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7 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental capa-
bilities 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.

SPECIFICATIONS
Model: DVC864L

Standard filter type Powder filter (for dry dust)

Volume flow (air) (with BL1850B, ø38 mm x 2.5 m hose) 2.1 m3/min

Vacuum (with BL1850B, ø38 mm x 2.5 m hose) 98 hPa

Recoverable capacity 8 L

Dimensions (L x W x H) 366 mm x 334 mm x 368 mm

Rated voltage D.C. 36 V

Standard battery cartridge BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Net weight 7.7 - 8.4 kg

Bluetooth® version 4.1 (Bluetooth low energy)

Frequency band 2,402 - 2,480 MHz

Maximum radio-frequency power 1.0 dBm (EIRP)

Transmission range Approximately 10 m

• 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.
• The weight does not include accessories but battery cartridge(s). The lightest and heaviest combination weight 

of the appliance and battery cartridge(s) are shown in the table.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Makita is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

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

 
Read instruction manual.

Take particular care and attention.

 Warning! The cleaner may contain haz-
ardous dust.

 Never stand on the cleaner.

Dust class L (light). The cleaners are capa-
ble of picking up dust class L. Follow your 
country's regulations relating to dusts and 
to occupational health and safety.
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Ni-MH
Li-ion

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.

Intended use
The tool is intended for collecting dry dust. The tool 
is suitable for commercial use, for example in hotels, 
schools, hospitals, factories, shops, offices and rental 
businesses.

Noise
The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60335:
Sound pressure level (LpA) : 70 dB(A) or less
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)
The noise level under working may exceed 80 dB (A).

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN60335:
Vibration emission (ah,M) : 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

NOTE: The declared vibration emission value has 
been measured in accordance with the standard test 
method and may be used for comparing one tool with 
another.
NOTE: The declared vibration emission value 
may also be used in a preliminary assessment of 
exposure.

WARNING: The vibration emission during actual 
use of the power tool can differ from the declared 
emission value depending on the ways in which the 
tool is used.

WARNING: Be sure to identify safety measures 
to protect the operator that are based on an estima-
tion of exposure in the actual conditions of use (taking 
account of all parts of the operating cycle such as 
the times when the tool is switched off and when it is 
running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity
For European countries only
The EC declaration of conformity is included as Annex A 
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS
Cordless vacuum cleaner safety 
warnings

WARNING: IMPORTANT! READ CAREFULLY 
all safety warnings and all instructions BEFORE 
USE. Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. Before use, make sure that this cleaner must 
be used by people who have been adequately 
instructed on the use of this cleaner.

2. Do not use the cleaner without the filter. 
Replace a damaged filter immediately.

3. AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Be sure 
switch is OFF when installing battery (ies).

4. Do not attempt to pick up flammable materials, 
fire works, lighted cigarettes, hot ashes, hot 
metal chips, sharp materials such as razors, 
needles, broken glass or the like.

5. NEVER USE THE CLEANER IN THE VICINITY 
OF GASOLINE, GAS, PAINT, ADHESIVES OR 
OTHER HIGHLY EXPLOSIVE SUBSTANCES. 
The switch emits sparks when turned ON and 
OFF. And so does the motor commutator during 
operation. A dangerous explosion may result.

6. Never vacuum up toxic, carcinogenic, com-
bustible or other hazardous materials such as 
asbestos, arsenic, barium, beryllium, lead, pes-
ticides, or other health endangering materials.

7. Never use the cleaner outdoors in the rain.
8. Do not use close to heat sources (stoves, etc.).
9. Do not block cooling vents. These vents per-

mit cooling of the motor. Blockage should be 
carefully avoided otherwise the motor will burn 
out from lack of ventilation.

10. Keep proper footing and balance at all times.
11. Do not fold, tug or step on the hose.
12. Stop the cleaner immediately if you notice poor per-

formance or anything abnormal during operation.
13. REMOVE THE BATTERY(IES). When not in use, 

before servicing, and when changing accessories.
14. Clean and service the cleaner immediately after 

each use to keep it in tiptop operating condition.
15. MAINTAIN THE CLEANER WITH CARE. Keep the 

cleaner clean for better and safer performance. 
Follow instructions for changing accessories. Keep 
handles dry, clean, and free from oil and grease.

16. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of 
the cleaner, a guard or other part that is damaged 
should be carefully checked to determine that it will 
operate properly and perform its intended function. 
Check for alignment of moving parts, binding of 
moving parts, breakage of parts, mounting, and 
any other conditions that may affect its operation. 
A guard or other part that is damaged should be 
properly repaired or replaced by an authorized ser-
vice center unless otherwise indicated elsewhere 
in this instruction manual. Have defective switches 
replaced by authorized service center. Don’t use 
the cleaner if switch does not turn it on and off.
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17. REPLACEMENT PARTS. When servicing, use 
only identical replacement parts.

18. STORE IDLE CLEANER. When not in use, the 
cleaner should be stored indoors.

19. Be kind to your cleaner. Rough handling can cause 
breakage of even the most sturdily built cleaner.

20. Do not attempt to clean the exterior or interior 
with benzine, thinner or cleaning chemicals. 
Cracks and discoloration may be caused.

21. Do not use cleaner in an enclosed space where 
flammable, explosive or toxic vapors are given 
off by oil-base paint, paint-thinner, gasoline, 
some mothproofing substances, etc., or in 
areas where flammable dust is present.

22. Do not operate the this or any tool while under 
the influence of drugs or alcohol.

23. As a basic rule of safety, use safety goggles or 
safety glasses with side shields.

24. Use a dust mask in dusty work conditions.
25. This machine is not intended for use by per-

sons including children with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of expe-
rience and knowledge.

26. Young children should be supervised to 
ensure that they do not play with the cleaner.

27. Never handle battery(ies) and cleaner with wet hands.
28. Use extreme caution when cleaning on stairs.
29. Do not use the cleaner as a stool or work 

bench. The machine may fall down and may 
result in personal injury.

Battery tool use and care
1. Recharge only with the charger specified by 

the manufacturer. A charger that is suitable for 
one type of battery pack may create a risk of fire 
when used with another battery pack.

2. Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery 
packs may create a risk of injury and fire.

3. When battery pack 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 termi-
nals together may cause burns or a fire.

4. Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact acci-
dentally occurs, flush with water. If liquid con-
tacts eyes, additionally seek medical help. Liquid 
ejected from the battery may cause irritation or burns.

5. Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified batteries 
may exhibit unpredictable behaviour resulting in 
fire, explosion or risk of injury.

6. Do not expose a battery pack or tool to fire or 
excessive temperature. Exposure to fire or tem-
perature above 130 °C may cause explosion.

7. Follow all charging instructions and do not 
charge the battery pack or tool outside the 
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at temperatures 
outside the specified range may damage the 
battery and increase the risk of fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity 
with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject 
product. MISUSE or failure to follow the safety 
rules stated in this instruction manual may cause 
serious personal injury.

Important safety instructions for 
battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively 

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

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

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a con-

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

(3) Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current 
flow, overheating, possible burns and even a 
breakdown.

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

7. 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.

8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject 

to the Dangerous Goods Legislation require-
ments. 
For commercial transports e.g. by third parties, 
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed. 
For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required. 
Please also observe possibly more detailed 
national regulations. 
Tape or mask off open contacts and pack up the 
battery in such a manner that it cannot move 
around in the packaging.

