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LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi)

SPECIFIKĀCIJAS
Modelis: DUB185 DUB186

Veiktspēja Gaisa	plūsma 0–3,2 m3/min

Gaisa	plūsmas	ātrums	(vidējais) 0–81 m/s 0–56 m/s

Gaisa	plūsmas	ātrums	(maksimālais) 0–98 m/s 0–68 m/s

Kopējais	garums 517 mm *1 861 mm *2

Nominālais	spriegums Līdzstrāva	18	V

Neto svars Ar uzgali 1,6–2,1 kg -

Ar	uzgali	darbam	dārzā - 1,6–2,1 kg

*1.	Ar	uzgali	un	akumulatora	kasetni,	bez	putekļu	maisa.
*2.	Ar	uzgali	darbam	dārzā	un	akumulatora	kasetni,	bez	putekļu	maisa.
• Nepārtrauktās	izpētes	un	izstrādes	programmas	dēļ	šeit	uzrādītās	specifikācijas	var	tikt	mainītas	bez	brīdinājuma.
•	 Atkarībā	no	valsts	specifikācijas	var	atšķirties.
•	 Svars	var	būt	atšķirīgs	atkarībā	no	papildierīces(-ēm),	tostarp	akumulatora	kasetnes.	Tabulā	ir	attēlota	vieglākā	

un	smagākā	kombinācija	atbilstoši	EPTA	procedūrai	01/2014.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs
Akumulatora kasetne BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Lādētājs DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Daži	no	iepriekš	norādītajiem	lādētājiem	un	akumulatora	kasetnēm	var	nebūt	pieejami	atkarībā	no	jūsu	mītnes	
reģiona.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita tipa 
akumulatora	kasetņu	un	lādētāju	izmantošana	var	radīt	traumu	un/vai	aizdegšanās	risku.

Ieteicamais akumulatora adapteris
Akumulatoru	pārveidotājs PDC01

•	 Iepriekš	norādītais(-ie)	akumulatora	adapteris(-i)	var	nebūt	pieejams(-i)	atkarībā	no	jūsu	mītnes	reģiona.
•	 Pirms	akumulatora	adaptera	lietošanas	izlasiet	uz	akumulatora	adaptera	esošos	norādījumus	un	brīdinājumus.

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

Esiet	īpaši	rūpīgs	un	uzmanīgs.

 

Izlasiet	lietošanas	rokasgrāmatu.

Netuviniet	rokas	rotējošām	daļām.

Gari	mati	var	ieķerties.

 
Neļaujiet	nevienam	atrasties	darba	vietas	
tuvumā.

Izmantojiet	acu	un	ausu	aizsargus.

Nepakļaujiet	mitruma	iedarbībai.

 
Ni-MH
Li-ion

Tikai	ES	valstīm
Neizmetiet	elektroiekārtas	vai	akumulatoru	
mājsaimniecības	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	pūšanai	un	putekļu	sūkšanai.
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Trokšņa līmenis
Tipiskais	A	svērtais	trokšņa	līmenis	noteikts	saskaņā	ar	
EN62841-1:
Modelis DUB185
Skaņas	spiediena	līmeni	(LpA): 83 dB (A)
Skaņas	jaudas	līmeni	(LWA): 94 dB (A)
Mainīgums	(K):	3	dB	(A)
Tipveida	A	izsvarotais	skaņas	līmenis	noteikts	saskaņā	
ar standartu EN50636-2-100:
Modelis DUB186
Skaņas	spiediena	līmeni	(LpA): 82,5 dB (A)
Mainīgums	(K):	2,3	dB	(A)
Skaņas	jaudas	līmeni	(LWA): 92,4 dB (A)
Mainīgums	(K):	2,8	dB	(A)

PIEZĪME:	Paziņotā	trokšņa	emisijas	vērtība	noteikta	
atbilstoši	standarta	pārbaudes	metodei,	un	to	var	
izmantot,	lai	salīdzinātu	vienu	darbarīku	ar	citu.
PIEZĪME:	Paziņoto	trokšņa	emisijas	vērtību	arī	var	
izmantot	iedarbības	sākotnējā	novērtējumā.

BRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.
BRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos 

darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtī-
bas atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un 
jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet 
drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos 
darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla 
posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts 
un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Vibrācija
Vibrācijas	kopējā	vērtība	(trīsasu	vektora	summa)	
noteikta	atbilstoši	EN62841-1:
Modelis DUB185
Darba	režīms:	darbība	bez	slodzes
Vibrācijas	izmete	(ah): 2,5 m/s2	vai	mazāk
Mainīgums	(K):	1,5	m/s2

Vibrācijas	kopējā	vērtība	(trīsasu	vektora	summa)	
noteikta	atbilstošiEN50636-2-100:
Modelis DUB186
Darba	režīms:	darbība	bez	slodzes
Vibrācijas	izmete	(ah): 2,5 m/s2	vai	mazāk
Mainīgums	(K):	1,5	m/s2

PIEZĪME:	Paziņotā	kopējā	vibrācijas	vērtība	noteikta	
atbilstoši	standarta	pārbaudes	metodei,	un	to	var	
izmantot,	lai	salīdzinātu	vienu	darbarīku	ar	citu.
PIEZĪME:	Paziņoto	kopējo	vibrācijas	vērtību	arī	var	
izmantot	iedarbības	sākotnējā	novērtējumā.

BRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos 
darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtī-
bas atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un 
jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet 
drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos 
darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla 
posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts 
un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

EK atbilstības deklarācija
Tikai Eiropas valstīm
EK	atbilstības	deklarācija	šajā	lietošanas	rokasgrāmatā	
ir	iekļauta	kā	A	pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Vispārīgi elektrisko darbarīku 
drošības brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brī-
dinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un 
tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darba-
rīka komplektācijā.	Ja	netiek	ievēroti	visi	tālāk	minē-
tie	noteikumi,	var	tikt	izraisīta	elektrotrauma,	notikt	
aizdegšanās	un/vai	rasties	smagas	traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus 
un norādījums, lai varētu tajos 
ieskatīties turpmāk.
Termins	„elektrisks	darbarīks”	brīdinājumos	attiecas	uz	
tādu	elektrisko	darbarīku,	ko	darbina	ar	elektrību	(ar	
vadu),	vai	tādu,	ko	darbina	ar	akumulatoru	(bez	vada).

Bezvadu pūtēja drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brī-
dinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu	
un	norādījumu	neievērošanas	gadījumā	var	rasties	
elektriskās	strāvas	trieciens,	ugunsgrēks	un/vai	
nopietnas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus 
un norādījums, lai varētu tajos 
ieskatīties turpmāk.
Apmācība
1. Uzmanīgi izlasiet norādījumus. Izprotiet darbarīka vadī-

bas funkcijas un uzziniet, kā pareizi lietot darbarīku.
2. Šo darbarīku nedrīkst lietot bērni, personas ar 

samazinātām fiziskām, uztveres vai garīgām 
spējām, personas, kam trūkst pieredzes un 
zināšanu, vai personas, kas nav izlasījušas 
šos norādījumus. Vietējos noteikumos varētu 
būt noteikts lietotāja vecuma ierobežojums.

3. Nekad nestrādājiet ar darbarīku, ja tuvumā ir 
cilvēki, jo īpaši bērni, vai dzīvnieki.

4. Ņemiet vērā, ka par negadījumiem vai apdrau-
dējumu, kas radīts citiem cilvēkiem vai to 
īpašumam, ir atbildīgs operators vai lietotājs.

Sagatavošanās
1. Lietojot darbarīku, vienmēr uzvelciet piemēro-

tus apavus un garās bikses.
2. Nenēsājiet brīvi krītošu apģērbu vai rotaslie-

tas, kuras var iesūkt gaisa ieplūdes atverē. 
Raugieties, lai gari mati nenonāktu gaisa ieplū-
des atveru tuvumā.
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3. Kad izmantojat mehāniskos darbarīkus, 
vienmēr valkājiet aizsargbrilles, lai pasargātu 
acis. Aizsargbrillēm jāatbilst šādiem standar-
tiem: ANSI Z87.1 ASV, EN 166 Eiropā un AS/
NZS 1336 Austrālijā/Jaunzēlandē. Austrālijā/
Jaunzēlandē ar likumu noteikts, ka darba laikā 
jāizmanto arī sejsargs.

Darba devējam ir jānodrošina tas, lai dar-
barīka operatori un citas tiešajā darba 
vietā esošās personas izmantotu vajadzīgo 
aizsargaprīkojumu.

