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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model UH4570 UH5570 UH6570

Délka epele 450 mm 550 mm 650 mm
Po et zdvih  za minutu (min-1) 1 600 1 600 1 600

Celková délka 862 mm 970 mm 1 042 mm
Hmotnost netto 3,5 kg 3,6 kg 3,7 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

END220-1

Symbol
Ní�e jsou uvedeny symboly, se kterými se m �ete p i
pou�ití nástroje setkat. Je d le�ité, abyste d íve, ne� s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.

 P e t te si návod k obsluze a dodr�ujte
varování a bezpe nostní pokyny.

 Pou�ívejte ochranu zraku.

 Pou�ívejte ochranu sluchu.

 DVOJITÁ IZOLACE

 Upozorn ní: Po�aduje se zvý�ená
pozornost a opatrnost!

 Upozorn ní: V p ípad  po�kození
napájecího kabelu okam�it  odpojte
sí ovou zástr ku!

 Chra te p ed de�t m a vlhkostí!

 Noste ochranné rukavice!

 Odpojte sí ovou zástr ku!

 První pomoc

 Recyklace

 Zna ka CE

 Zakázáno!

 Pouze pro zem  EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
Podle Na ízení Evropské rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických za ízení a jejího
provád ní v souladu s národními
zákony, elektrická za ízení musí být
poté, co doslou�í, shroma� ována
samostatn  a vrácena k ekologické
recyklaci.

ENE014-1
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k zast ihování �ivých plot .

ENH020-1

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Ní�e podepsaný, Kato, jako pov ená osoba, prohla�uje,
�e stroje MAKITA
TYP:
UH4570,UH5570,UH6570
Spl uje standardní bezpe nostní a zdravotní po�adavky
p íslu�ných sm rnic EU:
Sm rnice EU o strojních za ízeních 98/37/EC, sm rnice
2000/14/EG o emisích hluku a sm rnice EU o
elektromagnetické kompatibilit  2004/108/EC.
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Po�adavky vý�e uvedených sm rnic EU byly
realizovány p edev�ím na základ  následujících norem:
EN60745-2-15, EN 55014, EN61000. Kontrola spln ní
po�adavk  2000/14/EG byla provedena dle dodatku V.
Nam ená hladina akustického tlaku (LpA): 89.9 dB(A).
Nam ená hladina akustického výkonu (Lwa) je 97.9
dB(A). Garantovaná hladina akustického výkonu (Ld) je
100 dB(A). Neur itost (K) je 1.5 dB(A).
Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový sou et)
ur ený v souladu s EN60745-2-15:
Emise vibrací (ah, D): 6.7 m/s2

Neur itost (K): 1.5 m/s2

Tomoyasu Kato CE2008

000230
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB041-2

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
1. Udr�ujte v�echny ásti t la v bezpe né

vzdálenosti od no� . Neodstra ujte st íhaný
materiál a nedr�te materiál, kdy� se no�e
pohybují. P i odstra ování uvíznutého
materiálu musí být spou�  vypnuta. Chvíle
nepozornosti p i pou�ívání zast ihova e m �e mít
za následek vá�né zran ní.

2. P i p ená�ení dr�te zast ihova  za rukoje  a
nechte jej vypnutý. P i p eprav  a skladování
zast ihova e na no�e v�dy nasa te kryt.
Správnou manipulací se zast ihova em sní�íte
riziko zran ní no�i.

3. Udr�ujte kabel v bezpe né vzdálenosti od
místa, kde st íháte. B hem pou�ívání se m �e
kabel schovat v k oví a m �e být necht n
p est i�en.

4. Nepou�ívejte zast ihova  v de�ti ani v mokrém
nebo velice vlhkém prost edí. Elektrický motor
není vod odolný.

5. U�ivatelé, kte í pou�ívají zast ihova  poprvé, by
m li po�ádat o radu k pou�ívání zku�ené
u�ivatele.

6. Zast ihova  nesmí pou�ívat d ti a osoby mlad�í
18 let. Mladiství star�í 16 let mohou být tohoto
omezení zpro�t ni, pokud pod dohledem
odborníka absolvují �kolení.

7. Zast ihova  obsluhujte pouze tehdy, jste-li v
dobrém fyzickém stavu. Únava vede ke sní�ení
pozornosti. Opatrní bu te zejména na konci
pracovního dne. Ve�kerou práci provád jte klidn
a opatrn . U�ivatel je zodpov dný za v�echny
�kody zp sobené t etím stranám.

