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 

nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 

P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 

jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 

p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 

st edisko firmy Makita. 

• Strunová hlava 

• Nylonová struna (sekací struna) 

• Zádový postroj 

• Imbusový klí  

• Originální akumulátor a nabíje ka Makita 
 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 

p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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