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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

SPECIFICATIONS

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without 
notice.

• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

END114-1

Symbols
The following show the symbols used for the equipment. 
Be sure that you understand their meaning before use.

..... Read instruction manual.

..... Take particular care and attention.

..... Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or 
battery pack together with household 
waste material!
In observance of the European 
Directives, on Waste Electric and 
Electronic Equipment and Batteries and 
Accumulators and Waste Batteries and 
Accumulators and their implementation in 
accordance with national laws, electric 
equipment and batteries and battery 
pack(s) that have reached the end of 
their life must be collected separately and 
returned to an environmentally 
compatible recycling facility.

ENE084-1
Intended use
The appliance is intended for collecting dry dust. 

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been 
given supervision or instruction 
concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children 
without supervision.

1. Red indicator
2. Button
3. Battery cartridge
4. Indicator lamps
5. Check button
6. Star marking
7. Release button
8. Suction hose opening
9. Handle
10. Zoom pipe
11. Ring
12. Nozzle

13. Crevice nozzle
14. Shoulder belt
15. Hose hook
16. ON (2/1) button
17. OFF (0) button
18. Filter indicator (orange lamp) 

19. Battery indicator (red lamp) 
20. Cleaning lever
21. Dust Full line 
22. Cup Release lever
23. Dust cup assembly

24. Cover
25.  button
26. Dust cup
27. Cleaning brush
28. Red lever
29. Filter cover
30. Knob
31. Yellow indicator
32. Cylindrical filter (upper)
33. Cylindrical filter (lower)

Model DCL501

Capacity 250 mL

Continuous use (with battery BL1850)
HIGH (2) : Approx. 29 min.
LOW (1) : Approx. 64 min.

Dimensions (L x W x H) (with battery BL1850) 352 mm x 189 mm x 252 mm

Net weight (with battery BL1850) 3.8 kg

Rated voltage D.C. 18 V

Standard battery cartridges
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, 

BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Cd

Ni-MH

Li-ion
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When using an electrical appliance, basic precautions 
should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE USING THIS 
APPLIANCE.

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock or 
injury:
1. This appliance is intended for household use.
2. Do not expose to rain. Store indoors.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is 

necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only 

manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged battery. If appliance is 

not working as it should, has been dropped, 
damaged, left outdoors, or dropped into water, 
return it to a service center.

6. Do not handle appliance with wet hands.
7. Do not put any object into openings. Do not use 

with any opening blocked; keep free of dust, lint, 
hair, and anything that may reduce air flow.

8. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of 
body away from openings and moving parts.

9. Turn off all controls before removing the battery.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible 

liquids, such as gasoline, or use in areas where 
they may be present.

12. Use only the charger supplied by the 
manufacturer to recharge.

13. Do not pick up anything that is burning or 
smoking, such as cigarettes, matches, or hot 
ashes.

14. Do not use without filters in place.
15. Do not charge the battery outdoors.
16. Do not pick up the following materials:

- Hot materials such as lit cigarettes or spark/
metal dust generated by grinding/cutting metal

- Flammable materials such as gasoline, thinner, 
benzine, kerosene or paint

- Explosive materials like nitroglycerin
- Ignitable materials such as Aluminum, zinc, 

magnesium, titanium, phosphorus or celluloid
- Wet dirt, water, oil or the like
- Hard pieces with sharp edges, such as wood 

chips, metals, stones, glasses, nails, pins or 
razors

- Powder to clot such as cement or toner
- Conductive dust such as metal or carbon
- Fine particle like concrete dust

Such action may cause fire, injury and/or property 
damage.

17. Stop operation immediately if you notice anything 
abnormal.

18. If you drop or strike the cleaner, check it carefully 
for cracks or damage before operation.

19. Do not bring close to stoves or other heat 
sources.

20. Do not block the intake hole or vent holes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ENC007-8

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Disconnect the battery cartridge from the 
appliance before making any adjustments, 
changing accessories, or storing appliance. Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the appliance accidentally.

2. Recharge only with the charger specified by the 
manufacturer. A charger that is suitable for one 
type of battery cartridge may create a risk of fire 
when used with another battery cartridge.

3. Use appliances only with specifically designated 
battery cartridges. Use of any other battery 
cartridges may create a risk of injury and fire.