4. Lai novērstu putekļu radītu kairinājumu, ietei-
cams izmantot sejas masku.

5. Strādājot ar ierīci, vienmēr valkājiet neslīdošus 
aizsargapavus.	Pret	slīdēšanu	nodrošināti	aiz-
sargzābaki	un	aizsargkurpes	ar	slēgtu	purngalu	
samazinās	traumu	risku.

6. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzek-
ļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.	Attiecīgos	
apstākļos	lietojot	aizsarglīdzekļus,	piemēram,	
putekļu	masku,	aizsargapavus	ar	neslīdošu	zoli,	
aizsargķiveri	un	ausu	aizsargus,	mazināsies	
traumu risks.

Ekspluatācija
1. Tālāk norādītajās situācijās izslēdziet darba-

rīku, izņemiet akumulatora kasetni un pārlie-
cinieties, vai visas kustīgās daļas ir pavisam 
apstājušās:
• vienmēr, kad atstājat darbarīku;
• Pirms nosprostojumu tīrīšanas.
• pirms darbarīka pārbaudes, tīrīšanas vai 

lietošanas;
• ja darbarīks sāk neparasti vibrēt;
• vienmēr, kad pārveidojat pūtēju par 

putekļu sūcēju vai pretēji.
2. Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslī-

gajā apgaismojumā.
3. Nenoliecieties pārāk tālu un vienmēr saglabā-

jiet līdzsvaru un stabilu pamatu zem kājām.
4. Strādājot nogāzē, raugieties, lai jums būtu 

stabils kāju atbalsts.
5. Pārvietojieties staigājot, nekad neskrieniet.
6. Raugieties, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes 

atveres nebūtu bloķētas.
7. Aizliegts pūst gružus blakusstāvētāju virzienā.
8. Izmantojiet darbarīku ieteiktajā pozīcijā un uz 

stabilas virsmas.
9. Neizmantojiet darbarīku augstās vietās.

10. Strādājot ar darbarīku, nekad nevērsiet uzgali 
pret tuvumā esošiem cilvēkiem.

11. Nenobloķējiet iesūkšanas atveri un/vai pūša-
nas atveri.
• Strādājot putekļainā vidē, raugieties, lai 

putekļi vai netīrumi nenobloķētu iesūkša-
nas vai pūšanas atveri.

• Izmantojiet tikai Makita apstiprinātos 
uzgaļus.

• Neizmantojiet pūtēju, lai piepūstu 
bumbas, gumijas laivas vai līdzīgus 
priekšmetus.

12. Nestrādājiet ar darbarīku atvērtu logu un 
līdzīgu vietu tuvumā.

13. Strādājiet ar darbarīku tikai pieņemamā dienas 
laikā – nedarbiniet to agri no rīta vai vēlu naktī, 
jo tas var traucēt citiem cilvēkiem.

14. Pirms pūšanas ieteicams ar grābekļiem un 
slotām uzirdināt netīrumus.

15. Ja darbarīks atsitas pret kādu svešķermeni 
vai ir dzirdama neparasta skaņa, vai jūtama 
neparasta vibrācija, nekavējoties izslēdziet 
darbarīku. Pirms atsākat darbarīka lietošanu, 
izņemiet akumulatora kasetni no darbarīka un 
pārbaudiet, vai darbarīks nav bojāts. Ja darba-
rīks ir bojāts, nogādājiet to Makita pilnvarotā 
servisa centrā, lai veiktu remontu.

16. Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus iesūkša-
nas vai pūšanas atverē.

17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms 
akumulatora kasetnes ievietošanas, darba-
rīka celšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, 
vai slēdzis ir izslēgšanas pozīcijā. Darbarīka 
pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai baro-
šanas nodrošināšana, kad pūtēja slēdzis ir 
ieslēgšanas pozīcijā, var izraisīt negadījumus.

18. Aizliegts pūst vai sūkt bīstamus priekšmetus, 
piemēram, naglas, stikla lauskas vai asmeņus.

19. Neizmantojiet darbarīku ugunsnedrošu mate-
riālu tuvumā.

20. Centieties ilgstoši neizmantot darbarīku zemā 
temperatūrā.

Apkope un glabāšana
1. Vienmēr cieši pievelciet visus uzgriežņus, 

bultskrūves un skrūves, lai nodrošinātu darba-
rīka drošu darba stāvokli.

