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POLSKI (Oryginalna instrukcja)

OPIS CZĘŚCI

1 Kosz załadowczy
2 Włącznik zasilania
�	 Uchwyt
�	 Wtyczka	zasilania
5 Dźwignia blokady
6 Przełącznik kierunku przód / 

wstecz

7	 Górna	obudowa
8	 Kosz	zbiorczy
9	 Rama
10 Pokrętło regulacji
11 Pokrętło mocujące
12 Osłona noża
13 Strona ładowania

14 Śruba
1�	 Ostrze	nieruchome
16 Wałek tnący

DANE TECHNICZNE

Model UD��00

Nazwa Elektryczny Rozdrabniacz Do Gałęzi

Silnik Silnik na prąd zmienny 230 V~50 Hz

Moc	znamionowa	P1	S6-�0% �	�00	W

Moc	znamionowa	P1	S1 �	000	W

Prędkość obrotowa wałka tnącego �0	min–1

Z włącznik zasilania
z zabezpieczeniem przed przeciążeniem; cięcie i funk-
cja pracy wstecz, rozrusznik działający przy napięciu 

zerowym

Ciężar �7,6	kg

Maks. średnica gałęzi (dotyczy tylko świeżo ściętego 
drewna) Maks.	��	mm

Klasa zabezpieczeń I

Klasa	ochrony IP	X�

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU

Poziom ciśnienia akustycznego 7�,88	dB	(A),
K=	�,�0	dB	(A)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 8�,�	dB	(A),
K=	�	dB	(A)

Mierzony	poziom	mocy	akustycznej 9�,�9	dB	(A),
K=	�,97	dB	(A)

Gwarantowany	poziom	mocy	akustycznej 97	dB	(A)

Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekraczać 80 dB (A). Należy nosić środki ochrony słuchu.

SYMBOLE
Poniżej przedstawiono symbole stosowane w przypadku opisywanego urządzenia. Przed rozpoczęciem jego 
użytkowania należy się upewnić, że są one zrozumiałe.

Należy przeczytać instrukcję obsługi.•

Należy zachować szczególną ostrożność.•

Należy wyłączyć silnik i odłączyć zasilanie 
przed	 serwisowaniem,	 czyszczeniem,	
konserwacją lub naprawą.

•

Może wyrzucać materiał z dużą 
prędkością.

•

Nie dopuszczać osób postronnych i 
zwierząt do obszaru zagrożenia.

•

Niebezpieczeństwo – wirujące ostrza. Nie 
wolno zbliżać rąk i stóp do otworów, gdy 
urządzenie pracuje.

•

Niebezpieczeństwo – wirujące ostrza. Nie 
wolno zbliżać rąk i stóp do otworów, gdy 
urządzenie pracuje.

•

Nosić okulary ochronne i stosować 
odpowiednią ochronę słuchu.

•
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Nosić rękawice ochronne.•

Nie wystawiać na działanie deszczu czy 
wilgoci.

•

Przekręcić pokrętło w prawo, aby 
zmniejszyć prześwit / przekręcić pokrętło w 
lewo, aby zwiększyć prześwit

•

Otworzyć osłonę noża do regulacji noża lub 
usunięcia wiórów.

•

Należy poczekać, aż wszystkie części 
urządzenia zatrzymają się.

•

Nie wykorzystywać urządzenia jako 
podestu.

•

Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych ani 
akumulatorów	 wraz	 z	 odpadami	 z	 gos-
podarstwa	 domowego!	 Zgodnie	 z	 dyrek-
tywami 2002/96/WE w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz 2006/66/WE, dotyczącą akumula-
torów i baterii oraz zużytych akumulatorów 
i	baterii,	oraz	dostosowaniem	ich	do	prawa	
krajowego, zużyte urządzenia elektryczne 
należy segregować i przekazywać do 
odpowiedniego	punktu	zbiórki	odpadów.

•

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM 
UŻYTKOWANIA 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO 
WGLĄDU

	Urządzenie można uruchomić dopiero po przeczy-
taniu instrukcji obsługi. Należy przestrzegać wszystkich 
podanych instrukcji i zamontować urządzenie zgodnie z 
opisem.

