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LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi)

BRĪDINĀJUMS
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar 
samazinātām fiziskām, sensoriskām vai psihiskām spējām, vai kam 
trūkst pieredzes un zināšanu, ja tām nodrošināta uzraudzība un 
sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu un ja ir izprasti 
saistītie apdraudējumi. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrī-
šanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

SPECIFIKĀCIJAS
Modelis DCL140 DCL180 DCL180F

Jauda 650 ml

Nepārtraukta lietošana Apm. 20 min

Kopējais garums 981 mm 999 mm

Neto svars 1,2 kg 1,3 kg

Nominālais spriegums Līdzstrāva 14,4 V Līdzstrāva 18 V

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez 
brīdinājuma.
• Specifikācijas un akumulatora kasetne dažādās valstīs var atšķirties.
• Svars ar akumulatora kasetni atbilstošs EPTA procedūrai 01/2003

Simboli
Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms 
darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi 
izprotat to nozīmi.

 
Izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.

 
Ni-MH
Li-ion

Tikai ES valstīm 
Neizmest elektrisko aprīkojumu vai akumu-
latoru sadzīves atkritumos! 
Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem, kā 
arī par baterijām un akumulatoriem, un 
bateriju un akumulatoru atkritumiem un to 
īstenošanu saskaņā ar valsts likumdošanu 
lietotais elektriskais aprīkojums, baterijas 
un akumulators kalpošanas laika beigās 
jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai 
pārstrādei vidi saudzējošā veidā.

Paredzētā lietošana
Šis darbarīks ir paredzēts sausu putekļu savākšanai.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz 
bezvadu tīrītāju

BRĪDINĀJUMS: SVARĪGI! PIRMS 
LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET visus drošības 
brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu 
un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties 
elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

1. Neatstājiet lietū. Uzglabājiet telpās.
2. Neļaujiet izmantot kā rotaļlietu. Īpaša uzma-

nība jāpievērš, kad darbarīku izmanto bērni vai 
tas tiek izmantots bērnu tuvumā.

3. Izmantojiet tikai tā, kā norādīts šajā rokasgrā-
matā. Lietojiet tikai darbarīka ražotāja ieteiktās 
papildierīces.

4. Neizmantojiet ar bojātu akumulatoru. Ja ierīce 
nedarbojas, kā paredzēts, tikusi nomesta, ir 
bojāta, atstāta ārpus telpām vai iemesta ūdenī, 
nogādājiet to apkopes centrā.

5. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
6. Neievietojiet tās atverēs priekšmetus. 

Nelietojiet ierīci, ja nosprostota kāda no atve-
rēm — tajās nedrīkst būt putekļu, plūksnu, 
matu un citu svešķermeņu, kas var ierobežot 
gaisa plūsmu.

7. Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un 
ķermeņa daļas atverēm un kustīgajām daļām.

8. Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet 
visas vadības ierīces.
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9. Īpaši uzmanieties, tīrot uz kāpnēm.
10. Neizmantojiet viegli uzliesmojošu vai uguns-

nedrošu šķidrumu, piemēram, benzīna savāk-
šanai, kā arī nelietojiet ierīci vietās, kur šādi 
šķidrumi var būt.

11. Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja nodrošināto 
lādētāju.

12. Neizmantojiet degošu vai dūmojošu priekš-
metu, piemēram, cigarešu, sērkociņu vai kar-
stu pelnu savākšanai.

13. Nelietojiet ierīci, ja nav uzstādīts putekļu maiss 
un/vai filtri.

14. Nelādējiet akumulatoru ārpus telpām.
15. Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādītos 

lādētājus.Vienam akumulatoru tipam paredzēta 
lādētāja izmantošana cita tipa akumulatoru uzlā-
dei var radīt aizdegšanās draudus.

16. Mehanizētos darbarīkus izmantojiet tikai ar 
paredzētajiem akumulatoriem.Cita tipa akumu-
latoru izmantošana var radīt traumu un aizdegša-
nās bīstamību.