11. Follow your local regulations relating to dis-
posal of battery.

12. Use the batteries only with the products 
specified by Makita. Installing the batteries to 
non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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CAUTION: Only use genuine Makita batteries. 
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that 
have been altered, may result in the battery bursting 
causing fires, personal injury and damage. It will 
also void the Makita warranty for the Makita tool and 
charger.

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

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

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery 
service life.

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

4. Charge the battery cartridge if you do not use 
it for a long period (more than six months). 

Important safety instructions for 
wireless unit

1. Do not disassemble or tamper with the cleaner. 
The wireless unit in the cleaner cannot be 
removed.

2. Do not operate the wireless activation function 
in places where medical instruments, heart 
pace makers, or automated devices, such as 
automatic doors and fire alarms, are nearby.

3. Do not use the cleaner in places where the 
temperature exceeds 50°C (122°F).

4. The wireless unit is an accurate instrument. Be 
careful not to drop or strike the cleaner.

5. Do not leave the cleaner in a place where 
static electricity or electrical noise could be 
generated.

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is 
switched off and the battery cartridge is removed 
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery 
cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before 
installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery 
cartridge. Failure to hold the tool and the battery 
cartridge firmly may cause them to slip off your hands 
and result in damage to the tool and battery cartridge 
and a personal injury.

CAUTION: Be careful not to pinch your fin-
gers when opening or closing the battery cover. 
Failure to do so may cause personal injury.

To install the battery cartridge, release the lock first, 
and open the battery cover. And then, insert the battery 
cartridge.
► Fig.1:    1. Lock 2. Battery cover
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. Then lock the 
battery cover.
► Fig.2:    1. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool 
while sliding the button on the front of the cartridge.

CAUTION: Always install the battery cartridge 
fully until the red indicator cannot be seen. If not, 
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to 
you or someone around you.

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

NOTE: The cleaner does not work with only one 
battery cartridge.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with the indicator
► Fig.3:    1. Indicator lamps 2. Check button
Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps 
light up for a few seconds.
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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.

NOTE: Depending on the conditions of use and the 
ambient temperature, the indication may differ slightly 
from the actual capacity.

Indicating the remaining battery 
capacity

► Fig.4:    1. Battery indicator 2. Check button 
3. Stand-by switch

► Fig.5
Press the check button to indicate the remaining battery 
capacities. The battery indicators correspond to each 
battery.

Battery indicator status Remaining 
battery 

capacity
On Off Blinking

50% to 100%

20% to 50%

0% to 20%

Charge the 
battery

NOTE: During the cleaner turned on with the stand-by 
switch set to "AUTO", the battery indicator does not 
work.

Tool / battery protection system
The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off power to the 
motor to extend tool and battery life. The tool will auto-
matically stop during operation if the tool or battery is 
placed under one of the following conditions:

Overload protection
When the tool is operated in a manner that causes it to 
draw an abnormally high current, the tool automatically 
stops without any indication. In this situation, turn the 
tool off and stop the application that caused the tool to 
become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection
 On  Blinking

When the tool is overheated, the tool stops automatically, and 
the battery indicator blinks about 60 seconds. In this situa-
tion, let the tool cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection
When the battery capacity becomes low, the tool stops 
automatically. If the product does not operate even 
when the switches are operated, remove the batteries 
from the tool and charge the batteries.

Switch action
► Fig.6:    1. Stand-by switch 2. Power button 3. Suction 

force adjusting knob
To start the cleaner:
1. Set the stand-by switch to the "I" side. The cleaner 

gets into stand-by state.
2. Press the power button.
To make the cleaner get into stand-by mode, press the 
power button again.
To turn off the cleaner, set the stand-by switch to the "O" side.
The suction power can be adjusted according to your 
work need.
Suction power can be increased by turning the suction force 
adjusting knob from the  symbol to the  symbol.

NOTICE: Always set the stand-by switch to the "O" 
side when not using the cleaner for long time. The 
cleaner consumes power during stand-by state.

Locking or unlocking the caster
► Fig.7:    1. Caster 2. Stopper lever 3. FREE position 

4. LOCK position
Locking the caster is convenient when storing the cleaner, 
stopping the work on the way and keeping the cleaner still.
To operate the stopper, move it by hand.
To lock the caster with a stopper, lower the stopper 
lever and the caster no longer will rotate. To release the 
caster from the locked position, raise the stopper lever.

NOTE: When moving the cleaner, make sure that the 
caster is unlocked. Moving the cleaner with the caster 
in the locked position may cause damage to the caster.

Carriage handle
When carrying the cleaner, carry it by holding the han-
dle on the head. The handle is retractable at the head 
when not in use.
► Fig.8
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WIRELESS ACTIVATION 
FUNCTION
What you can do with the wireless 
activation function

The wireless activation function enables clean and 
comfortable operation. By connecting a supported tool 
to the cleaner, you can run the cleaner automatically 
along with the switch operation of the tool.
► Fig.9

NOTICE: Be sure to refer to the instruction man-
ual of the tool when using the cleaner with wire-
less activation function.
NOTICE: Do not disassemble or tamper with the 
wireless unit.
NOTICE: Always close the lid of the wireless unit 
in the tool when operating or storage.
NOTICE: Do not remove the wireless unit from 
the tool while the power is being supplied to the 
tool. Doing so may cause a malfunction of the wire-
less unit.

NOTICE: Do not press the wireless activation 
button too hard and/or press the button with an 
object with a sharp edge.

NOTE: Wireless activation needs Makita tools 
equipped with the wireless unit.
NOTE: Prior to the initial use of the wireless activation 
function with each tool, the tool registration is required. 
Once the registration is finished with the tool, the 
re-registration is not required unless it is cancelled.
NOTE: Before registration, be sure to the wireless 
unit is properly inserted into the tool.
NOTE: One cleaner can register up to 10 tools. If 
more than 10 tools are registered to the cleaner, the 
tool registered earliest will be cancelled automatically.
NOTE: The position of the wireless activation button 
varies depending on the tool.
NOTE: The cleaner also starts by pressing the power 
button when the stand-by switch is set to "AUTO". 
However the power button will not actuate when the 
wireless activation function is used.

Tool registration for the cleaner

NOTE: A Makita tool supporting the wireless activa-
tion function is required for the tool registration.
NOTE: Finish installing the wireless unit to the tool 
before starting the tool registration.
NOTE: During the tool registration, do not pull the 
switch trigger on the tool or turn on the power switch 
on the cleaner.
NOTE: Refer to the instruction manual of the tool, too.

If you wish to activate the cleaner along with the 
switch operation of the tool, finish the tool registration 
beforehand.

1. Install the batteries to the cleaner and the tool.
2. Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".
► Fig.10:    1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the cleaner 
for 3 seconds until the wireless activation lamp blinks in 
green. And then press the wireless activation button on 
the tool in the same way.
► Fig.11:    1. Wireless activation button 2. Wireless 

activation lamp

If the cleaner and the tool are linked successfully, the 
wireless activation lamps will light up in green for 2 
seconds and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking 
in green after 20 seconds elapsed. Press the wireless 
activation button on the tool while the wireless acti-
vation lamp on the cleaner is blinking. If the wireless 
activation lamp does not blink in green, push the wire-
less activation button briefly and hold it down again.
NOTE: When performing two or more tool registration 
for the cleaner, finish the tool registration one by one.