Przeznaczenie urządzenia
Rozdrabniacz	ogrodowy	przeznaczony	jest	do	rozdrab-
niania następujących materiałów:

Wszystkie rodzaje gałęzi do średnicy zgodnej 
ze specyfikacją urządzenia (w zależności od 
rodzaju	i	stanu	drewna)
Odpady ogrodowe, takie jak uschnięte rośliny lub 
wilgotne chwasty, które leżały kilka dni (należy je 
rozdrabniać na przemian z gałęziami).

Rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony jest do użytku 
osobistego, a nie komercyjnego. Nie należy go używać 
w	miejscach	publicznych.

Ogólne instrukcje
Należy przeczytać instrukcję, aby zapoznać się ze spo-
sobem obsługi urządzenia. Użytkownicy posiadający 
niewystarczającą wiedzę w zakresie obsługi urządzenia 
stwarzają zagrożenie zarówno dla siebie samych, jak i 
dla	innych	osób.
Nie należy użyczać urządzenia osobom, których 
doświadczenie nie zostało potwierdzone.

•

–

–

•

•

•

Użyczając urządzenie, należy zawsze dołączyć 
instrukcję obsługi.
Elektryczny	 rozdrabniacz	 do	 nie	 jest	 przeznaczony	
do użytkowania przez osoby niebędące w pełni władz 
fizycznych, poznawczych lub umysłowych, bądź 
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 
Należy uważać, aby małe dzieci nie miały dostępu 
do urządzenia i nie mogły się nim bawić. Nie należy 
pozwalać dzieciom na użytkowanie urządzenia.
Urządzenie powinno być używane tylko przez osoby w 
odpowiedniej formie fizycznej. Wszelkie czynności pow-
inny być wykonywane spokojnie i ostrożnie. Użytkownik 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób i mienia w 
pobliżu miejsca użytkowania urządzenia.
Nie wolno używać urządzenia, będąc pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, albo gdy jest się zmęczonym 
lub	chorym.
Urządzenie należy użytkować zgodnie z niniejszą 
instrukcją, mając na uwadze warunki pracy i jego 
zastosowanie. Użycie urządzenia w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem może stwarzać zagrożenie.
Nie wolno modyfikować urządzenia, nawet jeśli chodzi 
o montaż zabezpieczeń, takich jak automatyczny 
wyłącznik.  Może to zagrażać bezpieczeństwu.
Przepisy krajowe lub lokalne mogą ograniczać 
wykorzystanie tego urządzenia.
Należy zachować czujność. Zwracać uwagę na 
wykonywane czynności. Postępować zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem. Nie używać urządzenia, gdy jest 
się zmęczonym.

Sprzęt ochrony osobistej
Należy się właściwie ubrać. Odzież noszona podczas 
pracy powinna być funkcjonalna i odpowiednia, tzn. 
powinna przylegać do ciała, ale nie może krępować 
ruchów. Nie nosić biżuterii lub odzieży, która mogłaby 
się zaplątać w urządzeniu. Długie włosy należy schować 
pod odpowiednim nakryciem głowy.
Należy nosić środki ochrony słuchu, aby zapobiec 
utracie słuchu.
Należy nosić okulary lub gogle ochronne, aby 
chronić oczy przed odpadkami wyrzucanymi z kosza 
załadowczego.
Należy nosić rękawice ochronne, aby zapobiec urazom 
dłoni.
Jeśli występuje dużo pyłu, np. przy rozdrabnianiu 
suchych gałęzi lub części żywopłotów z liśćmi, należy 
nosić maskę na twarz. 
Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić 
wytrzymałe obuwie na podeszwie antypoślizgowej. 
Takie obuwie chroni przed obrażeniami i zapewnia 
stabilne	oparcie.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Podczas pracy urządzenia nie można dopuszczać w 
pobliże dzieci oraz osób postronnych.
Urządzenie należy uruchamiać na otwartej przestrzeni i 
na równej, twardej powierzchni. Nie wolno uruchamiać 
urządzenia w pobliżu ściany lub innych przeszkód.
Urządzenia nie wolno używać w miejscach zagrożonych 
wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, 
gazów lub pyłów. Urządzenie wytwarza iskry, które 
mogą spowodować zapalenie się pyłu lub oparów.
Nie wolno uruchamiać urządzenia na powierzchni 
brukowanej lub żwirowej, gdzie wyrzucany materiał 
mógłby spowodować obrażenia.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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W miejscu pracy należy utrzymywać czystość i zadbać o 
dobre oświetlenie. Nieporządek bądź słabe oświetlenie 
sprzyjają wypadkom.
Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. 
Woda, która dostanie się do wnętrza urządzenia, 
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Uruchamianie urządzenia 
Przed podłączeniem wtyczki zasilania lub włączeniem 
urządzenia: 

Sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki i inne 
elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
Sprawdzić czy osłony, zabezpieczenia i siatki 
są prawidłowo umocowane i w dobrym stanie 
technicznym.
Wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety 
informacyjne.	
Upewnić się, że kosz załadowczy jest pusty.
Sprawdzić, czy otwór wlotowy i otwór wylotowy 
są odpowiednio zabezpieczone.
Dokładnie sprawdzić wszystkie części 
urządzenia, aby mieć pewność, że działa ono 
prawidłowo i spełnia swoją funkcję. Zwłaszcza 
nie wolno nigdy użytkować urządzenia, którego 
przełącznik nie działa prawidłowo.

Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy zwrócić 
się do autoryzowanego punktu serwisowego Makita o 
jego wymianę, zawsze z użyciem oryginalnych części.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń 
elektrycznych 

 BACZNOŚĆ:
Opisywane urządzenie to urządzenie klasy I. Należy 
je przyłączać do gniazda zasilania z uziemieniem. 
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną 
porażenia prądem elektrycznym i śmierci. Należy 
stosować tylko trzyżyłowe przewody przedłużeniowe, 
które posiadają wtyczki i gniazda z trzema stykami, 
które będą pasować do wtyczki narzędzia.
Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami (np. 
rury, grzejniki) podczas pracy urządzenia.
Do pracy na wolnym powietrzu należy stosować 
tylko przewód przedłużeniowy IEC60245 (H07RN-F) z 
przyłączem odpornym na rozpryski. Jego przekrój musi 
wynosić co najmniej 1,5 mm�	w	przypadku	przewodu	o	
długości do 25 m oraz 2,5 mm� w przypadku długości 
przewodu	ponad	��	m.
Jeśli stosowany jest długi, cienki przewód, może to 
powodować spadki napięcia. Jeśli tak się stanie, moc 
urządzenia będzie mniejsza.
Jeśli stosowany jest przewód przedłużeniowy, należy 
upewnić się, że nie przeszkadza on w pracy, nie jest 
ściśnięty lub zagięty oraz że jego wtyczka nie ulegnie 
zamoczeniu.	
Jeśli stosowana jest szpula, należy przewód całkowicie 
rozwinąć ze szpuli.
Należy zachować ostrożność w postępowaniu z prze-
wodem. Nie wolno wykorzystywać go do przenoszenia 
lub przeciągania urządzenia, ani do wyciągania wtyczki 
z gniazda elektrycznego. Przewód należy trzymać z 
dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub 
ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody 
zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

•

•

•

–

–

–

–
–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Należy regularnie sprawdzać przewód przedłużeniowy 
pod względem uszkodzeń izolacji. W razie uszkodzeń 
należy przewód wymienić.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy 
natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania. 
Uszkodzony przewód może spowodować zetknięcie z 
częściami pod napięciem i porażenie elektryczne.
Nie wolno używać uszkodzonych przewodów. 
Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do gniazdek 
w sprawdzonych obwodach elektrycznych. Należy 
sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem 
na	tabliczce	znamionowej.
Nie wolno wyłączać lub omijać zabezpieczeń. 
Jeśli urządzenie jest używane na wolnym powietrzu, 
należy zawsze stosować wyłącznik różnicowo-prądowy 
o prądzie załączającym nie większym niż 30 mA.