8. Nikdy nepou�ívejte zast ihova  pod vlivem
alkoholu, drog nebo lék .

9. Zkontrolujte, zda nap tí a frekvence napájení
odpovídá údaj m na výrobním �títku.
Doporu ujeme pou�ívat proudový chráni
ovládaný zbytkovým proudem (p eru�ova
obvodu p i zkratu na uzemn ní) s vypínacím
proudem 30 mA nebo men�ím nebo ochranný
jisti .

10. Mezi základním vybavením zast ihova e jsou
silné ko�ené rukavice, které je nutné p i práci
v�dy pou�ívat. Pou�ívejte také pevnou obuv s
protiskluzovou podrá�kou.

11. P ed zahájení práce zkontrolujte, zda je
zast ihova  v dobrém stavu umo� ujícím
bezpe né pou�ívání. Zkontrolujte, zda jsou
správn  nainstalovány kryty. P ed zahájení práce
zkontrolujte, zda není po�kozen kabel, a v
p ípad  pot eby jej vym te. Zast ihova  nesmí
být pou�íván, pokud není kompletní.

12. Udr�ujte kabel v bezpe né vzdálenosti od místa,
kde st íháte. V�dy pracujte takovým zp sobem,
aby byl prodlu�ovací kabel za vámi.

13. Pokud je kabel po�kozen nebo p est i�en,
okam�it  vytáhn te zástr ku ze zásuvky.

14. P ed zahájením práce se ujist te, �e máte prostor
pro stabilní postoj.

15. P i práci dr�te nástroj pevn .
16. Pokud se zast ihova  dostane do kontaktu s

plotem nebo jiným tvrdým objektem, okam�it
vypn te motor a vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda není zast ihova  po�kozen, a
je-li po�kozen, okam�it  jej opravte.

17. P ed kontrolou zast ihova e, opravováním závad
nebo odstra ováním materiálu zachyceného v
zast ihova i v�dy zast ihova  vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky.

18. P ed provád ním údr�by zast ihova  vypn te a
odpojte od zásuvky a zajist te zástr ku.

19. P i p ená�ení zast ihova e na jiné místo (i p i
práci) jej v�dy odpojte od zásuvky. Nikdy
zast ihova  nep ená�ejte ani nep epravujte
zapnutý. Nikdy nechytejte no�e rukama.

20. Po pou�ití a p ed dlouhodob j�ím skladováním
zast ihova  o ist te � zejména no�e. Naolejujte
no�e a nasa te kryt. Kryt dodaný s p ístrojem lze
pov sit na ze  a zast ihova  tak lze bezpe n  a
prakticky skladovat.

21. Skladujte zast ihova  s nasazeným krytem v
suché místnosti. Uchovávejte jej mimo dosah d tí.
Nikdy zast ihova  neskladujte venku.
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TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1
Kv li bezpe nosti je tento nástroj vybaven trojitým
spínacím systémem. Chcete-li nástroj zapnout, stiskn te
dva ze t í spína  A, B a C. Uvoln ním jednoho ze
stisknutých spína  nástroj vypnete. Po adí sepnutí není
d le�ité, proto�e nástroj se zapne jen tehdy, jsou-li
stisknuty oba spína e.

Vodorovné st íhání
Fig.2
P i vodorovném st íhání stiskn te spína e A a B.
Svislé st íhání
Fig.3
P i obouru ním st íhání ve svislém sm ru stiskn te
spína e B a C a pohybujte nástrojem p ed sebou.
St íhání vzdálených míst
Fig.4
P i obouru ním st íhání vzdálených míst �ivého plotu
stiskn te spína e A a C.

MONTÁ�
POZOR:

� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zaji�t ní prodlu�ovacího kabelu

POZOR:
� Zkontrolujte, zda je prodlu�ovací kabel odpojen od

zásuvky.

Fig.5
P i zaji� ování prodlu�ovacího kabelu jej p ipojte ke
kabelu nástroje s há kem. P ipojte há ek p ibli�n  100
a� 200 mm od konektoru prodlu�ovacího kabelu.
Zabráníte tak necht nému odpojení.

Kabelový há ek na pásek

POZOR:
� Nep ipojujte dr�ák kabelového há ku na pásek k

ni emu jinému ne� k prodlu�ovacímu kabelu.
Neumis ujte kabelový há ek na ruku p íli� blízko k
há ku na pásek. V opa ném p ípad  m �e dojít k
nehod  nebo zran ní.