4. When battery cartridge is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects, 
that can make a connection from one terminal to 
another. Shorting the battery terminals together 
may cause burns or a fire.

5. Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, flush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help. 
Liquid ejected from the battery may cause 
irritation or burns.

6. Do not use a battery cartridge or appliance that is 
damaged or modified. Damaged or modified 
batteries may exhibit unpredictable behavior 
resulting in fire, explosion or risk of injury.

7. Do not expose a battery cartridge or appliance to 
fire or excessive temperature. Exposure to fire or 
temperature above 130 °C (265 °F) may cause 
explosion.

8. Have servicing performed by a qualified repair 
person using only identical replacement parts. 
This will ensure that the safety of the product is 
maintained.

9. Before using battery cartridge, read all 
instructions and cautionary markings on (1) 
battery charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

10. Do not disassemble battery cartridge.
11. If operating time has become excessively shorter, 

stop operating immediately. It may result in a risk 
of overheating, possible burns and even an 
explosion.

12. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out 
with clear water and seek medical attention right 
away. It may result in loss of your eyesight.

13. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any 

conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a container 

with other metal objects such as nails, coins, 
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or 
rain.
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A battery short can cause a large current flow, 
overheating, possible burns and even a 
breakdown.

14. Do not store the appliance and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50 °C (122 °F).

15. Do not incinerate the battery cartridge even if it is 
severely damaged or is completely worn out. 
The battery cartridge can explode in a fire.

16. Be careful not to drop or strike battery.
17. Do not use a damaged battery.
18. Follow your local regulations relating to disposal 

of battery. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged.
Always stop appliance operation and charge the 
battery cartridge when you notice less appliance 
power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge. 
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room 
temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a 
hot battery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge once in every six 
months if you do not use it for a long period of 
time.

PREPARATION

CAUTION:
• Always be sure that the appliance is switched off and 

the battery cartridge is removed before adjusting or 
checking function on the appliance.

Installing or removing battery cartridge 
(Fig. 1)

CAUTION:
• Always switch off the appliance before installing or 

removing of the battery cartridge.
• Hold the appliance and the battery cartridge firmly 

when installing or removing battery cartridge. Failure to 
hold the appliance and the battery cartridge firmly may 
cause them to slip off your hands and result in damage 
to the appliance and battery cartridge and a personal 
injury.

• Take care not to trap finger(s) between cleaner and 
battery as shown in diagram when loading battery. 
Trapping finger(s) may cause injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the appliance 
while sliding the button on the front of the cartridge.
To install the battery cartridge, align the tongue on the 
battery cartridge with the groove in the housing and slip it 
into place. Insert it all the way until it locks in place with a 
little click. If you can see the red indicator on the upper 
side of the button, it is not locked completely.

CAUTION:
• Always install the battery cartridge fully until the red 

indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall 

out of the appliance, causing injury to you or someone 
around you.

• Do not install the battery cartridge forcibly. If the 
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted 
correctly.

Indicating the remaining battery capacity 
(Fig. 2)
(Only for battery cartridges with “B” at the end of the 
model number.)
Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light 
up for few seconds.

NOTE:
• Depending on the conditions of use and the ambient 

temperature, the indication may differ slightly from the 
actual capacity.

Battery protection system (Lithium-ion 
battery with star marking) (Fig. 3)
Lithium-ion batteries with a star marking are equipped 
with a protection system. This system automatically cuts 
off power to the appliance to extend battery life.
The appliance will automatically stop during operation if 
the appliance and/or battery are placed under one of the 
following conditions:
• Overloaded:

The appliance is operated in a manner that causes 
it to draw an abnormally high current.
In this situation, switch off the appliance and stop 
the application that caused the appliance to 
become overloaded. Then restart the appliance.
If the appliance does not start, the battery is 
overheated. In this situation, let the battery cool 
before restarting the appliance.

•  Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the 
appliance will not operate. In this situation, remove 
and recharge the battery.

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Charge the 
battery.

The battery 
may have 

malfunctioned.
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Installing or removing attachments

CAUTION:
• Always be sure that the appliance is switched off and 

the battery cartridge is removed before carrying out 
any work on the appliance.