Użytkowanie
Nie zbliżać twarzy ani innych części ciała do otworu 
wlotowego.	
Nie wolno dopuścić, aby dłonie lub inne części ciała 
lub odzieży znalazły się w otworze wlotowym lub 
wylotowym albo w pobliżu ruchomych części. Może to 
być przyczyną poważnych obrażeń ciała.  
Nie wolno wychylać się zbyt daleko. Należy stać pewnie, 
aby nie stracić równowagi. Taka postawa gwarantuje 
lepsze opanowanie urządzenia w niespodziewanych 
sytuacjach. Podczas ładowania nie można stać wyżej 
niż podstawa urządzenia.
Podczas pracy urządzenia należy zawsze stać z dala 
od	otworu	wylotowego.
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących 
ochrony przed hałasem.
Nie wolno ładować do urządzenia kamieni, elementów 
metalowych, butelek lub innych ciał obcych. Należy 
uważać, aby żadne ciała obce nie dostały się do 
urządzenia wraz z ładowanym materiałem.
Jeśli ostrze uderzy w ciało obce lub jeśli urządzenie 
zaczyna drgać lub wydawać nietypowe odgłosy, należy 
natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić, czy rozdrab-
niacz nie uległ uszkodzeniu i dokręcić poluzowane 
części. Gdy niezbędna jest naprawa, należy zwrócić się 
do	lokalnego	autoryzowanego	punktu	serwisowego.
Nie można dopuścić do gromadzenia się rozdrobnio-
nego materiału w otworze wylotowym. W przeciwnym 
wypadku ładowany materiał może być odrzucany przez 
otwór	wlotowy.
Należy wyłączyć silnik i odłączyć zasilanie w 
następujących przypadkach: 

Zawsze, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru
Przed udrożnieniem lub usunięciem usterki
Przed	 sprawdzeniem,	 czyszczeniem	 lub	
konserwacją urządzenia
Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub 
przechowywaniem
Gdy urządzenie zaczyna nietypowo drgać lub 
zaczyna wydawać nietypowe odgłosy
Przed	 oczyszczeniem	 otworu	 wlotowego	 lub	
wylotowego
Przed założeniem lub zdjęciem kosza 
zbiorczego
Przed	transportem.

Nie przechylać urządzenia podczas użytkowania.

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–
–
–

–

–

–

–

–
•



1�7

Przy ładowaniu długich gałęzi należy zachować 
odpowiednią odległość. Mogą one zostać odrzucone, 
co grozi obrażeniami ciała.  
Nie wolno używać urządzenia bez kosza 
załadowczego. 
Nie przeciążać urządzenia. Praca w przewidzianym 
tempie pozwoli wykonać zadanie lepiej i bezpieczniej. 
Częste przeciążanie może spowodować uszkodzenie 
silnika lub pożar.
Należy stosować urządzenie odpowiednio do zadania. 
Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z przezna-
czeniem. Nigdy nie ładować do urządzenia metalowych 
części, szkła, kamieni, elementów ceramicznych, części 
z tworzywa, zbyt grubych gałęzi, wyschniętego drewna, 
grubych płyt drewnianych itp.

Instrukcja konserwacji
Urządzenie powinno być serwisowane przez au-
toryzowany punkt serwisowy, zawsze przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych. Niewłaściwie prz-
eprowadzone	 naprawy	 i	 nieodpowiednia	 konserwacja	
mogą skrócić okres użytkowania urządzenia i zwiększyć 
ryzyko	wypadku.
Przed serwisowaniem, oględzinami, regulacją, 
przechowywaniem lub wymianą akcesoriów należy 
wykonać następujące czynności:

Wyłączyć źródło zasilania 
Odłączyć urządzenie od zasilania
Upewnić się, że wszystkie części ruchome 
przestały się poruszać
Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.  

Sprawdzić ewentualne uszkodzenia urządzenia: 
Czy zabezpieczenia działają prawidłowo i zgod-
nie	z	przeznaczeniem	
Czy wszystkie ruchome części pracują płynnie i 
prawidłowo 
Czy wszystkie części są nieuszkodzone i 
prawidłowo zamontowane
Jeśli jakieś części są uszkodzone, powinny 
zostać wymienione lub naprawione przez auto-
ryzowany	punkt	serwisowy.	