Starting the wireless activation 
function

NOTE: Finish the tool registration for the cleaner for 
wireless activation.
NOTE: Always place the cleaner so that you can see 
the status of the wireless activation lamp.
NOTE: Refer to the instruction manual of the tool, too.

After registering a tool to the cleaner, the cleaner will auto-
matically runs along with the switch operation of the tool.
1. Install the wireless unit to the tool.
2. Connect the hose of the cleaner with the tool.
► Fig.12

3. Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".
► Fig.13:    1. Stand-by switch

4. Push the wireless activation button on the tool 
briefly. The wireless activation lamp will blink in blue.
► Fig.14:    1. Wireless activation button 2. Wireless 

activation lamp

5. Pull the switch trigger of the tool. Check if the cleaner 
runs while the switch trigger on the tool is being pulled.
To stop the wireless activation, push the wireless activa-
tion button on the tool, or set the stand-by switch on the 
cleaner to "I" or "O".

NOTE: The wireless activation lamp on the tool will stop 
blinking in blue when there is no operation for 2 hours. In 
this case, set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO" 
and press the wireless activation button on the tool again.
NOTE: The cleaner starts/stops with a delay. There is a time 
lag when the cleaner detects a switch operation of the tool.
NOTE: The transmission distance of the wireless unit may 
vary depending on the location and surrounding circumstances.
NOTE: When two or more tools are registered to one 
cleaner, the cleaner may start running even if you 
don't pull the switch trigger because other user is 
using the wireless activation function.
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Cancelling tool registration for the 
cleaner

Perform the following procedure when cancelling the 
tool registration for the cleaner.
1. Install the batteries to the cleaner and the tool.
2. Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".
► Fig.15:    1. Stand-by switch

3. Press the wireless activation button on the cleaner 
for 6 seconds. The wireless activation lamp blinks in 
green and then become red. After that, press the wire-
less activation button on the tool in the same way.
► Fig.16:    1. Wireless activation button 2. Wireless 

activation lamp

If the cancellation is performed successfully, the wire-
less activation lamps will light up in red for 2 seconds 
and start blinking in blue.

NOTE: The wireless activation lamps finish blinking in 
red after 20 seconds elapsed. Press the wireless acti-
vation button on the tool while the wireless activation 
lamp on the cleaner is blinking. If the wireless acti-
vation lamp does not blink in red, push the wireless 
activation button briefly and hold it down again.

Erasing all tool registrations
You can erase all tool registrations from the cleaner as 
follows.
► Fig.17:    1. Stand-by switch 2. Wireless activation 

button 3. Wireless activation lamp

1. Install the batteries to the cleaner.
2. Set the stand-by switch to "AUTO".
3. Hold down the wireless activation button for about 
6 seconds until the wireless activation lamp blinks in red 
(about twice per one second).
4. When the wireless activation lamp starts blinking 
in red, release your finger from the wireless activation 
button. Thereafter, hold down the wireless activation 
button again for about 6 seconds.
5. When the wireless activation lamp starts blinking 
fast (about 5 times per one second) in red, release your 
finger from the wireless activation button. When the 
wireless activation lamp lights up in red and later lights 
off, all tool registrations are erased.

NOTE: If the wireless activation lamp does not blink 
in red, press the wireless activation button briefly and 
try again.

Description of the wireless activation lamp status
► Fig.18:    1. Wireless activation button 2. Wireless 

activation lamp

The wireless activation lamp shows the status of the wireless activation function. Refer to the below table for the 
meaning of the lamp status.

Status Wireless activation lamp Description

Color  
On

 
Blinking

Duration

Standby Blue Cleaner: con-
tinuing 

Tool: 2 hours

Waiting for the tool registration or the wireless activation function 
is available. 

The lamp on the cleaner blinks when the stand-by switch is set in 
AUTO. The lamp on the tool blinks when the wireless activation 
button is pushed. The lamp on the tool will automatically turn off 

when no operation is performed for 2 hours.

When the tool is 
running.

The wireless activation of the cleaner is available and the tool is 
running.

Tool 
registration

Green 20 seconds Ready for the tool registration. Searching the tool to be registered.

2 seconds The tool registration has been finished. The wireless activation 
lamp will start blinking in blue.

Cancelling/
erasing 

tool 
registration

Red  
(slow: 2 times/sec.)

20 seconds Ready for the cancellation of the tool registration. Searching the 
tool to be cancelled.

 
(fast: 5 times/sec.)

When the 
wireless acti-

vation button is 
pressed down.

Ready to erase all tool registrations.

2 seconds The tool registration has been cancelled/erased. The wireless 
activation lamp will start blinking in blue.

Others Red 3 seconds The power is supplied to the wireless unit and the wireless activa-
tion function is starting up.

Off - - The stand-by switch is not set to "AUTO".
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Troubleshooting for wireless activation function
Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, 
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace-
ment parts for repairs.

State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy

The wireless activation lamp does 
not light/blink.

The wireless unit is not installed into 
the tool. 
The wireless unit is improperly installed 
into the tool.

Install the wireless unit correctly in the tool.

The terminal of the wireless unit and/or 
the slot is dirty.

Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the 
wireless unit and clean the slot of the tool.

The wireless activation button on the 
tool has not been pushed.

Push the wireless activation button on the tool 
briefly.

The stand-by switch on the cleaner is 
not set to "AUTO".

Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".

No power supply Supply the power to the tool and the cleaner.

Cannot finish tool registration / can-
celling tool registration successfully.

The wireless unit is not installed into 
the tool. 
The wireless unit is improperly installed 
into the tool.

Install the wireless unit correctly in the tool.

The terminal of the wireless unit and/or 
the slot is dirty.

Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the 
wireless unit and clean the slot of the tool.

The stand-by switch on the cleaner is 
not set to "AUTO".

Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".

No power supply Supply the power to the tool and the cleaner.

Incorrect operation Push the wireless activation button briefly and 
perform the tool registration/cancellation procedures 
again.

The tool and cleaner is away from each 
other (out of the transmission range).

Get the tool and the cleaner closer to each other. 
The maximum transmission distance is approxi-
mately 10 m however it may vary according to the 
circumstances.

Before finishing the tool registration/
cancellation; 
- the switch trigger on the tool is pulled 
or;  
- the power button on the cleaner is 
turned on.

Push the wireless activation button briefly and 
perform the tool registration/cancellation procedures 
again.

The tool registration procedures for the 
tool or the cleaner has not finished.

Perform the tool registration procedures for the tool 
and the cleaner at the same timing.

Radio disturbance by other appliances 
which generate high-intensity radio 
waves.

Keep the tool and the cleaner away from the appli-
ances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.
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State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy

The cleaner does not run along with 
the switch operation of the tool.

The wireless unit is not installed into 
the tool. 
The wireless unit is improperly installed 
into the tool.

Install the wireless unit correctly in the tool.

The terminal of the wireless unit and/or 
the slot is dirty.

Gently wipe off dust and dirt on the terminal of the 
wireless unit and clean the slot of the tool.