• Firmly push the nozzle or zoom pipe into the handle 
while twisting to securely attach to ensure that they do 
not come loose during use.

Attach the hose connector to the suction hose opening on 
the appliance.
Press the release button to disconnect the hose. (Fig. 4)
Insert the zoom pipe into the end of the handle. (Fig. 5)
Loosen the zoom pipe ring and adjust the pipe length. 
After adjustment, tighten the ring. (Fig. 6)
Attach the nozzle to the zoom pipe. (Fig. 7)
Attach the crevice nozzle to the handle or zoom pipe to 
use to clean crevices and other narrow, hard-to-reach 
areas. (Fig. 8)

CAUTION:
• Do not cover the hole of the crevice nozzle. (Fig. 9) It 

may cause overheat and result in damage to the 
appliance.

Attaching the shoulder belt

CAUTION:
• When hanging the appliance on your shoulder, always 

hold the appliance itself by hand to prevent it from 
dropping. Dropping the appliance may cause injury or 
property damage.

Use the shoulder belt to hang the appliance on your 
shoulder for cleaning a high place. (Fig. 10)
Loop the shoulder belt around both the carrying handle 
and the belt holder and then run it through the stopper as 
shown in the diagram. (Fig. 11 & Fig. 12)
Pull the ends of the belt up so that they are at least 80 mm 
(3") from the top of the stopper. (Fig. 13)
Attach the hose hook at around the midpoint along the 
hose. Store the shoulder belt in the hose hook when not 
using it. (Fig. 14 & Fig. 15)

OPERATION

Switch action (Fig. 16)
To start the cleaner, simply press the ON (2/1) button.
To switch off, press the OFF (0) button. To change the 
cleaner speed, press the ON (2/1) button. The first press 
on this button is for high speed and the second press for 
low speed. Each press on this button repeats the speed 
change alternatively.

Indicator lamps (Fig. 17)
The indicator lamps light up or flash to indicate the status 
of the appliance.

NOTE:
• Always remove dust frequently. Suction power will be 

reduced if there is too much dust in cleaner.

MAINTENANCE

CAUTION:
• Always be sure that the appliance is switched off 

before attempting to perform inspection or 
maintenance.

• Place newspapers or a garbage can underneath to 
work over. The newspapers or garbage can will catch 
any falling dust from the appliance.

Cleaning the filter (after work) (Fig. 18)
After use, move the filter cleaning lever back and forth 
around ten times to loosen dust from the filter.

Disposing of dust
Dispose of dust before the level exceeds the Dust Full 
line. The suction power may drop if the level exceeds this 
line. Dispose of dust before it reaches the line, including it 
accumulates at one side only. (Fig. 19)
To dispose of dust, follow the procedure below.
1. Raise the Cup Release lever to eject the dust cup 

assembly. (Fig. 20)
2. Press the  button to remove the cover. Dispose of 

the dust in the dust cup. (Fig. 21)
3. Use the cleaning brush attached to the dust cup to 

brush away dust inside the cup. (Fig. 22)
4. Move the red lever on the filter cover in the direction of 

the arrow to flip the filter cover open. (Fig. 23)
5. Grasp the knob and spin it around ten times. (Fig. 24)
6. Close the filter cover. (Fig. 25)
7. Attach the dust cup to the cover. (Fig. 26)
8. Attach the dust cup assembly to the appliance body. 

(Fig. 27)

Cleaning the filter (thoroughly cleaning ) 
(Fig. 28 & Fig. 29)
Wash out the filter if it gets too dirty, when suction power 
drops or the orange lamp starts flashing.
Remove the dust cup, filter cover, filter, and cylindrical 
filter apart and wash each separately to clean them. Use 
plain water or a neutral detergent solution to wash each 
part.

Filter 
indicator 
(orange 
lamp)

Lighting on The filter is dirty. Clean the 
filter. Refer to Section 
“Cleaning the filter (after 
work)”.

Blinking 
rapidly

The filter is clogged with dust. 
Wash the filter. Refer to 
Section “Cleaning the filter 
(thoroughly cleaning)”.

Battery 
indicator 
(red lamp) 

Blinking The battery power is getting 
low.

Lighting on The battery is very low and the 
appliance will stop. Charge the 
battery.
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After washing the parts, leave them out to fully dry and 
then put them back together.