Przy serwisowaniu wałka tnącego należy zachować 
szczególną ostrożność. Wałek tnący może być 
poruszany ręcznie, mimo załączonej blokady 
zabezpieczającej. 
Nie wolno czyścić urządzenia wodą. Grozi to 
porażeniem prądem elektrycznym. 
Należy nosić rękawice ochronne podczas prac kon-
serwacyjnych lub montażowych, aby zapobiec urazom 
palców.	
Nie wolno przeprowadzać czynności konserwacyjnych 
bądź napraw innych niż opisane w niniejszej instrukcji 
obsługi. Wszelkie inne czynności powinny być wykony-
wane	przez	autoryzowany	punkt	serwisowy	Makita.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamie-
nne i akcesoria firmy Makita przeznaczone do danego 
urządzenia. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie 
obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
Urządzenie należy przechowywać w suchym pomiesz-
czeniu. Trzymać z dala od dzieci. Nie przechowywać 
urządzenia na wolnym powietrzu.

•

•

•

•

•

•

–
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–
•

–

–

–
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•

•

•

•

•

MONTAŻ

 OSTROŻNIE:
Przed rozpoczęciem prac na urządzeniu należy je 
wyłączyć i odłączyć zasilanie. 

1. Umieścić górną obudowę do góry nogami na płaskim 
podłożu. Następnie umieścić na niej ramę. Należy 
zwrócić uwagę na kierunek części. (Rys. 2)

2. Dokręcić każdą część śrubami mocującymi. Upewnić 
się, że części są nieruchome. (Rys. 3)

3. Zamocować blokady śrubami. Sprawdzić, czy są 
mocno dokręcone. (Rys.4)

4. Dokręcić koła w następujący sposób: (Rys. 5)
Zamontować oś na jednym z kół.
Przełożyć oś przez otwory w podstawie.
Zamocować drugie koło na osi, przekładając 
zawleczkę przez otwór w osi. Umocować koło, 
zaginając zawleczkę.
Założyć pokrywy na koła.

5. Zamocować kosz zbiorczy. Następnie podnieść 
dźwignię blokady. (Rys. 6)

OPIS DZIAŁANIA

 BACZNOŚĆ:
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnić się, 
że urządzenie jest wyłączone. Podłączenie urządzenia 
do zasilania, gdy jest ono włączone, może spowodować 
jego nieoczekiwane uruchomienie, co grozi poważnymi 
obrażeniami ciała.

Włącznik zasilania (Rys. 7)
 OSTROŻNIE:

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym 
włącznikiem zasilania. Wymianę wadliwie działającego 
włącznika powinien przeprowadzić autoryzowany punkt 
serwisowy firmy Makita.
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć zielony 
przycisk.
Aby wyłączyć urządzenie, wcisnąć czerwony przycisk.

Wskaźnik diodowy 
Wskaźnik diodowy informuje o stanie urządzenia w 
następujący sposób:

Kolor	CZERWONY: Gdy urządzenie jest podłączone 
do źródła zasilania i jest wyłączone. 
Kolor	ZIELONY: Gdy urządzenie jest włączone.
Stale	migający	kolor	ZIELONY: Gdy nastąpi blokada 
urządzenia podczas jego pracy.
Migający	 kolor	 CZERWONY: Gdy urządzenie nie 
może samoczynnie powrócić do pracy. Gdy tak się 
stanie, należy ręcznie usunąć problem.

Zabezpieczenie przed niepożądanym ponownym 
uruchomieniem
Jeśli nastąpi przerwa zasilania, urządzenie automaty-
cznie się wyłącza. Aby uruchomić je ponownie, należy 
nacisnąć zielony przycisk. 

•

–
–
–

–
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Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Silnik urządzenia jest wyposażony w zabezpieczenie 
przed przeciążeniem. W przypadku przeciążenia 
urządzenie reaguje następująco: 

Ostrze działa we wstecznym kierunku przez dwie 
lub trzy sekundy, aby wypchnąć rozdrobniony 
materiał z powrotem na zewnątrz. 
Następnie ostrza ponownie zaczynają obracać 
się w przód. 
Jeśli urządzenie jest cały czas zablokowane 
po	 trzykrotnej	 próbie	 odblokowania,	 zatrzymuje	
się ono, a wskaźnik diodowy zaczyna migać na 
czerwono.