The wireless activation button on the 
tool has not been pushed.

Push the wireless activation button briefly and make 
sure that the wireless activation lamp is blinking 
in blue.

The stand-by switch on the cleaner is 
not set to "AUTO".

Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".

More than 10 tools are registered to 
the cleaner.

Perform the tool registration again. 
If more than 10 tools are registered to the cleaner, 
the tool registered earliest will be cancelled 
automatically.

The cleaner erased all tool 
registrations.

Perform the tool registration again.

No power supply Supply the power to the tool and the cleaner.

The tool and cleaner is away from each 
other (out of the transmission range).

Get the tool and the cleaner closer to each other. 
The maximum transmission distance is approxi-
mately 10 m however it may vary according to the 
circumstances.

Radio disturbance by other appliances 
which generate high-intensity radio 
waves.

Keep the tool and the cleaner away from the appli-
ances such as Wi-Fi devices and microwave ovens.

The cleaner runs while the tool's 
switch trigger is not pulled.

Other users are using the wireless acti-
vation of the cleaner with their tools.

Turn off the wireless activation button of the other 
tools or cancel the tool registration of the other 
tools.

Cannot erase all tool registrations in 
the cleaner.

Pressing the wireless button on the tool. Press the wireless button on the cleaner for erasing 
all tool registrations.

The stand-by switch on the cleaner is 
not set to "AUTO".

Set the stand-by switch on the cleaner to "AUTO".

The wireless activation button is not 
hold down correctly.

Hold down the wireless activation button for more 
than 6 seconds and then release it when the wire-
less activation lamp blinks in red. Hold down the 
wireless activation button for more than 6 seconds 
again until the wireless activation button rapidly 
blinks in red and then release the button.

PARTS DESCRIPTION
► Fig.19:    1. Tank cover 2. Powder filter (HEPA) 

3. Damper 4. Prefilter 5. Tank

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.

CAUTION: Always wear dust mask during 
assembly or maintenance.

Installing the powder filter (HEPA) 
and prefilter (for dry dust)

CAUTION: Never pick up water or other liq-
uids or wet dusts when using the powder filter. 
Picking up such things may cause the powder filter 
breakage.

To use powder filter:
1. Place the prefilter in the tank with aligning the 
mounting position markings.
2. Mount the damper on the powder filter and then 
place them in the prefilter with aligning the mounting 
position markings.
3. Finally, mount the tank cover and lock it.
► Fig.20:    1. Tank cover 2. Powder filter (HEPA) 

3. Damper 4. Prefilter 5. Tank 6. Mounting 
position marking
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NOTICE: Before using the powder filter, make 
sure that prefilter and damper are always used 
together. It is not allowed to install powder filter 
solely.

Installing the paper pack
Optional accessory

WARNING: When using the paper pack, also 
use the prefilter together that is preinstalled on 
the tool. Failure to use the prefilter together may 
cause unusual noise and heat, resulting in a fire.

CAUTION: Before using the paper pack, make 
sure that powder filter, damper and prefilter are 
always used together.

1. Remove the rubber holder.
► Fig.21:    1. Rubber holder

2. Extend the paper pack.
3. Align the paper pack opening with the dust suction 
opening of the cleaner.
4. Insert the cardboard of the paper pack onto the 
holder so that it is positioned at the end beyond the 
detent protrusion.
► Fig.22:    1. Paper pack 2. Holder

Installing the polyethylene bag
Cleaner can also be used without polyethylene bag. 
However, using polyethylene bag is easier to empty the 
tank without letting your hands dirty.
Spread the polyethylene bag in the tank. Insert it 
between the holder plate and the tank, and pull it to the 
hose inlet.
► Fig.23:    1. Holder plate 2. Polyethylene bag
Spread the bag around the top of the tank so that the 
prefilter edge can catch and hold the bag securely.
► Fig.24:    1. Prefilter

NOTE: A polyethylene bag available on the 
market can be used. 0.04 mm or thicker one is 
recommended.
NOTE: Too much dust will tear the bag easily, so 
do not collect the dust more than the half of the bag 
capacity.

Emptying the polyethylene bag

WARNING: Always make sure that the 
cleaner is switched off and the battery cartridge is 
removed before emptying the polyethylene bag. 
Failure to do so may cause an electric shock and 
serious personal injury.

CAUTION: Do not apply a great impact on the 
tank. Applying a great impact may cause deformation 
and damage to the parts.

CAUTION: Empty the tank at least once a day 
although this depends on picked-up dust volume 
in the tank. Or, the suction force will weaken and the 
motor may be broken.

CAUTION: Do not grab the hook when empty-
ing the tank. Grabbing the hook may cause the hook 
to break.

Unhook and lift up the tank cover.
Shake off the dust from the prefilter and then take the 
polyethylene bag out of the tank.
► Fig.25

NOTE: Take the polyethylene bag carefully out of the 
tank so that the polyethylene bag cannot be caught 
and torn by the protrusion inside the tank when emp-
tying it.
NOTE: Empty the polyethylene bag before it 
becomes full. Too much dust in the tank may cause 
the polyethylene bag to be torn.

Installing the tool box
1. Release the lock of the battery cover, and open 
the battery cover.
2. Set the rails on the tool box along the grooves on 
the housing.
3. Close the battery cover and apply the lock.
► Fig.26

The tool box is convenient for carrying batteries, pipe, 
or cuffs.
► Fig.27

Connecting the hose

NOTICE: Never force the hose for bending or 
stamp it. Never move the cleaner by a hose. 
Forcing, stamping and pulling the hose may cause a 
breakage or deformation of the hose.

NOTICE: When picking up large wastes such as 
planer carvings, concrete dusts or similar other 
than small wastes, use the 38 mm inner diameter 
hose (optional accessory). Using the 28 mm inner 
diameter hose (optional accessory) may cause a 
hose stuffing and damage.

Insert the hose onto the mounting port of the tank and 
turn it clockwise until it locks.
► Fig.28
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MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or 
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, 
alcohol or the like. Discoloration, deformation or 
cracks may result.

Storage of accessories
The pipes can be placed into the pipe holder when not 
using the cleaner for a short time.
► Fig.29
► Fig.30
The hose can be stored around the tool by connecting 
each ends.
► Fig.31

Cleaning of powder filter (HEPA) and 
prefilter

Clogged powder filter, prefilter and damper cause poor 
suction performance. Clean out the filters and dampers 
from time to time.
To remove dust or particles adhering to the filters, shake 
the frame bottom quickly several times.
► Fig.32
Occasionally wash the powder filter in water, rinse and 
dry thoroughly in the shade before use. Never wash 
filters in a washing machine.

NOTE: Do not rub or scratch the powder filter, the 
prefilter or the damper with hard objects such as a 
brush and a paddle.
NOTE: The filters wear out in course of time. It is 
recommended to have some spares for them.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, 
repairs, any other maintenance or adjustment should 
be performed by Makita Authorized or Factory Service 
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments 
are recommended for use with your Makita tool 
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 regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service 
Center.
• Hose
• Front cuff (22, 24, 38)
• Straight pipe
• Corner nozzle
• Round brush
• Powder filter,HEPA (for dry dust)
• Damper
• Prefilter
• Nozzle assembly
• Bent pipe
• Polyethylene bag
• Paper pack
• Holder set
• Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the 
tool package as standard accessories. They may 
differ from country to country.
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NORSK (Originalinstruksjoner)

ADVARSEL
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av 
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller mangel på erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under 
oppsyn, har blitt gitt instruksjoner om sikker bruk av apparatet og 
forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. 
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten 
oppsyn.