2. Ja detaļas ir nolietojušās vai bojātas, nomai-
niet tās ar Makita apstiprinātām detaļām.

3. Glabājiet darbarīku sausā, bērniem nepieejamā vietā.
4. Pārtraucot darbarīka darbību, lai veiktu pār-

baudi, apkopi, novietotu glabāšanai vai nomai-
nītu piederumus, izslēdziet darbarīku, pārlie-
cinieties, ka visas kustīgās detaļas ir pavisam 
apstājušās, un izņemiet akumulatora kasetni. 
Pirms veicat jebkādas darbības ar darbarīku, 
ļaujiet tam atdzist. Apkopi veiciet rūpīgi un 
raugieties, lai darbarīks būtu tīrs.

5. Pirms novietošanas glabāšanai vienmēr ļaujiet 
darbarīkam atdzist.

6. Neatstājiet darbarīku lietū. Glabājiet darbarīku 
telpās.

7. Ceļot darbarīku, ieliecieties ceļos un uzmanie-
ties, lai netraumētu muguru.
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Bezvada darbarīka lietošana un apkope
1. Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādītos 

lādētājus.	Vienam	akumulatoru	tipam	paredzēta	
uzlādētāja	izmantošana	cita	tipa	akumulatoru	
uzlādei	var	radīt	aizdegšanās	bīstamību.

2. Izmantojiet mehanizētos darbarīkus tikai ar 
paredzētajiem akumulatoriem. Jebkura cita tipa 
akumulatoru	izmantošana	var	radīt	traumu	un	
aizdegšanās	bīstamību.

3. Kamēr akumulators netiek izmantots, neturiet 
to blakus metāla priekšmetiem, piemēram, 
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrū-
vēm un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, 
kas var savienot izvadus.	Akumulatora	spaiļu	īssa-
vienojums	var	izraisīt	apdegumus	vai	aizdegšanos.

4. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumula-
tora var iztecēt šķidrums, nepieskarieties tam. 
Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet 
skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst 
acīs, papildus iepriekš minētajam, vērsieties 
pie ārsta.	No	akumulatora	iztecējušais	šķidrums	
var	izraisīt	kairinājumu	vai	apdegumus.

5. Ja akumulatora bloks vai darbarīks ir bojāts 
vai pārveidots, nelietojiet to.Bojāti	vai	pārveidoti	
akumulatori var darboties nepareizi, izraisot aiz-
degšanos,	sprādzienu	vai	traumu.

6. Akumulatora bloku un darbarīku nepakļaujiet 
uguns un pārmērīgi augstas temperatūras 
ietekmei.Ja	akumulatora	bloks	vai	darbarīks	tiek	
pakļauts	uguns	vai	par	130	°C	augstākas	tempe-
ratūras	iedarbībai,	var	notikt	sprādziens.

7. Izpildiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādē-
jiet akumulatora bloku ārpus norādījumos noteiktā 
temperatūras diapazona.Nepareiza	uzlāde	vai	tem-
peratūra,	kas	ir	ārpus	noteiktā	diapazona,	var	sabojāt	
akumulatoru	un	palielināt	aizdegšanās	draudus.

Elektrodrošība un akumulatora drošība
1. Neatbrīvojieties no akumulatora(-iem), to(-s) 

dedzinot.	Var	rasties	eksplozija.	Skatiet	attiecīgos	
valsts	noteikumus,	lai	uzzinātu	īpašus	norādīju-
mus	izmešanai	atkritumos.

2. Akumulatoru(-s) nedrīkst atvērt vai sabojāt. 
Iztecējušais	elektrolīts	ir	kodīgs	un	var	nodarīt	kai-
tējumu	acīm	vai	ādai.	Norijot	tas	var	būt	toksisks.

3. Nelādējiet akumulatoru lietū vai mitrās vietās.
4. Nelādējiet akumulatoru ārpus telpām.
5. Neaiztieciet lādētāju, kā arī lādētāja spraudni 

vai spailes ar slapjām rokām. 
6. Izvairieties no bīstamas vides. Darbarīku neiz-

mantojiet mitrās vai slapjās vietās un lietū. Ja 
darbarīkā	iekļūst	ūdens,	palielināsies	elektriskā	
trieciena	rašanās	risks.

Apkope
1. Uzticiet sava elektriskā darbarīka apkopi kvalifi-

cētam remontstrādniekam, izmantojiet tikai iden-
tiskas rezerves daļas.	Tas	garantēs	to,	ka	elektriskā	
darbarīka	drošības	pakāpe	nesamazināsies.