Cleaning the cleaner body
From time to time wipe off the outside (cleaner body) of 
the cleaner using a cloth dampened in soapy water.

CAUTION:
• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the 

like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Dry it out thoroughly before use. An insufficiently dried 
filter may cause poor suction and shorten the service life 
of the motor.
Do not blow dust sticking on the cleaner by air duster. It 
brings dust into the housing and causes failure.

STORAGE

Shorten the zoom pipe and insert the hook into the holder 
securely. (Fig. 30)

TROUBLE SHOOTING

Before asking for repairs, check the following points.

010051

NOTE:
• Do not attempt to repair cleaner by yourself. 
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 
any other maintenance or adjustment should be 
performed by Makita Authorized Service Centers, always 
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION:
• These accessories or attachments are recommended 

for use with your appliance specified in this manual. 
The use of any other accessories or attachments might 
present a risk of injury to persons. Only use accessory 
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding 
these accessories, ask your local Makita Service Center.
• Makita genuine battery and charger

NOTE:
• Some items in the list may be included in the appliance 

package as standard accessories. They may differ from 
country to country.

Symptom Area to be investigated Fixing method

Weak suction power

• Is dust cup full of dust?

• Is filter clogged?

• Is battery exhausted?

• Empty dust from dust cup.

• Dust down or wash filter.

• Recharge battery.

Not working • Is battery exhausted? • Recharge battery.
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NORSK (Originale instruksjoner)

Bildeforklaring

SPESIFIKASJONER

• På grunn av vårt kontinuerlige program for forskning og utvikling kan disse spesifikasjonene endres uten forvarsel.
• Spesifikasjoner og batteri kan variere fra land til land.
• Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

END114-1

Symboler
Følgende symboler brukes for utstyret. Det er viktig at du 
forstår deres betydning før bruk.

..... Les brukerhåndboken.

..... Vær spesielt nøye og forsiktig.

..... Kun for EU-land
Elektrisk utstyr eller batteripakken må 
ikke avhendes sammen med 
husholdningsavfall!
I samsvar med de europeiske direktivene 
om avfallselektronikk og elektronisk 
utstyr og batterier og akkumulatorer, og 
deres implementasjon i samsvar med 
nasjonale lover, må elektrisk utstyr og 
batterier og batteripakker som har nådd 
enden av levetiden sin samles inn 
separat og returneres til et miljøvennlig 
resirkuleringsanlegg.

ENE084-1
Tiltenkt bruk
Apparatet er beregnet på oppsamling av tørt støv. 

VIKTIGE 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette apparatet kan brukes av 
barn som er 8 år og over og av 
personer med redusert fysiske, 
sensoriske eller mentale 
funksjonsevner eller mangel på 
erfaring og kunnskap, hvis de har 
vært under oppsyn eller 
opplæring om bruk av apparatet 
på en trygg måte og forstår 
farene som er involvert. Barn skal 
ikke leke med apparatet. 
Rengjøring og vedlikehold skal 
ikke utføres av barn uten oppsyn.
Ved bruk av et elektrisk apparat skal grunnleggende 
forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

1. Rød indikator
2. Knapp
3. Batteri
4. Indikatorlamper
5. Kontrollknapp
6. Stjernemerke
7. Frigjøringsknapp
8. Åpning for støvsugerslange
9. Håndtak
10. Teleskoprør
11. Ring
12. Munnstykke

13. Sprekkmunnstykke
14. Skulderbelte
15. Slangekrok
16. PÅ (2/1)-knapp
17. AV (0)-knapp
18. Filterindikator (oransje lampe) 

19. Batteriindikator (rød lampe) 
20. Rengjøringsspake
21. Støv fullt linje 
22. Spake for frigjøring av 

støvbeholder

23. Støvbeholderenhet
24. Deksel
25. -knapp
26. Støvbeholder
27. Rengjøringsbørste
28. Rød spake
29. Filterdeksel
30. Knott
31. Gul indikator
32. Sylindrisk filter (øvre)
33. Sylindrisk filter (nedre)

Modell DCL501

Kapasitet 250 ml

Kontinuerlig bruk (med batteri BL1850)
KRAFTIG (2):  Ca. 29 min.

SVAK (1):  Ca. 64 min.