TEKNISKE DATA
Modell: DVC864L

Standard filtertype Pulverfilter (for tørt støv)

Volumstrøm (luft) (med BL1850B, ø38 mm x 2,5 m slange) 2,1 m3/min

Vakuum (med BL1850B, ø38 mm x 2,5 m slange) 98 hPa

Gjenvinnbar kapasitet 8 L

Mål (L x B x H) 366 mm x 334 mm x 368 mm

Nominell spenning DC 36 V

Standard batteriinnsats BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Nettovekt 7,7 - 8,4 kg

Bluetooth®-versjon 4,1 (Bluetooth low energy)

Frekvensbånd 2 402 - 2 480 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt 1,0 dBm (EIRP)

Overføringsrekkevidde Ca. 10 m

• På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette doku-
mentet endres uten varsel.

• Spesifikasjoner og batteriinnsats kan variere fra land til land.
• Vekten omfatter ikke tilbehør, men batteri(er). Den letteste og tyngste vektkombinasjonen av innretningen og 

batteri(er) vises i tabellen.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike 
merker av Makita, skjer på lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eierne.

Symboler
Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utsty-
ret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du 
begynner å bruke maskinen.

 
Les bruksanvisningen.

Vær spesielt forsiktig og oppmerksom.

Advarsel! Støvsugeren kan inneholde 
farlig støv.

Du må aldri stå på støvsugeren.

Støvklasse L (lett). Støvsugeren er i 
stand til å plukke opp støv i klasse L. Følg 
lokale forskrifter angående støv, helse og 
sikkerhet.
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Ni-MH
Li-ion

Kun for land i EU  
Kast aldri elektroutstyr eller batteripak-
ker i husholdningsavfallet! I henhold til 
EU-direktivene om kasserte elektriske og 
elektroniske produkter og om batterier 
og akkumulatorer og brukte batterier og 
akkumulatorer og direktivenes iverksetting 
i nasjonal rett, må elektriske produkter og 
batterier og batteripakker som ikke lenger 
skal brukes, samles separat og returneres 
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Riktig bruk
Denne maskinen er laget for å samle opp tørt støv. 
Maskinen er egnet for kommersiell bruk, f.eks. på 
hoteller, sykehus, kontorer, fabrikker, butikker, og i 
utleievirksomhet.

Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til 
EN60335:
Lydtrykknivå (LpA) : 70 dB (A) eller mindre
Usikkerhet (K): 2,5 dB (A)
Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A).

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) 
bestemt i henhold EN60335:
Genererte vibrasjoner (ah,M) : 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibra-
sjonene er målt i samsvar med standardtestmetoden 
og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et 
annet.
MERK: Den angitte verdien for de genererte vibra-
sjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av 
eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved 
faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den 
angitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verk-
tøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak 
for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat 
av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene 
(idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, 
dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det 
går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk 
holdes trykket).

EFs samsvarserklæring
Gjelder kun for land i Europa
EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i 
denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL
Sikkerhetsadvarsler for trådløs 
støvsuger

ADVARSEL: VIKTIG. LES NØYE alle sikker-
hetsadvarsler og instruksjoner FØR BRUK. Hvis 
du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som 
er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, 
brann og/eller alvorlige helseskader.

1. Støvsugeren skal kun benyttes av personer 
som har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan 
den skal brukes.

2. Ikke bruk støvsugeren uten filter. Hvis filteret 
er skadet, må det skiftes ut umiddelbart.

3. PASS PÅ AT STØVSUGEREN IKKE STARTES 
OPP UTILSIKTET. Kontroller at bryteren er AV 
når du setter i batteriet/batteriene.

4. Ikke bruk støvsugeren på brennbart materiale, 
fyrverkeri, tente sigaretter, varm aske, varmt 
metallspon eller skarpe materialer som f.eks. 
barberblader, nåler, knust glass eller lignende.

5. ALDRI BRUK STØVSUGEREN I NÆRHETEN AV 
BENSIN, GASS, MALING, LIM ELLER ANDRE 
HØYEKSPLOSIVE STOFFER. Bryteren slår 
gnister når den slås PÅ og AV. Det samme gjør 
kommutatormotoren når den er i bruk. Dette kan 
forårsake farlig eksplosjon.

6. Bruk aldri støvsugeren på giftige, kreftfremkal-
lende, brennbare eller andre farlige materialer 
som f.eks. asbest, arsen, barium, beryllium, 
bly, skadedyrsmidler eller andre helseskade-
lige stoffer.

7. Bruk aldri støvsugeren utendørs i regnvær.
8. Ikke bruk støvsugeren nær varmekilder (for 

eksempel ovner).
9. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Disse 

åpningene er der for å kjøle motoren. Hvis 
ventilasjonsåpningene tilstoppes, vil motoren 
bli overopphetet.

10.  Pass alltid på at du holder balansen og har 
godt fotfeste.

11. Ikke brett, rykk i eller tråkk på slangen.
12. Slå av støvsugeren umiddelbart hvis den 

oppfører seg unormalt (f.eks. hvis effekten er 
svak).

13. TA UT BATTERIET/BATTERIENE. Støvsugeren 
skal være frakoblet når den ikke er i bruk, før 
utføring av service-/reparasjonsarbeid og ved 
bytte av tilbehør.

14. For å holde støvsugeren i tipp topp stand er 
det viktig at du rengjør og vedlikeholder den 
etter hver bruk.

15. VÆR NØYE MED VEDLIKEHOLDET. Rengjør 
støvsugeren for å holde den i sikker og god 
stand. Følg instruksjonene for bytte av tilbe-
hør. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje 
og smørefett.
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16. KONTROLLER SKADDE DELER. Før videre 
bruk av støvsugeren må du foreta en grundig 
sjekk av ev. skadde deler, som f.eks. vern eller 
lignende, for å fastslå om de vil fungere som de 
skal. Kontroller at bevegelige deler beveger seg 
riktig i forhold til hverandre, at bevegelige deler 
kan bevege seg fritt, om noen deler er brukket, 
om monteringen er som den skal, eller om andre 
forhold kan påvirke hvordan støvsugeren vil 
fungere. Vern eller andre skadede deler må repa-
reres eller skiftes ut hos et autorisert service-
senter, med mindre noe annet er angitt i denne 
bruksanvisningen. Sørg for at defekte brytere 
skiftes ut hos et autorisert servicesenter. Ikke 
bruk støvsugeren hvis AV/PÅ-bryteren er defekt.

17. RESERVEDELER. Ved utføring av vedlike-
holdsarbeid, skal det kun brukes identiske 
reservedeler.

18. OPPBEVARING. Støvsugeren oppbevares 
innendørs, når den ikke er i bruk.

19. Vær forsiktig når du håndterer støvsugeren. 
Hardhendt og uforsiktig håndtering kan forår-
sake skader på støvsugeren.

20. Ikke bruk bensin, tynningsmidler eller kje-
miske rengjøringsmidler for å rengjøre støv-
sugeren innvendig eller utvendig. Dette kan 
forårsake sprekker og misfarging.