2. Nekādā gadījumā nelietojiet bojātus akumula-
tora blokus.Akumulatora	bloka	apkopi	drīkst	veikt	
tikai	to	ražotājs	vai	pilnvaroti	apkopes	centri.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.

BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu 
iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas 
(darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs 
stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības 
noteikumus.
NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot 
šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības 
noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

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.

11. Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet 
to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. 
Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora 
likvidēšanu.
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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.

13. Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā 
jāizņem akumulators.

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). 

MONTĀŽA
UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai 

apkopes vienmēr pārliecinieties, ka tas ir izslēgts 
un akumulatora kasetne ir izņemta.

Pūtēja montāža

Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana
Papildpiederums modelim DUB186
Centrējiet	uzgaļa	gala	izvirzījumus	ar	gropēm	galvenajā	
ierīcē,	pēc	tam	galvenajā	ierīcē	ievietojiet	uzgali	un	
pagrieziet	to,	lai	nofiksētu	vietā.
►	Att.1:    1. Uzgalis

Lai	noņemtu	uzgali,	iepriekš	aprakstītās	darbības	izpil-
diet	pretējā	secībā.

Dārza uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana
Papildpiederums modelim DUB185
Centrējiet	dārza	uzgaļa	gala	izvirzījumus	ar	gropēm	gal-
venajā	ierīcē,	pēc	tam	galvenajā	ierīcē	ievietojiet	dārza	
uzgali	un	pagrieziet	to,	lai	nofiksētu	vietā.
►	Att.2:    1.	Uzgalis	darbam	dārzā

Lai	noņemtu	dārza	uzgali,	iepriekš	aprakstītās	darbības	
izpildiet	pretējā	secībā.

Garā uzgaļa uzstādīšana vai 
noņemšana
Papildpiederums modelim DUB185 / DUB186
Uzstādiet	garo	uzgali,	izpildot	tās	pašas	darbības,	kas	
aprakstītas	uzgaļa	uzstādīšanai.	Lai	noņemtu	garo	
uzgali,	veiciet	uzstādīšanas	darbības	pretējā	secībā.

Konusveida uzgaļa uzstādīšana vai 
noņemšana
Papildpiederums modelim DUB185 / DUB186
Pievienojiet	konusveida	uzgali	pie	uzgaļa,	pēc	tam	šo	
uzgali	pievienojiet	pie	galvenās	ierīces.	Lai	noņemtu	
konusveida	uzgali,	veiciet	uzstādīšanas	darbības	pre-
tējā	secībā.

Putekļu sūcēja montāža

Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana
Papildpiederums modelim DUB186
Centrējiet	uzgaļa	gala	izvirzījumus	ar	gropēm	galvenajā	
ierīcē,	pēc	tam	galvenajā	ierīcē	ievietojiet	uzgali	un	
pagrieziet	to,	lai	nofiksētu	vietā.
►	Att.3:    1. Uzgalis

Lai	noņemtu	uzgali,	iepriekš	aprakstītās	darbības	izpil-
diet	pretējā	secībā.

Putekļu maisa uzstādīšana vai 
noņemšana
Papildpiederums modelim DUB185 / DUB186
Centrējiet	putekļu	maisa	savienojuma	izvirzījumus	
ar	gropēm	galvenajā	ierīcē,	pēc	tam	galvenajā	ierīcē	
ievietojiet	putekļa	maisa	savienojuma	daļu	un	pagrieziet	
to,	lai	nofiksētu	vietā.
►	Att.4:    1.	Savienotājs	2.	Putekļu	maiss

Lai	noņemtu	putekļu	maisu,	izpildiet	uzstādīšanas	
darbības	pretējā	secībā.

Elastīgās šļūtenes komplekta 
uzstādīšana vai noņemšana
Papildpiederums modelim DUB185 / DUB186
Pievienojiet	pie	galvenās	ierīces	šādā	secībā	—	savie-
nojums,	šļūtene,	caurule	un	šaurais	uzgalis.
►	Att.5:    1.	Savienotājs	2.	Šļūtene	3. Caurule 

4. Šaurais uzgalis

Lai	noņemtu	elastīgās	šļūtenes	komplektu,	izpildiet	
uzstādīšanas	darbības	pretējā	secībā.
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FUNKCIJU APRAKSTS
UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā 

darbības pārbaudīšanas vienmēr pārliecinieties, ka 
tas ir izslēgts un akumulatora kasetne ir atvienota.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana 
un izņemšana

UZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes uzstā-
dīšanas vai izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci.

UZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumula-
tora kasetni, cieši satveriet darbarīku un akumu-
latora kasetni.	Ja	darbarīks	un	akumulatora	kasetne	
netiek	turēti	cieši,	tie	var	izkrist	no	rokām,	šādi	radot	
akumulatora	kasetnes	bojājumus	vai	izraisot	traumas.

UZMANĪBU: Akumulatora kasetni vienmēr 
ievietojiet līdz galam, lai nav redzams sarkanas 
krāsas indikators.	Citādi	akumulators	var	nejauši	
izkrist	no	ierīces	un	radīt	jums	vai	apkārtējiem	traumas.

UZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora kasetni ar 
spēku.	Ja	kasetne	neslīd	ietvarā	viegli,	tā	nav	pareizi	ielikta.
►	Att.6:    1.	Sarkanas	krāsas	indikators	2. Poga 

3. Akumulatora kasetne

Lai	izņemtu	akumulatora	kasetni,	virziet	to	prom	no	
ierīces,	vienlaikus	bīdot	pogu	kasetnes	priekšpusē.
Lai	uzstādītu	akumulatora	kasetni,	salāgojiet	mēlīti	uz	
akumulatora	kasetnes	ar	rievu	ietvarā	un	iebīdiet	to	
vietā.	Ievietojiet	to	līdz	galam,	līdz	tā	ar	klikšķi	nofiksē-
jas.	Ja	pogas	augšējā	daļā	redzams	sarkanas	krāsas	
indikators,	tas	nozīmē,	ka	tā	nav	pilnīgi	fiksēta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators
Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru
►	Att.7:    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.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības 
sistēma
Ierīce	ir	aprīkota	ar	ierīces/akumulatora	aizsardzības	
sistēmu.	Šī	sistēma	automātiski	izslēdz	motora	baro-
šanu,	tādējādi	pagarinot	ierīces	un	akumulatora	dar-
bmūžu.	Lietošanas	laikā	darbarīks	automātiski	pārstās	
darboties,	ja	darbarīku	vai	akumulatoru	pakļaus	kādam	
no	tālāk	minētajiem	apstākļiem.

Aizsardzība pret pārslodzi
Ja	darbarīku/akumulatoru	lieto	tā,	ka	tas	patērē	pārmērīgi	
lielu	strāvas	daudzumu,	darbarīks	automātiski	pārstāj	
darboties	bez	iepriekšēja	brīdinājuma.	Šādā	gadījumā	
izslēdziet	darbarīku	un	pārtrauciet	darbību,	kas	izraisīja	
pārslodzi.	Pēc	tam	ieslēdziet	darbarīku,	lai	atsāktu	darbu.

Aizsardzība pret pārkaršanu
Ja	darbarīks	vai	akumulators	ir	pārkarsis,	darbarīks	
automātiski	pārstāj	darboties.	Šādā	gadījumā	ļaujiet	
darbarīkam	un	akumulatoram	atdzist	un	tikai	pēc	tam	
atkal	ieslēdziet	darbarīku.

Aizsardzība pret akumulatora 
pārmērīgu izlādi
Ja	atlikusī	akumulatora	jauda	ir	nepietiekama,	darbarīks	
automātiski	pārstāj	darboties.	Šādā	gadījumā	izņemiet	
akumulatoru	no	darbarīka	un	uzlādējiet	to.

Slēdža darbība

BRĪDINĀJUMS: Pirms akumulatora kaset-
nes uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža 
mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgrie-
žas pozīcijā OFF (izslēgts).
►	Att.8:    1.	Slēdža	mēlīte

Lai	darbinātu	darbarīku,	vienkārši	nospiediet	slēdža	
mēlīti.	Darbības	ātrums	palielinās,	stiprāk	nospiežot	slē-
dža	mēlīti.	Lai	apturētu	darbarīku,	atlaidiet	slēdža	mēlīti.

IEVĒRĪBAI: Ja darbarīks ticis nepārtraukti darbi-
nāts, līdz akumulators ir tukšs, nedarbiniet darba-
rīku vismaz 15 minūtes, pirms atsākat to darbināt 
ar jaunu akumulatoru.