� Jednu ást há ku upevn te ke kabelu nástroje a
druhou ást k prodlu�ovacímu kabelu. P i práci jen
s jednou ástí há ku m �e dojít k nehod  a
zran ní.

P i pou�ívání kabelového há ku na pásek se sni�uje
riziko p est ihnutí prodlu�ovacího kabelu, který by byl
jinak volný.

1
2

3

4

5

6
7

009278

Protáhn te kabel p es otvor v dr�áku.

Fig.6
POZOR:

� Nepou�ívejte na otvor dr�áku sílu. V opa ném
p ípad  m �e dojít k jeho deformaci nebo
po�kození.

Kabelový há ek na ruku (p íslu�enství)

POZOR:
� Nep ipojujte dr�ák kabelového há ku na ruku k

1. Hák
2. Nástroj
3. Kabel nástroje
4. Há ek
5. Prodlu�ovací kabel
6. Dr�ák
7. Kabelový há ek na pásek
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ni emu jinému ne� k prodlu�ovacímu kabelu.
Neumis ujte kabelový há ek na ruku p íli� blízko k
há ku na pásek. V opa ném p ípad  m �e dojít k
nehod  nebo zran ní.

� Jednu ást há ku upevn te ke kabelu nástroje a
druhou ást k prodlu�ovacímu kabelu. P i práci jen
s jednou ástí há ku m �e dojít k nehod  a
zran ní.

P i pou�ívání kabelového há ku na ruku se sni�uje riziko
p est ihnutí prodlu�ovacího kabelu, který by byl jinak
volný.

Fig.7
Upevn te kabelový há ek na ruku okolo své pa�e a
protáhn te prodlu�ovací kabel p es dr�ák. Délku
popruhu há ku lze upravit.

POZNÁMKA:
� Neprotahujte prodlu�ovací kabel p es popruh.
� Nepou�ívejte na otvor dr�áku sílu. V opa ném

p ípad  m �e dojít k jeho deformaci nebo
po�kození.

� Kabelový há ek na ruku a há ek na pásek lze
prakticky pou�ívat dohromady.

PRÁCE

POZOR:
� P i st íhání dávejte pozor, abyste omylem

nezasáhli kovový plot nebo jiné tvrdé objekty. No�e
se mohou rozbít a zp sobit vá�né zran ní.

� P esahování zast ihova em, zejména ze �eb íku,
je velice nebezpe né. P i práci nest jte na
kymácejícím se nebo jinak nestabilním povrchu.

Nest íhejte s tímto zast ihova em v tve siln j�í ne� 10
mm v pr m ru. Ty je nutné p edem ost íhat n �kami do
úrovn  zást ihu.

Fig.8
POZOR:

� Nest íhejte uschlé stromy ani podobné tvrdé
objekty. V opa ném p ípad  m �e dojít k
po�kození nástroje.

Dr�te zast ihova  ob ma rukama, stiskn te spína  A a B
a pohybujte nástrojem p ed sebou.

Fig.9
P i st íhání naklo te epel ve sm ru st íhání a pomalu
postupujte tak, abyste p es metr délky p e�li za 3 a� 4
sekundy.

Fig.10
Fig.11
Abyste zast ihli horní ást �ivého plotu rovnom rn ,
m �ete napnout provázek v po�adované cílové vý�ce a
p i st íhání se ídit podle tohoto provázku.

Fig.12

P ipojením sb ra e t ísek (p íslu�enství) k nástroji p i
vodorovném st íhání m �ete zabránit odlétávání
odst ihnutých list .

Fig.13
K dosa�ení rovnom rného svislého zást ihu je vhodné
st íhat zdola nahoru.

Fig.14
Zimostráz a rododendron st íhejte odzdola nahoru,
dosáhnete tak p kného výsledku.

Fig.15
Montá� a demontá� sb ra e t ísek
(p íslu�enství)

POZOR:
� P ed montá�í a demontá�í sb ra e t ísek se v�dy

p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený od
elektrické sít .

POZNÁMKA:
� P i nasazování sb ra e t ísek v�dy pou�ívejte

rukavice, aby nedo�lo k p ímému kontaktu no�  s
rukama. V opa ném p ípad  m �e dojít ke
zran ní.

� P ed instalací sb ra e t ísek v�dy sundejte kryt
no� .

� Sb ra  t ísek zachycuje odst ihnuté listí a
usnad uje jeho sb r. Lze jej nainstalovat na obou
stranách nástroje.