17. Ja akumulatora bloku neizmantojat, novietojiet 
to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, 
piemēram, saspraudēm, monētām, atslēgām, 
naglām, skrūvēm un citiem nelieliem metāla 
priekšmetiem, kas var savienot spailes.

18. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumula-
tora var iztecēt šķidrums; nepieskarieties tam. 
Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, skarto 
vietu noskalojiet ar ūdeni.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.
PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā.
1. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrā-

matu un lādētāja rokasgrāmatu.
2. Nevāciet šeit nosauktos materiālus.

— Karstus priekšmetus, piemēram, aiz-
degtas cigaretes vai dzirksteles/metāla 
putekļus, kas radušies metāla slīpēšanas/
zāģēšanas laikā.

— Ugunsnedrošas vielas, piemēram, ben-
zīnu, šķīdinātāju, petroleju vai krāsu.

— Sprādzienbīstamas vielas, piemēram, 
nitroglicerīnu.

— Uzliesmojošus materiālus, piemēram, 
alumīniju, cinku, magniju, titānu, fosforu 
vai celuloīdu.

— Mitrus netīrumus, ūdeni, eļļu vai līdzīgas 
vielas.

— Cietus priekšmetus ar asām malām, pie-
mēram, koka skaidas, metāla gabalus, 
akmeņus, stiklu, naglas, saspraudes vai 
žiletes.

— Pulveri, kas sacietē, piemēram, cementu 
vai toneri.

— Vadītspējīgus putekļus, piemēram, metāla 
vai oglekļa putekļus.

— Sīkas daļiņas, piemēram, betona 
putekļus.

Šāda rīcība var izraisīt aizdegšanos, traumas 
un/vai materiālos zaudējumus.

3. Nekavējoties pārtrauciet darbu, ja ievērojat 
novirzes no normas.

4. Ja tīrītāju nometat vai tas citādi saņem trie-
cienu, pirms tā darbināšanas rūpīgi pārbau-
diet, vai tīrītājam nav plaisu vai bojājumu.

5. Nelietojiet to krāsns vai citu karstuma avotu 
tuvumā.

6. Nenobloķējiet ieplūdes atveri un ventilācijas 
atveres.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.
Svarīgi drošības norādījumi par 
akumulatora kasetni

1. Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus 
norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz 
(1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un 
(3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.

2. Neizjauciet akumulatoru.
3. Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami 

īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. 
Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmo-
jumu vai pat sprādzienu.

4. Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru 
ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. 
Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.

5. Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
(1) Nepieskarieties spailēm ar elektrību 

vadošiem materiāliem.
(2) Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā 

ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā 
naglas, monētas u. c.

(3) Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens 
vai lietus iedarbībai.

Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu 
strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un 
pat sabojāt akumulatoru.

6. Neglabājiet darbarīku un akumulatora kasetni 
vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pār-
sniegt 50 °C (122 °F).

7. Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir 
stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora 
kasetne ugunī var eksplodēt.

8. Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist 
un nepakļautu to sitienam.

9. Neizmantojiet bojātu akumulatoru.
10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem 

attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem 
izstrādājumiem. 
Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, 
trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro 
uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās 
prasības. 
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazi-
nās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī 
citus attiecināmos valsts normatīvus. 
Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi 
pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī 
tas nevarētu izkustēties.
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11. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora 
likvidēšanu.

12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā-
jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos 
akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var 
rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var 
uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.

UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita 
akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku-
mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var 
uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate-
riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka 
un lādētāja garantija.

Ieteikumi akumulatora kalpoša-
nas laika pagarināšanai
1. Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir 

pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka 
darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darba-
rīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.

2. Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumula-
tora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumu-
latora kalpošanas laiku.

3. Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas tempe-
ratūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kaset-
nei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.

4. Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, 
ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus 
mēnešus). 