Mål (LxBxH) (med batteri BL1850) 352 mm x 189 mm x 252 mm

Nettovekt (med batteri BL1850) 3,8 kg

Nominell spenning 18 V DC

Standard batterier
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, 

BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Cd

Ni-MH

Li-ion



58

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR 
BRUK AV DETTE APPARATET.

ADVARSEL - For å redusere risikoen for brann, 
elektrisk støt eller personskade:
1. Dette apparatet er beregnet på husholdningsbruk.
2. Det må ikke utsettes for regn. Det skal lagres 

innendørs.
3. Det må ikke brukes som et leketøy. Det er 

nødvendig å følge godt med når det brukes av 
eller nær barn.

4. Bruk apparatet kun som beskrevet i denne 
håndboken. Bruk kun deler anbefalt av 
produsenten.

5. Du må ikke bruke det hvis batteriet er skadet. Hvis 
apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt 
mistet, skadet, forlatt utendørs eller mistet i vann, 
returner det til et servicesenter.

6. Apparatet må ikke betjenes med våte hender.
7. Du må ikke plassere objekter i noen åpninger. 

Apparatet må ikke brukes med blokkerte åpninger; 
hold fri fra støv, lo, hår og annet som kan redusere 
luftflyten.

8. Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler 
unna åpninger og bevegelige deler.

9. Slå av alle kontroller før du fjerner batteriet.
10. Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
11. Apparatet må ikke brukes til å plukke opp 

brennbare eller antennelige væsker som bensin 
eller i områder der de kan være til stede.

12. Bruk kun laderen fra produsenten for å lade 
batteriet.

13. Du må ikke plukke opp noe som brenner eller det 
kommer røyk fra, som sigaretter, fyrstikker eller 
varm aske.

14. Ikke bruk uten at filtrene er på plass.
15. Ikke lad batteriet utendørs.
16. Ikke plukk opp følgende materialer:

- Varme materialer som tente sigaretter eller 
gnister/metallstøv skapt ved sliping/kutting av 
metall

- Brennbare materialer som bensin, tynner, 
benzen, parafin eller maling

- Eksplosive materialer som nitroglyserin
- Antennelige materialer som aluminium, sink, 

magnesium, titan, fosfor eller cellulose
- Våt jord, vann, olje eller lignende
- Harde deler med skarpe kanter som for 

eksempel trefliser, metaller, stein, glass, 
spikere, nåler eller barberblader

- Tettende pulver som sement eller toner
- Ledende støv som metall eller karbon
- Fine partikler som betongstøv

En slik handling kan føre til brann, personskade 
eller skade på eiendom.

17. Stopp bruk umiddelbart hvis du legger merke til 
noe unormalt.

18. Hvis du mister eller treffer støvsugeren, sjekk den 
nøye for sprekker eller skade før bruk.

19. Ikke flytt i nærheten av ovner eller andre 
varmekilder.

20. Ikke blokker inntaks- eller uttaksventiler.

TA GODT VARE PÅ DENNE 
HÅNDBOKEN.

ENC007-8

VIKTIGE 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR BATTERIET

1. Ta ut batteriet fra apparatet før du utfører 
justeringer, bytter tilleggsutstyr eller lagrer 
apparatet. En slik forholdsregel reduserer risikoen 
for at apparatet startes utilsiktet.

2. Lad kun med laderen spesifisert av produsenten. 
En lader som passer for én type batteri kan 
medføre brannfare ved bruk med en annen 
batteritype.

3. Bruk apparatet kun med batterier laget for det. 
Bruk av andre batteriet kan medføre fare for brann 
og personskade.

4. Når batteriet ikke er i bruk, hold det unna andre 
metallobjekter som for eksempel binders, mynter, 
nøkler, spiker, skruer og andre små metallobjekter 
som kan skape en forbindelse fra en kontakt til 
den andre. Kortslutning av batterikontaktene kan 
føre til brannskade eller brann.

5. Ved hardhendt behandling kan væske slippes ut 
fra batteriet, unngå kontakt med den. Hvis du 
kommer i kontakt med den, skyll med vann. Hvis 
væske kommer i kontakt med øynene, ta kontakt 
med lege. Væske som kommer ut fra batteriet kan 
føre til irritasjon eller brannskade.