Fig.16
Nasa te sb ra  t ísek na no�e, aby jeho drá�ky
p esahovaly matice na no�ích. Zkontrolujte, zda se
sb ra  t ísek nedotýká zachytáva e v tví na vrcholu
no� .

Fig.17
Sb ra  t ísek musí být nainstalován tak, aby jeho úchyty
zapadly do drá�ek na epeli.

Fig.18
Chcete-li sb ra  t ísek sundat, stiskn te pá ku na obou
stranách, aby se uvolnily úchyty.

Fig.19
POZOR:

� Kryt no�  (standardní vybavení) nelze nasadit na
nástroj, kdy� je nainstalován sb ra  t ísek. P ed
p ená�ením nebo skladováním demontujte sb ra
t ísek a potom nasa te kryt no� , aby nebyly no�e
odkryty.

POZNÁMKA:
� P ed pou�itím zkontrolujte, zda je sb ra  t ísek

nainstalován pevn .
� Nepou�ívejte p i demontá�i sb ra e t ísek p íli�

velkou sílu, kdy� jsou úchyty zachyceny v
drá�kách na epeli. P i pou�ití p íli� velké síly
m �e dojít k jeho po�kození.
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ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

i�t ní nástroje
Nástroj o ist te set ením prachu suchým nebo v
mýdlové vod  navlh eným had íkem.

POZOR:
� Nepou�ívejte benzín, edidlo, benzen, topný olej

atd.

Údr�ba no�
P ed pou�itím a jednou za hodinu b hem práce nama�te
no�e strojním olejem nebo podobným mazivem.

POZOR:
� Nemyjte no�e ve vod . V opa ném p ípad  m �e

dojít ke korozi nebo po�kození nástroje.

Demontá� a montá� epele

POZOR:
� P ed montá�í a demontá�í epele se v�dy

p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený od
elektrické sít .

� P i nasazování epele v�dy pou�ívejte rukavice a
nesundávejte kryt no� , aby nedo�lo k p ímému
kontaktu no�  s rukama. V opa ném p ípad  m �e
dojít ke zran ní.

POZNÁMKA:
� Nestírejte mazivo z p evodovky ani kliky. V

opa ném p ípad  m �e dojít k po�kození nástroje.
� P esný postup pro demontá� a montá� epele

naleznete na zadní stran  obalu epele.

Demontá� epele
Oto te nástroj a uvoln te ty i �rouby.

Fig.20
POZNÁMKA:

� Dávejte pozor, abyste se neu�pinili mazivem, které
se nachází v okolí pohonu epele.

Demontujte dolní kryt.

Fig.21
Demontujte kryt sk ín  p evodovky.

Fig.22

Fig.23
Vy�roubujte dva �rouby z epele a epel bude mo�né

vyndat.

Fig.24
POZOR:

� Pokud se p evodovka omylem p emístí, vra te ji do
p vodní polohy, ve které byla nainstalována.

Montá� epele
P ipravte si 4 vy�roubované �rouby (pro dolní kryt), 2
�rouby (pro epel), kryt sk ín  p evodovky, dolní kryt a
novou epel.
Nastavte polohu kliky podle obrázku. Naneste do okolí
kliky mazivo dodané s novou epelí.

Fig.25

Fig.26
Sundejte kryt no�  ze staré epele a nasa te jej na
novou epel, aby byla manipulace p i montá�i
jednodu��í.

Fig.27

Fig.28
Zkontrolujte �roubovákem, zda se klika voln  otá í.

Fig.29
Upevn te na nástroj spodní kryt sk ín  p evodovky.
Pevn  utáhn te �roub.
Sundejte kryt no�  a potom zapn te nástroj, abyste
zkontrolovali správný pohyb.

POZNÁMKA:
� Pokud epel nefunguje správn , spojení mezi

klikou a epelí není dobré. Opakujte celý postup od
za átku.

Skladování
Otvor v dolní ásti krytu no�  je vhodný pro pov �ení
nástroje na há ek na zdi.

Fig.30
Nasa te kryt no�  na epel, aby nebyly no�e odkryty.
Uchovávejte nástroj mimo dosah d tí.
Uchovávejte nástroj na míst , kde nebude vystaven
vod  ani de�ti.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ
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POZOR:

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Kryt no�
� Há ek
� epel
� Kabelový há ek na pásek
� Kabelový há ek na ruku
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Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

884840B975