FUNKCIJU APRAKSTS
UZMANĪBU:  

• Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības 
pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks 
ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

• Uzmanieties, lai, ievietojot bateriju, pirksts(-i) 
nenokļūtu starp tīrītāju un bateriju, kā parā-
dīts attēlā. Pirksta(-u) iesprūšana var radīt 
ievainojumus.

► Att.1

Akumulatora kasetnes uzstādīšana 
un izņemšana

► Att.2:    1. Sarkans indikators 2. Poga 3. Akumulatora 
kasetne

UZMANĪBU:  
• Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīša-

nas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.
• Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, 

darbarīku un akumulatora kasetni turiet 
cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni 
netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt 
bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, 
kā arī izraisīt ievainojumus.

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darba-
rīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.
Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz 
akumulatora kasetnes ar rievu ietvarā un iebīdiet to 
vietā. Bīdiet to iekšā līdz klikšķim, kas nozīmē, ka tā 
ir pareizi uzstādīta. Ja pogas augšējā daļā ir redzams 
sarkans indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi bloķēta.

UZMANĪBU:  
• Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai 

sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā 
gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un 
radīt jums vai apkārtējiem ievainojumu.

• Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku. 
Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi 
ielikta.

Akumulatora aizsardzības sistēma 
(litija jonu akumulators ar zvaigznes 
emblēmu)

► Att.3:    1. Zvaigznes emblēma
Litija jonu akumulatori ar zvaigznes emblēmu ir aprīkoti 
ar aizsardzības sistēmu. Šī sistēma automātiski izslēdz 
jaudas padevi darbarīkam, lai pagarinātu akumulatora 
kalpošanas laiku.
Darbarīks automātiski pārstās darboties ekspluatācijas 
laikā, ja darbarīku un/vai akumulatoru pakļaus kādam 
no šiem apstākļiem:
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• Pārslodze:
Darbarīku ekspluatācijas laikā lieto tādā 
veidā, ka tas saista pārmērīgu strāvu.
Šādā gadījumā atlaidiet darbarīka slēdža mēlīti un 
pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. 
Pēc tam vēlreiz nospiediet slēdža mēlīti, lai atsāktu.
Ja darbarīks nesāk darboties, akumulators ir 
pārkarsis. Šādā gadījumā ļaujiet akumulatoram 
atdzist, pirms vēlreiz nospiest slēdža mēlīti.

• Zema akumulatora jauda:
Akumulatora atlikusī jauda ir pārāk zema, 
un darbarīks nedarbosies. Šādā gadījumā 
akumulatoru noņemiet un veiciet tam uzlādi.

Slēdža darbība
► Att.4:    1. Slēdža mēlīte

UZMANĪBU:  
• Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā, 

vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi 
un pēc atlaišanas atgriežas "OFF" (izslēgts) stāvoklī.

Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža 
mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

Lampas iedegšana

Tikai modelim DCL180F
UZMANĪBU:  

• Nekad neskatieties gaismā tieši. Tieša gaisma bojā acis.
► Att.5:    1. Lampa
Pavelciet slēdža mēlīti, lai ieslēgtu lampu. Atlaidiet 
slēdža mēlīti, lai to izslēgtu.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators
Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru
► Att.6:    1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga
Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, 
lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. 
Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

Indikatora lampas Atlikusī 
jauda

Iededzies Izslēgts Mirgo

No 75% līdz 
100%

No 50% līdz 
75%

No 25% līdz 
50%

No 0% līdz 
25%

Uzlādējiet 
akumulatoru.

Iespējama 
akumulatora 

kļūme.

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no 
norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār-
tējās temperatūras.

MONTĀŽA
UZMANĪBU:  

• Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vien-
mēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un 
akumulatora kasetne ir izņemta.

Filtra veids

Parastais filtrs
► Att.7:    1. Kapsula 2. Priekšfiltrs 3. Filtrs

Jaudīgais filtrs
► Att.8:    1. Kapsula 2. Jaudīgais filtrs

Atbrīvošanās no putekļiem

UZMANĪBU:  
• Tīrītāju iztukšojiet pirms tā pārpildes, jo vājinās 

iesūkšana.
• Noteikti iztīriet putekļus, kas atrodas pašā tīrī-

tājā. Ja to neizdara, var aizsērēt filtrs vai sabojā-
ties motors.