21. Ikke bruk støvsugeren i områder med brennbart 
støv, eller i lukkede rom hvor oljebasert maling, 
malingstynner, bensin, møllmidler eller lignende 
avgir brennbar, eksplosiv eller giftig damp.

22. Ikke bruk denne støvsugeren eller andre mas-
kiner hvis du er under påvirkning av alkohol, 
narkotiske stoffer eller sterke legemidler.

23. Alltid bruk vernebriller eller briller med 
sidebeskyttelse.

24. Bruk støvmaske hvis det er mye støv der du jobber.
25. Denne maskinen skal ikke brukes av personer med 

reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, 
eller personer som mangler erfaring og kunnskap.

26. Små barn bør passes på, for å sikre at de ikke 
leker med støvsugeren.

27. Håndter aldri batteriet/batteriene og støvsuge-
ren mens du er våt på hendene.

28. Vær svært forsiktig når du bruker støvsugeren 
i trapper.

29. Ikke bruk støvsugeren som en krakk eller 
arbeidsbenk. Den kan falle ned, noe som kan 
føre til personskade.

Bruk og vedlikehold av batteridrevne maskiner
1. Batteriet må kun lades opp igjen med en lader 

spesifisert av produsenten. En lader som pas-
ser til én batteritype, kan være brannfarlig når den 
brukes med en annen batteritype.

2. Bruk elektroverktøy kun med spesifikt angitte batte-
rier. Hvis det brukes et hvilket som helst annet batteri, 
kan dette utgjøre en fare for helseskader og brann.

3. Når batteriet ikke er i bruk, må du holde 
verktøyet unna metallgjenstander som f.eks. 
binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og 
andre små metallgjenstander som kan skape 
forbindelse mellom de to polene. Hvis batteripo-
lene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan 
begynne å brenne.

4. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan 
det lekke væske fra batteriet. Unngå kontakt 
med væsken. Hvis du kommer i kontakt med 
batterivæsken, må du skylle med vann. Hvis 
du får batterivæske i øynene, må du i tillegg 
oppsøke lege. Væske som kommer ut av batte-
riet, kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.

5. Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet 
eller endret på. Batterier som er skadet eller 
endret på kan oppføre seg upålitelig og medføre 
brann, eksplosjon eller fare for personskader.

6. Et batteri eller verktøy må ikke utsettes for 
brann eller for høy temperatur. Brann eller en 
temperatur over 130 °C kan forårsake eksplosjon.

7. Følg alle ladeinstruksjoner, og ikke lad batte-
riet eller verktøyet utenfor temperaturområdet 
som er angitt i instruksjonene. Feil lading eller 
ved temperaturer utenfor det angitte området, kan 
skadet batteriet og øke faren for brann.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er 
”behagelig” eller det faktum at du kjenner produk-
tet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg min-
dre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken 
av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis 
ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen 
følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

Viktige sikkerhetsanvisninger for 
batteriinnsats

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese 
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) 
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet 
batteriet skal brukes i.

2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må 

du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis 
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige 
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle 
dem med store mengder rennende vann og 
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell 
kan føre til varig blindhet.

5. Ikke kortslutt batteriet:
(1) De kan være ekstremt varme og du kan 

brenne deg.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som 

andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.

(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med 
vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig 
strømstøt, overoppvarming, mulige forbrennin-
ger og til og med til at batteriet går i stykker.

6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor 
temperaturen kan komme opp i eller over-
skride 50 °C.

7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det 
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan 
eksplodere hvis det begynner å brenne.



33 NORSK

8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller 
utsetter det for slag.

9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjen-

stand for krav om spesialavfall. 
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter 
eller speditører, må spesielle krav om pakking og 
merking følges. 
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en 
ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til 
muligheten for mer detaljerte nasjonale bestem-
melser. 
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne 
kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at 
den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.

11. Følg lokale bestemmelser for avhendig av 
batterier.

12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert 
av Makita. Montere batteriene i produkter som 
ikke er konforme kan føre til brann, overheting 
eller elektrolyttlekkasje.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-
batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller 
som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at 
batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader 
og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien 
for Makita-verktøyet og -laderen.

Tips for å opprettholde maksimal 
batterilevetid
1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. 

Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteri-
innsatsen når du merker at effekten reduseres.

2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. 
Overopplading forkorter batteriets levetid.

3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. 
Et varmt batteri må kjøles ned før lading.

4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en 
lang stund (over seks måneder). 

Viktige sikkerhetsanvisninger for 
trådløs enhet

1. Du må ikke demontere eller tukle med støvsu-
geren. Den trådløse enheten i støvsugeren kan 
ikke tas ut.

2. Ikke bruk trådløsaktiveringsfunksjonen på 
steder der medisinsk utstyr, pacemakere eller 
automatiserte enheter, som automatisk dører 
og brannalarmer, er i nærheten.

3. Ikke bruk støvsugeren på steder den tempera-
turen overskrider 50 °C (122° F).

4. Den trådløse enheten er presisjonsinstrument. 
Vær forsiktig så du ikke mister eller utsetter 
støvsugeren for slag.

5. Ikke etterlat støvsugeren på et sted der det 
kan genereres statisk elektrisitet eller elektrisk 
støy.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer 
maskinen eller kontrollerer dens mekaniske 
funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du 
setter inn eller fjerner batteriet.

FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatro-
nen i et fast grep når du monterer eller fjerner 
batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og 
batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og 
dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatro-
nen samt personskader.

FORSIKTIG: Pass på at du ikke får fingrene 
i klem når du åpner eller lukker batteridekselet. 
Hvis ikke, kan det føre til personskader.

Når du skal sette i batteriet, frigjør du først låsen, 
og deretter åpner du batteridekselet. Så setter du i 
batteriet.
► Fig.1:    1. Lås 2. Batterideksel
Plassere fjæren på batteriet på linje med sporet i 
huset, og skyv batteriet på plass. Skyv det helt inn til 
det går i inngrep med et lite klikk. Deretter låser du 
batteridekselet.
► Fig.2:    1. Batteri

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på 
batteriet og trekke det ut.

FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt 
inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er 
synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til 
å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som 
oppholder seg i nærheten.

FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i 
batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi 
det ikke settes inn på riktig måte.

MERK: Støvsugeren fungerer ikke med kun ett 
batteri.

Indikere gjenværende 
batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren
► Fig.3:    1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp
Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenvæ-
rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par 
sekunder.
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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.

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den 
faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den 
omgivende temperaturen.

Indikere gjenværende 
batterikapasitet

► Fig.4:    1. Batteriindikator 2. Kontrollknapp 
3. Ventebryter

► Fig.5
Trykk på kontrollknappen for vise det gjenværende batteri-
nivået. Batteriindikatorene korresponderer til hvert batteri.

Batteriindikatorstatus Gjenværende 
batterikapa-

sitet
På Av Blinker

50 % til 
100 %

20 % til 50 %

0 % til 20 %

Lad batteriet

MERK: Hvis støvsugeren slås på med ventebryteren 
på ”AUTO”, virker ikke batteriindikatoren.