Gdy tak się stanie, należy wykonać następujące 
czynności:

Wyłączyć urządzenie.
Poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
Usunąć materiał blokujący urządzenie.
Po około 5 minutach ponownie włączyć roz-
drabniacz i załadować do niego łatwiejszy do 
rozdrobnienia materiał.
Jeśli po tym czasie urządzenie nie daje się 
włączyć, należy zapoznać się z punktem 
„Rozwiązywanie problemów”.

Przełącznik kierunku przód / wstecz
 OSTROŻNIE:

Przed zmianą przełącznika kierunku przód / wstecz 
należy wyłączyć rozdrabniacz.
Pozycja e
Ostrza obracają się w przód.
Pozycja d
Ostrza obracają się wstecz, aby usunąć zablokowany 
materiał.
Po	 zmianie	 kierunku	 obrotów	 na	 d (wstecz), należy 
przytrzymać zielony przycisk włącznika zasilania, aby 
ostrza się obracały. Po zwolnieniu włącznika zasilania 
urządzenie automatycznie się zatrzymuje. 
UWAGA:

Rozdrobnienie dużego elementu może wymagać 
kilkukrotnej	zmiany	kierunku	obrotów	wstecz	i	w	przód.

 OSTROŻNIE:
Do usuwania zablokowanego materiału należy zawsze 
używać haczyka lub kija.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy 
poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.

Kosz zbiorczy 
 OSTROŻNIE:

Przed założeniem lub zdjęciem kosza zbiorczego 
należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. 
Aby zapewnić bezpieczną pracę co dwie godziny należy 
sprawdzać, czy blokada działa prawidłowo.
Nie wolno omijać blokad i zabezpieczeń.

Dźwignia blokady: 
Górne położenie → Kosz zbiorczy jest 

zablokowany.
Dolne położenie → Kosz zbiorczy jest 

odblokowany.
Urządzenie nie włącza się z 
powodu	zabezpieczenia.	

–

–

–

–
–
–
–

–
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Urządzenia nie można włączyć, jeśli dźwignia blokady 
jest w położeniu odblokowanym. Urządzenie automa-
tycznie wyłącza się, jeśli kosz zbiorczy zostanie odblo-
kowany	podczas	pracy.

Osłona noża
 OSTROŻNIE:

Przed otwarciem osłony noża upewnić się, że 
urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
Przy otwieraniu osłony noża należy mieć na rękach 
rękawice ochronne.
Ostrze nie zatrzymuje się natychmiast po wyłączeniu 
urządzenia. Należy poczekać, aż wszystkie części 
zatrzymają się.

Jeśli materiał całkowicie zablokuje górną obudowę, 
należy go usunąć po otwarciu osłony noża.

OBSŁUGA
Przygotowanie urządzenia:

Ustawić urządzenie na płaskiej poziomej powierzchni. 
Nie ustawiać urządzenia na powierzchni brukowanej 
lub żwirowej.
Należy pozostawić bezpieczną odległość (co najmniej 2 
m) od ścian i innych przeszkód.

Przed uruchomieniem upewnić się, że:
Przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone. Jeśli 
widać ślady przecięcia lub przetarcia, należy przerwać 
pracę i natychmiast je wymienić.
Urządzenie nie jest uszkodzone i wszystkie śruby są 
dokręcone.
Urządzenie jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.

Sprawdzić podłączenie zasilania:
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu 
na tabliczce znamionowej oraz że urządzenie jest 
prawidłowo uziemione. 
Stosować przewody przedłużeniowe o odpowiedniej 
grubości. 

Materiały, które mogą być rozdrabniane
Rozdrabniacz może przyjmować następujące rodzaje 
materiałów: 

Wszystkie rodzaje gałęzi do średnicy zgodnej ze 
specyfikacją urządzenia, w zależności od rodzaju i 
stanu	drewna
Odpady ogrodowe, takie jak uschnięte rośliny lub 
wilgotne chwasty, które leżały kilka dni (należy je 
rozdrabniać na przemian z gałęziami).