Putekļu izbēršana no parastā filtra
Lai izmestu putekļus, kas kapsulā pielipuši filtram, ar 
plaukstu 4 vai 5 reizes uzsitiet pa kapsulu. 
Pēc tam iesūces atveri pavērsiet lejup, kapsulu pagrie-
ziet bultas virzienā, kā parādīts attēlā, tad lēni un taisni 
atvienojiet kapsulu.
► Att.9:    1. Kapsula 2. Iesūces atvere

PIEZĪME:  
• Atverot kapsulu, var izbirt putekļi, tādēļ zem 

apvalka novietojiet atkritumu maisu.

Iztīriet putekļus no kapsulas iekšpuses un priekšfiltra.
► Att.10:    1. Priekšfiltrs 2. Kapsula
Pagrieziet priekšfiltru bultas virzienā, lai no tīrītāja 
korpusa atvienotu fiksācijas apmali, pēc tam noņemiet 
priekšfiltru.
► Att.11:    1. Priekšfiltrs 2. Fiksācijas apmale
Iztīriet smalkos putekļus no priekšfiltra. Pēc tam izņe-
miet filtru un viegli pa to uzsitiet, lai izkratītu putekļus.
► Att.12:    1. Priekšfiltrs 2. Filtrs

Putekļu izbēršana no jaudīgā filtra
Lai izmestu putekļus, kas kapsulā pielipuši filtram, ar 
plaukstu 4 vai 5 reizes uzsitiet pa kapsulu. 
Pēc tam iesūces atveri pavērsiet lejup, kapsulu pagrie-
ziet bultas virzienā, kā parādīts attēlā, tad lēni un taisni 
atvienojiet kapsulu.
► Att.13:    1. Kapsula 2. Iesūces atvere
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PIEZĪME:  
• Atverot kapsulu, var izbirt putekļi, tādēļ zem 

apvalka novietojiet atkritumu maisu.

Iztīriet putekļus no kapsulas iekšpuses un jaudīgā filtra.
► Att.14:    1. Kapsula 2. Jaudīgais filtrs
Pagrieziet jaudīgo filtru bultas virzienā, lai no tīrītāja 
korpusa atvienotu fiksācijas apmali, pēc tam noņemiet 
filtru.
► Att.15:    1. Fiksācijas apmale
Iztīriet smalkos putekļus un viegli uzsitiet pa jaudīgo 
filtru, lai izkratītu putekļus.

Salikšana

Parastā filtra salikšana
Uzlieciet filtru, līdz tas pilnīgi ievietots tīrītāja korpusā.
► Att.16:    1. Filtrs

PIEZĪME:  
• Pārbaudiet, vai filtrs ir ievietots taisni un nav 

atliecies. Ja filtrs ir ievietots nepareizi, kā parā-
dīts attēlā, putekļi iekļūs motora korpusā un 
izraisīs motora atteici.

► Att.17:    1. Filtrs
Pievienojiet priekšfiltru. Šajā brīdī noteikti pagrieziet 
priekšfiltru tā, lai fiksācijas apmale būtu cieši piestipri-
nāta tīrītāja korpusam.
► Att.18:    1. Priekšfiltrs
► Att.19
Piestipriniet kapsulu. Kapsulas O simbolu pielīdziniet O 
simbolam uz roktura un pēc tam stingri pagrieziet kap-
sulu bultas virzienā, līdz tas ir cieši piestiprināts.
► Att.20:    1. O atzīme
► Att.21:    1. Rokturis 2. Kapsula

PIEZĪME:  
• Vienmēr laikus iztīriet putekļus, jo iesūkšanas 

jauda samazinās, ja tīrītajā ir pārāk daudz 
putekļu.