Batterivernsystem for verktøy/
batteri

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verk-
tøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen 
til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets 
levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis 
verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende 
tilstander:

Overlastsikring
Når verktøyet brukes på en måte som gjør at det bruker 
unormalt mye strøm, vil vektøyet stoppe, helt automatisk 
og uten forvarsel. I dette tilfellet må du slå av verktøyet 
og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble over-
belastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overopphetingsvern
 på  Blinker

Når verktøyet blir overopphetet, stopper verktøyet auto-
matisk og strømindikatoren blinker i cirka 60 sekunder. 
Hvis dette skjer, må du la verktøyet kjøle seg ned før du 
slår på verktøyet igjen.

Overutladingsvern
Når det blir lite batteri igjen, stopper verktøyet automa-
tisk. Hvis produktet ikke går selv om bryterne aktiveres, 
må du ta batteriene ut av verktøyet og lade batteriene.

Bryterfunksjon
► Fig.6:    1. Ventebryter 2. Av/på-knapp 

3. Justeringsknott for sugekraft
Slik starter du støvsugeren:
1. Still ventebryteren på ”I”-siden. Støvsugeren er nå 

i ventemodus.
2. Trykk på av/på-knappen.
Hvis du vil at støvsugeren skal gå i ventemodus, trykker 
du på av/på-bryteren igjen.
Når du skal slå av støvsugeren, stiller du ventebryteren 
på ”O”-siden.
Sugeeffekten kan justeres etter behov.
Du øker sugeeffekten ved å vri justeringsknotten for 
sugekraft fra -symbolet til -symbolet.

OBS: Still alltid ventebryteren på ”O”-siden når du 
ikke har tenkt å bruke støvsugeren på en stund. 
Støvsugeren trekker strøm i ventemodus.

Låse eller låse opp hjulet
► Fig.7:    1. Hjul 2. Stopperspak 3. Stillingen FRI 

4. Stillingen LÅST
Låsing av hjulet er praktisk ved oppbevaring, når du tar 
en pause i støvsugingen og når du ønsker at støvsuge-
ren skal stå stille.
Flytt stopperen for hånd.
Hvis du ønsker å låse hjulet, trykker du ned stopperspa-
ken, så slutter hjulet å rotere. Løft opp stopperspaken 
for å låse opp hjulet.

MERK: Pass på at hjulet ikke er låst når du flytter 
støvsugeren. Hvis du flytter støvsugeren mens hjulet 
er låst, kan hjulet bli skadet.

Bærehåndtak
Støvsugeren skal alltid bæres etter håndtaket på top-
pen. Håndtaket kan foldes ned når det ikke er i bruk.
► Fig.8
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TRÅDLØSAKTIVERINGS-
FUNKSJON
Hva du kan gjøre med 
trådløsaktiveringsfunksjonen

Trådløsaktiveringsfunksjonen muliggjør ren og beha-
gelig bruk. Hvis du kobler et støttet verktøy til støvsu-
geren, kan du bruke støvsugeren automatisk sammen 
med verktøyets bryterfunksjon.
► Fig.9

OBS: Les brukerveiledningen når du skal bruke 
støvsugeren med trådløsaktiveringsfunksjonen.
OBS: Du må ikke demontere eller tukle med den 
trådløse enheten.
OBS: Lukk alltid den trådløse enhetens lokk i 
verkøyet ved bruk eller oppbevaring.
OBS: Ikke fjern den trådløse enheten fra verk-
tøyet mens verktøyet forsynes med strøm. Det kan 
føre til en funksjonsfeil i den trådløse enheten.

OBS: Ikke trykk for hardt på trådløsaktive-
ringsknappen, og trykk heller ikke på knappen 
med en gjenstand med skarp kant.

MERK: Trådløsaktivering krever Makita-verktøy som 
er utstyrt med den trådløse enheten.
MERK: Før du bruker trådløsaktiveringsfunksjo-
nen for første gang på et verktøy, må verktøyet 
registreres. Når registreringen av verktøyet er fullført, 
trenger du ikke å registrere verktøyet på nytt med 
mindre du fjerner registreringen.
MERK: Før registrering må du kontrollere at den 
trådløse enheten er satt riktig inn i verktøyet.
MERK: Én støvsuger kan registrere opptil 10 verktøy. 
Hvis mer enn 10 verktøy er registrert til støvsugeren, 
vil det først registrerte verktøyet bli fjernet automatisk.
MERK: Trådløsaktiveringsknappens plassering varie-
rer avhengig av verktøyet.
MERK: Du kan også starte støvsugeren ved å 
trykke på strømknappen mens ventebryteren står på 
”AUTO”. 
Strømknappen vil imidlertid ikke aktivere når trådløs-
aktiveringsfunksjonen er i bruk.

Verktøyregistrering for støvsugeren

MERK: Et Makita-verktøy som støtter trådløsaktive-
ringsfunksjonen er nødvendig for verktøyregistrering.
MERK: Fullfør installasjonen av den trådløse enheten 
i verktøyet før du starter verktøyregistreringen.
MERK: Du må ikke dra i startbryteren på verktøyet 
eller slå på strømbryteren på støvsugeren under 
verktøyregistrering.
MERK: Les i tillegg brukerveiledningen for verktøyet.

Hvis du ønsker å aktivere støvsugeren sammen med 
verktøyets bryterfunksjon, må du fullføre verktøyregis-
treringen på forhånd.

1. Sett batteriene i støvsugeren og verktøyet.
2. Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.
► Fig.10:    1. Ventebryter

3. Trykk på trådløsaktiveringsknappen på støvsu-
geren i 3 sekunder til trådløsaktiveringslampen blinker 
grønt. Deretter trykker du på trådløsaktiveringsknappen 
på verktøyet på samme måte.
► Fig.11:    1. Trådløsaktiveringsknapp 

2. Trådløsaktiveringslampe

Hvis koblingen av støvsugeren og verktøyet lykkes, vil 
trådløsaktiveringslampene lyse grønt i 2 sekunder og 
begynne å blinke blått.

MERK: Trådløsaktiveringslampene slutter å blinke grønt 
når det har gått 20 sekunder. Trykk på trådløsaktiverings-
funksjonen på verktøyet mens trådløsaktiveringslampen 
på støvsugeren blinker. Hvis trådløsaktiveringslampen 
ikke blinker grønt, trykker du på trådløsaktiveringsknap-
pen et kort øyeblikk og holder den inne igjen.
MERK: Når du utfører to eller flere verktøyregistreringer for 
støvsugeren, fullfører du verktøyregistreringen én etter én.

Starte trådløsaktiveringsfunksjonen

MERK: Fullfør verktøyregistreringen for støvsugeren 
for trådløsaktivering.
MERK: Støvsugeren må alltid plasseres slik at du kan 
se trådløsaktiveringslampens status.
MERK: Les i tillegg brukerveiledningen for verktøyet.

Etter at et verktøy er registrert til støvsugeren, vil støvsuge-
ren automatisk svive sammen med verktøyets bryterfunksjon.
1. Installer den trådløse enheten i verktøyet.
2. Koble støvsugerens slange til verktøyet.
► Fig.12

3. Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.
► Fig.13:    1. Ventebryter

4. Trykk et kort øyeblikk på trådløsaktiveringsknappen 
på verktøyet. Trådløsaktiveringslampen vil blinke blått.
► Fig.14:    1. Trådløsaktiveringsknapp 

2. Trådløsaktiveringslampe

5. Dra i verktøyets startbryter. Kontroller om støvsuge-
ren sviver mens du drar i startbryteren på verktøyet.
Hvis du vil stoppe trådløsaktiveringen, trykker du på 
trådløsaktiveringsknappen på verktøyet eller setter 
ventebryteren på støvsuger på ”I” eller ”O”.