Rozdrabniacz NIE może przyjmować następujących 
materiałów: 

Szkło, metal, tworzywo sztuczne, kamienie, ceramika, 
grubsze gałęzie, wyschnięte drewno, grube płyty drew-
niane, tkanina, worki plastikowe, korzenie z glebą.
Odpadki o niemal płynnej konsystencji, np. odpadki 
kuchenne.	

Obsługa: (Rys. 8)
Ładować materiał do kosza załadowczego z prawej 
strony.	
W przypadku gałęzi, gałązek i konarów należy je 
rozdrabniać tuż po ścięciu. W miarę wysychania mogą 
one stać się bardzo twarde. 
Jeśli ładowanie gałęzi jest utrudnione, należy poobcinać 
boczne	odrosty.
Przed oczyszczeniem otworu wylotowego należy 
wyłączyć silnik i odłączyć urządzenie od zasilania.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•
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Nie dopuszczać do gromadzenia się rozdrobnionego 
materiału w otworze wylotowym. W przeciwnym wy-
padku materiał może zablokować otwór. Kosz zbiorczy 
należy regularnie opróżniać.
Nie ładować gałęzi, których średnica przekracza 
średnicę maksymalną podaną w  specyfikacji tech-
nicznej. W zależności od stanu i wysuszenia drewna 
średnica maksymalna może być mniejsza. 
Rozdrabnianie wilgotnych odpadów ogrodowych może 
prowadzić do zapchania urządzenia. Aby temu zapo-
biec, należy ładować na przemian odpady z gałęziami.
Miękki materiał lub mokre gałęzie mogą zostać rozdarte, 
a nie pocięte. Problem ten może występować również 
wtedy, gdy ostrze nieruchome jest zużyte.

Regulacja prześwitu ostrza (Rys. 9)
Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy 
ustawić prześwit pomiędzy ostrzem nieruchomym a 
wałkiem tnącym.
Ustawienie prześwitu:

Włączyć urządzenie.
Przekręcić pokrętło mocujące w lewo, aby zwolnić 
pokrętło regulacji.
Powoli przekręcać pokrętło regulacji w prawo, 
aby zbliżyć ostrze nieruchome do wałka tnącego. 
Przekręcać tak długo, aż z otworu wylotowego zaczną 
wypadać opiłki aluminium. 
Przekręcić pokrętło mocujące w prawo, aby zablokować 
pokrętło regulacji.

KONSERWACJA

 OSTROŻNIE:
Przed przystąpieniem do oględzin urządzenia lub jego 
konserwacji należy zawsze upewnić się, czy zostało 
wyłączone i odłączone od zasilania. 
Przed rozpoczęciem oględzin lub prac konserwacyjnych 
należy założyć rękawice ochronne. 
Ostrze nie zatrzymuje się natychmiast po wyłączeniu 
urządzenia. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych 
należy poczekać, aż wszystkie części zatrzymają się.
Po zakończeniu prac konserwacyjnych upewnić się, że 
wszystkie narzędzia zostały zabrane.
Nie wolno stosować benzyny, olej benzyna, rozpusz-
czalników, alkoholu itp. środków. Substancje te mogą 
spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. 
Do czyszczenia urządzenia stosować tylko wilgotną 
szmatkę i miękką szczotkę.
Nie używać węża z wodą i nie czyścić urządzenia 
strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Po każdym użyciu urządzenia wykonać następujące 
czynności konserwacyjne: 

Sprawdzić, czy wszystkie śruby mocujące są dokręcone 
(w razie potrzeby dokręcić). 
Przesmarować części metalowe, aby zabezpieczyć je 
przed korozją. 
Wyloty powietrza utrzymywać w czystości i chronić 
przed	kurzem.

Wałek tnący i i ostrze nieruchome zużywają się z cza-
sem. Jeśli konieczna jest ich wymiana, należy zwrócić się 
do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

•

•

•
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
BACZNOŚĆ: Przed usunięciem usterki należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i poczekać, 
aż urządzenie zatrzyma się całkowicie.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie uruchamia się Brak	zasilania Sprawdzić zasilanie sieciowe.