• Vienmēr pirms tīrītāja lietošanas pārbaudiet, vai 
filtrs un priekšfiltrs ir ievietots pareizi. Ja tie nav 
ievietoti pareizi, putekļi iekļūs motora korpusā 
un izraisīs motora atteici. 
Ja rodas aprakstītās kļūmes, filtrs un priekšfiltrs 
nav ievietots pareizi. Lai novērstu kļūmi, ievieto-
jiet filtrus vēlreiz.

Kļūmju piemēri
1. piemērs. Ievietots tikai priekšfiltrs (nav filtra)
► Att.22:    1. Priekšfiltrs
2. piemērs. Ievietots tikai filtrs (nav priekšfiltra)
► Att.23:    1. Filtrs
3. piemērs. Filtrs ir ievietots atliektā stāvoklī
► Att.24:    1. Filtrs
4. piemērs. Priekšfiltra fiksācijas apmale nav cieši 
nostiprināta tīrītāja korpusa rievā
► Att.25:    1. Tīrītāja korpusa rieva 2. Priekšfiltrs 

3. Fiksācijas apmale

Jaudīgā filtra salikšana
Pievienojiet jaudīgo filtru. Šajā brīdī noteikti pagrieziet 
jaudīgo filtru tā, lai fiksācijas apmale ir cieši piestiprināta 
tīrītāja korpusam.
► Att.26:    1. Jaudīgais filtrs 2. Fiksācijas apmale
► Att.27:    1. Fiksācijas apmale
Piestipriniet kapsulu. Kapsulas O simbolu pielīdziniet O 
simbolam uz roktura un pēc tam stingri pagrieziet kap-
sulu bultas virzienā, līdz tas ir cieši piestiprināts.
► Att.28:    1. O atzīme
► Att.29:    1. Rokturis 2. Kapsula

PIEZĪME:  
• Vienmēr laikus iztīriet putekļus, jo iesūkšanas 

jauda samazinās, ja tīrītajā ir pārāk daudz 
putekļu.

• Vienmēr pirms tīrītāja lietošanas pārbaudiet, 
vai jaudīgais filtrs ir ievietots pareizi. Ja tas nav 
ievietots pareizi, putekļi iekļūs motora korpusā 
un izraisīs motora atteici. 
Ja rodas aprakstītās kļūmes, jaudīgais filtrs nav 
ievietots pareizi. Lai novērstu kļūmi, ievietojiet 
filtrus vēlreiz.

Kļūmju piemēri
Jaudīgā filtra fiksācijas apmale nav cieši nostiprināta 
tīrītāja korpusa rievā.
► Att.30:    1. Fiksācijas apmale 2. Tīrītāja korpusa 

rieva

EKSPLUATĀCIJA
UZMANĪBU:  

• Lai pievienotu rīkus, piemēram, uzgali, pagrie-
žot bultas norādītājā virzienā, ievietojiet rīku, lai 
lietošanas laikā nodrošinātu ciešu savienojumu. 
Lai atvienotu rīku, pagriežot bultas norādītajā 
virzienā, to izvelciet. 
Ja rīku pievienošanas vai atvienošanas laikā 
pagriež pretējā virzienā, apvalks var kļūt vaļīgs.

► Att.31:    1. Apvalks

Tīrīšana (sūknēšana)

Uzgalis
Piestipriniet uzgali, lai notīrītu galdus, solus, mēbeles 
u.tml. Uzgali piestiprināt ir ļoti vienkārši.
► Att.32:    1. Sprausla

Uzgalis + pagarinājuma caurule 
(taisna caurule)
Pagarinājuma caurule ir starp uzgali un tīrītāju. Tā 
izmantošana ir ērta grīdas tīrīšanai stāvus pozīcijā.
► Att.33:    1. Tīrītāja korpuss 2. Pagarinājuma caurule 

3. Sprausla
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Stūra sprausla
Piestipriniet stūra uzgali stūru un automašīnas vai 
mēbeļu iedobumu tīrīšanai.
► Att.34:    1. Stūra uzgalis 2. Tīrītāja korpuss