PIEZĪME:	Brīdī,	kad	tiek	nospiesta	slēdža	mēlīte,	
no	darbarīka	var	nākt	elektroniskas	skaņas,	bet	tas	
nenozīmē,	ka	tā	ir	nepareiza	darbarīka	darbība.

Ātruma regulēšanas ciparripa
►	Att.9:    1.	Ātruma	regulēšanas	ciparripa

Ātrums	ir	maināms,	regulēšanas	ciparripu	pagriežot	kādā	
no	stāvokļiem,	kuri	ir	apzīmēti	ar	cipariem	no	1	līdz	3.	Lai	
palielinātu	ātrumu,	ciparripa	ir	jāpagriež	cipara	3	virzienā.	
Lai	samazinātu	ātrumu,	tā	ir	jāpagriež	cipara	1	virzienā.
Saistību	starp	cipara	iestatījumu	uz	ciparripas	un	
ātrumu	skatiet	tabulā.
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Skaitlis Ātrums

3 Liels

2 Vidējs

1 Mazs

IEVĒRĪBAI: Griežot ciparripu, pilnībā atlaidiet 
slēdža melīti. Citādi darbarīks var tikt sabojāts.

EKSPLUATĀCIJA
UZMANĪBU: Ja darbarīks ir ieslēgts, nelieciet 

to uz zemes.	Smiltis	vai	putekļi	var	iekļūt	darbarīkā	
caur	iesūkšanas	atveri	un	izraisīt	kļūdainu	darbību	vai	
traumas.

Pūtēja lietošana

UZMANĪBU: Kad lietojat pūtēju, pārliecinie-
ties, ka no darbarīka ir noņemts putekļu maiss, un 
uzstādiet uzgali pūšanai paredzētajā vietā.

Ar	vienu	roku	cieši	turot	darbarīku,	sāciet	pūšanu	un	
lēnām	virziet	pūtēju	apļveida	kustībā.	Ja	veicat	pūšanu	
pie	mājas,	liela	akmens	vai	transportlīdzekļa,	vērsiet	
uzgali	prom	no	šiem	objektiem.	Lietojot	darbarīku	stūrī,	
sāciet	no	paša	stūra	un	pārvietojieties	uz	ārpusi.
DUB185 modelim
►	Att.10

DUB186 modelim
►	Att.11

Putekļu sūkšana

UZMANĪBU: Kad sūcat putekļus, pareizi pie-
vienojiet darbarīkam putekļu maisu un uzgali.

UZMANĪBU: Regulāri pārbaudiet, vai putekļu 
maiss nav nodilis vai nolietojies.

UZMANĪBU: Pirms darbarīka lietošanas 
noteikti aizveriet putekļu maisa stiprinājumu.

UZMANĪBU: Pirms putekļu maisa stiprinā-
juma atvēršanas vai aizvēršanas vienmēr izslē-
dziet darbarīku.

IEVĒRĪBAI: Neizmantojiet dārza uzgali, ja veicat 
putekļu sūkšanu.	Citādi	iesūktie	materiāli	var	aiz-
sprostot	uzgali,	un	darbarīks	var	nedarboties.

IEVĒRĪBAI: Raugieties, lai darbarīks neiesūktu 
mitrus materiālus, piemēram, mitras lapas, un 
svešķermeņus, piemēram, lielas koka skaidas, 
metālus, stiklu, oļus u. tml.	Pretējā	gadījumā	var	
izraisīt	nepareizu	darbību.

IEVĒRĪBAI: Putekļu maisu iztukšojiet, pirms 
tas ir pilns.	Pretējā	gadījumā	var	izraisīt	nepareizu	
darbību.

Turiet	darbarīku	abās	rokās.	Darbinot	darbarīku,	nore-
gulējiet	slēdža	mēlīti	tā,	lai	sūkšanas	spēks	būtu	piemē-
rots	darba	vietai	un	apstākļiem.
►	Att.12

Iztukšojiet	putekļu	maisu,	pirms	tas	kļūst	pārāk	pilns,	
izņemot	putekļu	maisu	no	darbarīka	un	pēc	tam	noņe-
mot	stiprinājumu.
►	Att.13:    1.	Stiprinājums

APKOPE
UZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai 

apkopes vienmēr pārliecinieties, ka tas ir izslēgts 
un akumulatora kasetne ir izņemta.