6. Ikke bruk et batteri eller apparat som er skadet 
eller modifisert. Skadede eller modifiserte 
batterier kan være uforutsigelige og føre til brann, 
eksplosjon eller personskade.

7. Ikke utsett et batteri eller apparat for brann eller 
for høye temperaturer. Ild eller temperaturer over 
130 °C kan føre til en eksplosjon.

8. Service skal utføres av an kvalifisert reparatør 
som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil 
sikre at sikkerheten til produktet ivaretas.

9. Før du bruker batteriet, les alle instruksjonene og 
advarslene på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) 
produktet.

10. Batteriet må ikke demonteres.
11. Hvis batteritiden har blitt betydelig kortere, stopp 

bruk umiddelbart. Det kan føre til risiko for 
overoppheting, brannskade og til og med en 
eksplosjon.

12. Hvis du får elektrolytt i øynene, skyll med rent 
vann og ta umiddelbart kontakt med lege. Det kan 
føre til blindhet.

13. Ikke kortslutt batteriet:
(1) Ikke rør batterikontaktene med ledende 

materialer.
(2) Unngå å lagre batteriet i en beholder med 

andre metallobjekter som spiker, mynter osv.
(3) Ikke utsett batteriet for vann eller regn.
Et kortsluttet batteri kan føre til kraftig strøm, 
overoppheting, brannskade og til og med feil på 
apparatet.
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14. Apparatet og batteriet må ikke lagres på steder der 
temperaturen kan gå over 50 °C.

15. Ikke brenn batteriet selv om det er veldig skadet 
eller helt utslitt. 
Batteriet kan eksplodere i en brann.

16. Pass på at du ikke mister eller treffer batteriet.
17. Du må ikke bruke et skadet batteri.
18. Følg de lokale forskriftene om avhending av 

batteriet. 

TA GODT VARE PÅ DENNE 
HÅNDBOKEN.

Tips for å beholde maksimal batterilevetid
1. Lad batteriet før det er helt tomt.

Stopp alltid bruk av apparatet og lad batteriet når 
du legger merke til at kraften er redusert.

2. Du må aldri lade et batteri som er helt fulladet. 
Overlading reduserer batterilevetiden.

3. Lad batteriet i romtemperatur i 10 °C - 40 °C. La et 
varmt batteri kjøles ned før du lader det.

4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis du 
ikke bruker det i en lang tidsperiode.

FORBEREDELSER

FORSIKTIG:
• Pass alltid på at apparatet er avslått og batteriet tatt ut 

før du justerer eller kontrollerer funksjonen til 
apparatet.

Sette inn eller ta ut batteriet (fig. 1)

FORSIKTIG:
• Slå alltid av apparatet før du setter inn eller tar ut 

batteriet.
• Hold godt i apparatet og batteriet når du setter inn eller 

tar ut batteriet. Hvis du ikke holder godt på det, kan du 
miste det og føre til skade på apparatet og batteriet og 
personskade.

• Pass på at du ikke klemmer fingrene dine mellom 
støvsugeren og batteriet som vist på figuren når du 
setter i batteriet. Klemte fingre kan føre til 
personskade.

For å ta ut batteriet, skyv det fra apparatet mens du 
skyver på knappen foran på batteriet.
For å sette i batteriet, juster fliken på batteriet så det 
passer inn i sporet på kabinettet og glir på plass. Sett det 
helt inn til det klikker på plass. Hvis du kan se en rød 
indikator på øvre side av knappen, er det ikke helt låst på 
plass.

FORSIKTIG:
• Sett alltid inn batteriet helt til du ikke lenger kan se den 

røde indikatoren. Hvis ikke, kan det falle ut av 
apparatet og skade deg eller noen andre rundt deg.

• Ikke sett inn batteriet med makt. Hvis det ikke glir lett 
på plass, settes det ikke inn riktig.

Indikere gjenværende batterikapasitet 
(fig. 2)
(Kun for batterier med «B» sist i modellnummeret.)
Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende 
batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

MERK:
• Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske 

kapasiteten alt etter bruksforholdene og den 
omgivende temperaturen.