Stūra uzgalis + pagarinājuma caurule 
(taisna caurule)
Ciešos stūrus, kur nav iespējams iekļūt ar tīrītāju vai 
augstās, grūti aizsniedzamās vietās, izmantojiet šo 
kombināciju.
► Att.35:    1. Stūra uzgalis 2. Pagarinājuma caurule 

3. Tīrītāja korpuss

Tīrīšana bez uzgaļa
Pulveri un putekļus var iesūkt bez uzgaļa.
► Att.36

APKOPE
UZMANĪBU:  

• Pirms pārbaudes vai apkopes vienmēr pārlieci-
nieties, ka ierīce ir izslēgta.

Tīrīšana

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazolīnu, ben-
zīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. 
Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.
IEVĒRĪBAI: Putekļus, kas pieķērušies tīrī-
tājam un filtriem, neizpūtiet ar gaisa pistoli. 
Tādējādi putekļi iekļūst korpusā un izraisa darbības 
traucējumus.

IEVĒRĪBAI: Ja filtri tikuši mazgāti, pirms lieto-
šanas rūpīgi tos nosusiniet. Nepietiekami nosu-
sināti filtri var pasliktināt iesūci un saīsināt motora 
darbmūžu.

IEVĒRĪBAI: Ja filtri un sūkļa filtrs izņemts tīrīša-
nas, pirms lietošanas tie ir jāuzstāda atpakaļ. Ja 
izmantosiet tīrītāju bez filtriem un sūkļa filtru, motora 
korpusā iekļūs putekļi un radīs darbības traucējumus.

Tīrītāja korpuss
Tīrītāja ārpusi (korpusu) ik pa laikam notīriet ar ziep-
jūdenī samitrinātu drānu.
Tīriet arī iesūkšanas atveri un filtru uzstādīšanas vietu.
► Att.37

Filtrs
Mazgājiet filtru ziepjūdenī, kad tas ir aizsērējis ar putek-
ļiem un tīrītāja jauda samazinās. Pirms lietošanas rūpīgi 
nosusiniet.
► Att.38

Sūkļa filtrs
Kad sūkļa filtrs ir netīrs, tīriet to, kā aprakstīts tālāk.
1. Izņemiet filtru.
2. Izvelciet sūkļa filtru starp stabiņiem.
3. Tīriet sūkļa filtru, viegli pasitot vai mazgājot. Ja to 
mazgājat, pirms lietošanas rūpīgi nosusiniet.
4. Ievietojiet sūkļa filtru starp stabiņiem un nolieciet 
tā sākotnējā pozīcijā. Pārliecinieties, ka stabiņa katra 
apakšmala notur sūkļa filtru un ka starp sūkļa filtru un 
iesūkšanas atveri nav spraugas.
► Att.39:    1. Sūkļa filtrs 2. Stabiņa apakšmala
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Pirms labošanas veiciet šādas pārbaudes

Simptoms Pievērsiet uzmanību Risinājuma metode

Vāja iesūkšanas jauda

Nedarbojas

Vai apvalks ir pilns ar putekļiem?

Vai filtrs ir aizsprostojies?

Vai baterija ir tukša?

Vai baterija ir tukša?

Iztīriet putekļus no apvalka.

Iztīriet vai izmazgājiet filtru.

Veiciet uzlādi baterijai.

Veiciet uzlādi baterijai.

PIEZĪME:  
• Nemēģiniet pats/-i labot tīrītāju.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai 
Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

PAPILDU PIEDERUMI
UZMANĪBU:  

• Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar 
šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. 
Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana 
var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku 
izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija 
par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita 
apkopes centrā.
• Pagarinājuma caurule (taisna caurule)
• Uzgalis
• Uzgalis paklājam
• Plauktu suka
• Stūra sprausla
• Apaļā suka
• Lokanā šļūtene
• Filtrs
• Priekšfiltrs
• Jaudīgais filtrs
• Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME:  
• Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt 

iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta 
piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.