Lai	saglabātu	izstrādājuma	DROŠU	un	UZTICAMU	dar-
bību,	remontdarbus,	apkopi	un	regulēšanu	uzticiet	veikt	
tikai	Makita	pilnvarotam	vai	rūpnīcas	apkopes	centram,	
un	vienmēr	izmantojiet	tikai	Makita	rezerves	daļas.

Darbarīka tīrīšana
Tīriet	darbarīku,	noslaukot	putekļus	ar	sausu	drānu	vai	
drānu,	kas	samērcēta	ziepjūdenī	un	tad	izgriezta.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazolīnu, ben-
zīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. 
Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Iztīriet	putekļus	vai	gružus	no	iesūkšanas	atverēm.
►	Att.14:    1.	Iesūkšanas	atvere
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms	vienošanās	par	remontu	vispirms	veiciet	savu	pārbaudi.	Ja	konstatējat	problēmu,	kas	rokasgrāmatā	nav	
aprakstīta,	nemēģiniet	izjaukt	darbarīku.	Tā	vietā	nododiet	darbarīku	Makita	pilnvarotā	apkopes	centrā,	kur	vienmēr	
tiek	izmantotas	oriģinālās	Makita	rezerves	daļas.

Neatbilstošas darbības stāvoklis Iespējamais iemesls (kļūme) Risinājums

Motors	nedarbojas. Nav ievietota akumulatora kasetne. Ievietojiet	akumulatora	kasetni.

Akumulatora	kļūme	(zems	spriegums) Uzlādējiet	akumulatoru.	Ja	uzlāde	neizdodas,	
nomainiet akumulatoru.

Piedziņas	sistēma	nedarbojas	pareizi. Dodieties	to	remontēt	vietējā	pilnvarotā	apkopes	
centrā.

Motors	izslēdzas	pēc	neilgas	
darbināšanas.

Akumulatora	uzlādes	līmenis	ir	par	
zemu.

Uzlādējiet	akumulatoru.	Ja	uzlāde	neizdodas,	
nomainiet akumulatoru.

Darbarīks	pārkarsis. Pārtrauciet	mašīnas	lietošanu,	lai	tas	atdzistu.

Darbarīks	nespēj	sasniegt	maksi-
mālo	darbības	ātrumu.

Nepareizi ievietota akumulatora 
kasetne.

Uzstādiet	akumulatora	kasetni,	kā	aprakstīts	šajā	
rokasgrāmatā.

Samazinās	akumulatora	jauda. Uzlādējiet	akumulatoru.	Ja	uzlāde	neizdodas,	
nomainiet akumulatoru.

Piedziņas	sistēma	nedarbojas	pareizi. Dodieties	to	remontēt	vietējā	pilnvarotā	apkopes	
centrā.

Pārmērīga	vibrācija: 
	nekavējoties	apturiet	mašīnu!

Piedziņas	sistēma	nedarbojas	pareizi. Dodieties	to	remontēt	vietējā	pilnvarotā	apkopes	
centrā.

Motoru	nevar	apstādināt: 
	nekavējoties	izņemiet	

akumulatoru!

Elektriska	vai	elektroniska	kļūme. Izņemiet	akumulatoru	un	sazinieties	ar	vietējo	piln-
varoto apkopes centru, lai vienotos par remontu.

PAPILDU PIEDERUMI
UZMANĪBU: Šos piederumus vai papildierī-

ces ir ieteicams lietot kopā ar šajā rokasgrāmatā 
aprakstīto Makita izstrādājumu.	Izmantojot	citus	
piederumus	vai	papildierīces,	var	izraisīt	traumas.	
Piederumu	vai	palīgierīci	izmantojiet	tikai	paredzēta-
jam	nolūkam.

Ja	jums	vajadzīga	palīdzība	vai	precīzāka	informācija	
par	šiem	piederumiem,	vērsieties	savā	tuvākajā	Makita	
apkopes	centrā.
• Uzgalis
•	 Uzgalis	darbam	dārzā
•	 Putekļu	maiss
• Garais uzgalis
• Konusveida uzgalis
•	 Elastīgās	šļūtenes	komplekts
•	 Makita	oriģinālais	akumulators	un	lādētājs

PIEZĪME:	Daži	sarakstā	norādītie	izstrādājumi	var	
būt	iekļauti	izstrādājuma	komplektācijā	kā	standarta	
piederumi.	Tie	dažādās	valstīs	var	būt	atšķirīgi.