Batteribeskyttelsessystem (Litium-ion-
batteri med stjernemerke) (fig. 3)
Litium-ion-batterier med et stjernemerke er utstyrt med et 
beskyttelsessystem. Systemet kutter automatisk 
strømmen til apparatet for å forlenge batterilevetiden.
Apparatet vil stoppe automatisk under bruk hvis apparatet 
og/eller batteriet utsettes for følgende:
• Overbelastning:

Apparatet brukes på en måte som får det til å 
trekke unormalt mye strøm.
I denne situasjonen, slå av apparatet og stopp 
bruken som førte til at apparatet ble overbelastet. 
Start apparatet så på nytt.
Hvis apparatet ikke starter, er batteriet 
overopphetet. I denne situasjonen, la batteriet 
kjøles ned før du starter apparatet på nytt.

•  Lav batterispenning:
Gjenværende batterikapasitet er for liten og 
apparatet vil ikke fungere. I denne situasjonen, ta 
ut og lad batteriet.

Feste eller fjerne munnstykker

FORSIKTIG:
• Pass alltid på at apparatet er avslått og batteriet tatt ut 

før du utfører noe arbeid på apparatet.
• Skyv godt på munnstykket eller teleskoprøret i 

håndtaket mens du vrir for å feste det skikkelig så det 
ikke løsner under bruk.

Fest slangekontakten til slangeåpningen på apparatet.
Trykk på frigjøringsknappen for å løsne slangen. (fig. 4)
Sett teleskoprøret inn i enden av håndtaket. (fig. 5)

Indikatorlamper Gjenværende 
batterinivå

Tent Av Blinker

75% til 100%

50% til 75%

25% til 50%

0% til 25%

Lad batteriet.

Batteriet kan 
ha en feil.
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Løsne teleskoprørringen og juster rørlengden. Etter 
justeringen, stram ringen. (fig. 6)
Fest munnstykket til teleskoprøret. (fig. 7)
Fest sprekkmunnstykket til håndtaket eller teleskoprøret 
for å rengjøre sprekker og andre smale områder som er 
vanskelige å komme til. (fig. 8)

FORSIKTIG:
• Hullet i fugemunnstykket må ikke tildekkes. (fig. 9) Det 

kan føre til overoppheting og føre til skade på 
apparatet.

Festing av skulderbeltet

FORSIKTIG:
• Når du henger apparatet på skulderen må du alltid 

holde i apparatet med hånden for å forhindre at du 
mister det. Hvis du mister apparatet, kan det føre til 
personskade eller skade på eiendom.

Bruk skulderbeltet for å henge apparatet på skulderen for 
å rengjøre høye steder. (fig. 10)
Før skulderbeltet rundt både bærehåndtaket og 
belteholderen, og før det så gjennom stopperen som vist 
på figuren. (fig. 11 og 12)
Trekk endene av beltet opp så de er minst 80 mm fra 
øverst på stopperen. (fig. 13)
Fest slangekroken rundt midtpunktet langs slangen. Lagre 
skulderbeltet i slangekroken når du ikke bruker det. 
(fig. 14 og 15)

BRUK

Bryterbetjening (fig. 16)
For å starte støvsugere, trykk på ON (2/1)-knappen.
For å stoppe støvsugeren, trykk på AV (0)-knappen. For å 
endre sugekraften, trykk på ON (2/1)-knappen. Det første 
trykket på knappen er for kraftig sugekraft, og det andre 
for svak sugekraft. Hvert trykk på denne knappen veksler 
mellom hastighetene.

Indikatorlamper (fig. 17)
Indikatorlampene lyser eller blinker for å indikere statusen 
til enheten.

MERK:
• Fjern alltid støv jevnlig. Sugekraften vil reduseres hvis 

det er for mye støv i støvsugeren.

VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG:
• Pass alltid at apparatet er avslått før du forsøker å 

inspisere eller vedlikeholde det.
• Plasser aviser eller en søppelbøtte under som du kan 

jobbe over. Avisene eller søppelbøtten vil fange opp 
støv som faller fra apparatet.

Rengjøring av filteret (etter bruk) (fig. 18)
Etter bruk flytt rengjøringsspaken for filteret fram og 
tilbake ti ganger for å løsne støv fra filteret.