Uszkodzony przewód zasilający Zlecić kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Włącza się zabezpieczenie przed 
przeciążeniem

Poczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie nacisnąć 
zielony	przycisk.

Zabezpieczenie odcinające kosza zbior-
czego	(kosz	zbiorczy	jest	odblokowany)

Sprawdzić i zablokować kosz zbiorczy.

Słychać pracę silnika, ale 
urządzenie nie uruchamia 
się

Wałek tnący jest zablokowany

Wyłączyć urządzenie.
Przełączyć przełącznik kierunku przód/wstecz na obrót 
wstecz.
Włączyć urządzenie aż do usunięcia blokady. Ponownie 
wyłączyć urządzenie.
Zmienić kierunek obrotów na obroty w przód.

Usterka	kondensatora
Zlecić naprawę w lokalnym autoryzowanym punkcie 
serwisowym.

Materiał nie jest wciągany do 
rozdrabniacza

Zmieniono	kierunek	obrotów. Wyłączyć urządzenie i przełączyć kierunek obrotów.

Materiał blokuje się w koszu 
załadowczym

Wyłączyć urządzenie. Przełączyć przełącznik kierunku 
przód/wstecz na obrót wstecz. Włączyć urządzenie, aby 
usunąć materiał do rozdrobnienia, usunąć ciała obce.
Ponownie wyłączyć urządzenie.
Zmienić kierunek obrotów na obroty w przód.

Materiał do rozdrobnienia zbyt miękki lub 
wilgotny

Dopchnąć gałęzią

Zużyty wałek tnący
Ustawić ostrze nieruchome zgodnie z punktem „Regulacja 
prześwitu ostrza”.
Jeśli wałek tnący jest mocno zużyty, wymienić go.

Materiał nie jest dokładnie 
rozdrabniany

Nieprawidłowe ustawienie ostrza 
nieruchomego

Ustawić ostrze nieruchome.

Urządzenie uruchamia 
się, ale blokuje się nawet 
przy niewielkim obciążeniu 
i wyłącza się z powodu 
obciążenia.

Przewód przedłużeniowy zbyt długi lub 
zbyt	cienki.
Gniazdo położone zbyt daleko od źródła 
zasilania lub zbyt mały przekrój przewodu 
zasilającego

Sprawdzić, czy przekrój przewodu przedłużeniowego 
wynosi	 co	 najmniej	 1,�	 mm�, z długością maksymalną 
25 m. Jeśli przewód jest dłuższy, to minimalny przekrój 
wynosi	�,�	mm�.



1�1

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodności WE
Niniejszym firma Makita Corporation, jako odpo-
wiedzialny producent, oświadcza, że opisywane 
urządzenie marki Makita:
Oznaczenie urządzenia: 
Elektryczny Rozdrabniacz Do Gałęzi
Nr	modelu/typ:	UD��00
Dane	techniczne:	patrz	tabela	„Dane	techniczne”.
są produkowane seryjnie oraz
spełniają następujące dyrektywy europejskie:

�000/1�/WE	 z	 poprawkami	 zawartymi	 w	 �00�/88/
WE,	�006/��/WE,	�00�/108/WE

i są produkowane zgodnie z następującymi normami lub 
dokumentami	normalizacyjnymi:

EN60���-1,	EN1�68�
Dokumentacja	techniczna	przechowywana	jest	przez:	

Makita	International	Europe	Ltd.
Dział techniczny,
Michigan	Drive,	Tongwell,
Milton	Keynes,	Bucks	MK1�	8JD,	Anglia

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 
2000/14/WE została przeprowadzona zgodnie z 
Załącznikiem V.

Mierzony	poziom	mocy	akustycznej:	9�,�9	dB	(A),
K=	�,97	dB	(A)
Gwarantowany	poziom	mocy	akustycznej:	97	dB	(A)

�8.1�.�01�

Tomoyasu	Kato
Dyrektor

Makita	Corporation
�-11-8,	Sumiyoshi-cho,

Anjo,	Aichi,	��6-8�0�,	JAPAN