Kasting av støv
Kast støv før nivået går over Støv fullt linjen. Sugekraften 
kan reduseres hvis nivået går over denne linjen. Kast støv 
før det når denne linjen, også hvis det samles opp kun på 
én side. (fig. 19)
For å kaste støv, følg fremgangsmåten nedenfor.
1. Løft spaken for frigjøring av støvbeholderen for å 

frigjøre støvbeholderenheten. (fig. 20)
2. Trykk på -knappen for å fjerne dekselet. Kast støvet 

i støvbeholderen. (fig. 21)
3. Bruk rengjøringsbørsten festet til støvbeholderen for å 

børste bort støv inne i beholderen. (fig. 22)
4. Flytt den røde spaken på filterdekselet i pilretningen 

for å åpne filterdekselet. (fig. 23)
5. Grip knotten og roter den ti ganger. (fig. 24)
6. Lukk filterdekselet. (fig. 25)
7. Fest støvbeholderen til dekselet. (fig. 26)
8. Fest støvbeholderenheten til apparatet. (fig. 27)

Rengjøring av filteret (grundig rengjøring) 
(fig. 28 og 29)
Vask filteret hvis det blir for skittent, når sugekraften er 
redusert eller den oransje lampen starter å blinke.
Fjern støvbeholderen, filterdekselet, filteret og det 
sylindriske filteret og vask dem separat for å rengjøre 
dem. Bruk vanlig vann eller en nøytral såpeløsning for å 
vaske hver del.
Etter at delene er vasket, legg dem ut til tørk og sett dem 
så sammen igjen.

Rengjøring av støvsugeren
Fra tid til annen, tørk av utsiden av støvsugeren med en 
klut fuktet med såpevann.

FORSIKTIG:
• Aldri bruk bensin, benzen, tynner, alkohol eller 

lignende. Misfarging, deformering eller sprekker kan 
oppstå.

La den tørke helt ut før bruk. Et filter som ikke er helt tørt 
kan føre til dårlig sugekraft og redusere levetiden til 
motoren.
Ikke blås støv som sitter fast på støvsugeren med 
luftrenser. Det bringer støv inn i kabinettet og kan føre til 
feilfunksjon.

OPPBEVARING

Skyv sammen teleskoprøret og sett kroken godt inn i 
holderen. (fig. 30)

Filterindika
tor (oransje 
lampe) 

Lyser Filteret er skittent. Rengjør 
filteret. Se avsnittet 
“Rengjøring av filteret (etter 
bruk)”.

Blinker 
hurtig

Filteret er tett med støv. Vask 
filteret. Se avsnittet 
“Rengjøring av filteret (grundig 
rengjøring)”.

Batteriindik
ator (rød 
lampe) 

Blinker Det er lite batteristrøm.

Lyser Det er lite batteri og apparatet 
vil stoppe. Lad batteriet.
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FEILSØKING

Før du ber om reparasjon, sjekk følgende.

010051

MERK:
• Du må ikke forsøke å reparere støvsugeren selv. 
For at SIKKERHETEN og PÅLITELIGHETEN til produktet 
skal ivaretas, skal reparasjoner eller annet vedlikehold 
eller justeringer utføres av et Makita-godkjent 
serviceverksted, som alltid bruker Makita-reservedeler.

VALGFRITT TILLEGGSUTSTYR

FORSIKTIG:
• Dette tilleggsutstyret eller munnstykkene anbefales for 

bruk med apparatet spesifisert i denne håndboken. 
Bruk av annet tilleggsutstyr eller munnstykker kan 
utgjøre en risiko for personskade. Bruk kun 
tilleggsutstyr eller munnstykker for det tiltenkte 
formålet.

Hvis du trenger hjelp eller flere opplysning om dette 
tilleggsutstyret, ta kontakt med ditt lokale Makita 
Servicesenter.
• Ekte Makita-batteri og -lader

MERK:
• Enkelt av tingene i listen kan være inkludert i 

apparatpakken som standardutstyr. Dette kan variere 
fra land til land.

Symptom Kontroller Løsning

Dårlig sugekraft

• Er støvbeholderen full av støv?

• Er filteret tett?

• Er det dårlig batteri?

• Tøm støv fra støvbeholderen.

• Fjern støv fra eller vask filteret.

• Lad batteriet.

Apparatet virker ikke • Er det dårlig batteri? • Lad batteriet.