MERK: Trådløsaktiveringslampen på verktøyet vil 
slutte å blinke blått når verktøyet ikke har blitt brukt 
på 2 timer. Da setter du i tilfelle ventebryteren på 
støvsugeren på ”AUTO” og trykker på trådløsaktive-
ringsknappen på verktøyet igjen.
MERK: Støvsugeren starter/stopper med en for-
sinkelse. Det er en tidsforsinkelse når støvsugeren 
oppdater at en bryter på verktøyet er trykket på.
MERK: Den trådløse enhetens overføringsavstand 
kan variere avhengig av sted og omgivelsesforhold.
MERK: Når to eller flere verktøy er registrert til én 
støvsuger, kan det hende at støvsugeren begynner 
å svive selv om du ikke drar i startbryteren, fordi en 
annen bruker trådløsaktiveringsfunksjonen.
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Avbryte verktøyregistrering for 
støvsugeren

Gå frem på følgende måte når du skal avbryte verktøy-
registrering for støvsugeren.
1. Sett batteriene i støvsugeren og verktøyet.
2. Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.
► Fig.15:    1. Ventebryter

3. Trykk på trådløsaktiveringsknappen på støvsu-
geren i 6 sekunder. Trådløsaktiveringslampen blinker 
grønt og blir deretter rød. Deretter trykker du på trådløs-
aktiveringsknappen på verktøyet på samme måte.
► Fig.16:    1. Trådløsaktiveringsknapp 

2. Trådløsaktiveringslampe

Hvis avbrytingen er vellykket, vil trådløsaktiveringslam-
pene lyse rødt i 2 sekunder og begynne å blinke blått.

MERK: Trådløsaktiveringslampene slutter å blinke 
rødt når det har gått 20 sekunder. Trykk på trådløs-
aktiveringsfunksjonen på verktøyet mens trådløsak-
tiveringslampen på støvsugeren blinker. Hvis tråd-
løsaktiveringslampen ikke blinker rødt, trykker du på 
trådløsaktiveringsknappen et kort øyeblikk og holder 
den inne igjen.

Slette alle verktøyregistreringer
Du kan slette alle verktøyregistreringer fra støvsugeren 
på følgende måte.
► Fig.17:    1. Ventebryter 2. Trådløsaktiveringsknapp 

3. Trådløsaktiveringslampe

1. Installer batteriene i støvsugeren.
2. Still ventebryteren på ”AUTO”.
3. Hold inne trådløsaktiveringsknappen i omtrent 
6 sekunder til trådløsaktiveringslampen blinker rødt 
(omtrent to ganger i sekundet).
4. Når trådløsaktiveringslampen begynner å blinke 
rødt, fjerner du fingeren fra trådløsaktiveringsknappen. 
Deretter holder du inne trådløsaktiveringsknappen igjen 
i omtrent 6 sekunder.
5. Når trådløsaktiveringslampen begynner å blinke 
fort (omtrent 5 ganger i sekundet)i rødt, fjerner du 
fingeren fra trådløsaktiveringsknappen. Når trådløsak-
tiveringslampen lyser rødt og senere slår seg av, er alle 
verktøyregistreringer slettet.

MERK: Hvis trådløsaktiveringslampen ikke blinker 
rødt, trykker du på trådløsaktiveringsknappen et kort 
øyeblikk og prøver på nytt.

Beskrivelse av trådløsaktiveringslampens status
► Fig.18:    1. Trådløsaktiveringsknapp 

2. Trådløsaktiveringslampe

Trådløsaktiveringslampen viser statusen til trådløsaktiveringsfunksjonen. Du finner informasjon om lampestatusens 
betydning i tabellen nedenfor.

Status Trådløsaktiveringslampe Beskrivelse

Farge  
På

 
Blinker

Varighet

Ventemodus Blå Støvsuger: 
kontinuerlig 

Verktøy: 2 timer

Venter på verktøyregistreringen eller trådløsaktiveringsfunksjo-
nen er tilgjengelig. 

Lampen på støvsugeren blinker når ventebryteren er stilt på 
AUTO. Lampen på verktøyet blinker når du trykker på trådløsak-
tiveringsknappen. Lampen på verktøyet vil slå seg av automatisk 

når verktøyet ikke har blitt brukt på 2 timer.

Når verktøyet 
sviver.

Trådløsaktivering av støvsugeren er tilgjengelig, og verktøyet 
sviver.

Verktøyre-
gistrering

Grønn 20 sekunder Klar for verktøyregistrering. Søker etter verktøyet som skal 
registreres.

2 sekunder Verktøyregistreringen er fullført. Trådløsaktiveringslampen vil 
begynne å blinke blått.

Avbryte/
slette 

verktøyre-
gistrering

Rød  
(sakte: 2 ganger/sek)

20 sekunder Klar for å avbryte verktøyregistrering. Søker etter verktøyet som 
skal fjernes.

 
(raskt: 5 ganger/sek)

Når du trykker 
på trådløsaktive-
ringsknappen.

Klar til å slette alle verktøyregistreringer.

2 sekunder Verktøyregistreringen er avbrutt/slettet. Trådløsaktiveringslampen 
vil begynne å blinke blått.

Andre Rød 3 sekunder Den trådløse enheten forsynes med strøm, og trådløsaktiverings-
funksjonen starter opp.

Av - - Ventebryteren er ikke stilt inn på ”AUTO”.
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Feilsøking for trådløsaktiveringsfunksjonen
Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere verktøyet hvis du finner et problem som ikke 
er forklart i brukerveiledningen. I stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte servicesentre, som alltid 
bruker reservedeler fra Makita til reparasjoner.

Unormal tilstand Sannsynlig årsak (feil) Løsning

Trådløsaktiveringslampen tennes/
blinker ikke.

Den trådløse enheten er ikke installert 
i verktøyet. 
Den trådløse enheten er installert på feil 
måte i verktøyet.

Installer den trådløse enheten på riktig måte i 
verktøyet.

Det trådløse enhetens tilkoblingspunkt 
og/eller spor er tilsmusset.

Tørk forsiktig bort støv og smuss på den trådløse 
enhetens tilkoblingspunkt, og rengjør sporet i 
verktøyet.

Du har ikke trykket på 
trådløsaktiveringsknappen.

Trykk et kort øyeblikk på trådløsaktiveringsknappen 
på verktøyet.

Ventebryteren på støvsugeren er ikke 
stilt inn på ”AUTO”.

Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.

Ingen strømforsyning Sørg for at verktøyet og støvsugeren har 
strømforsyning.

Kan ikke fullføre verktøyregistrering/
avbryte verktøyregistrering.

Den trådløse enheten er ikke installert 
i verktøyet. 
Den trådløse enheten er installert på feil 
måte i verktøyet.

Installer den trådløse enheten på riktig måte i 
verktøyet.

Det trådløse enhetens tilkoblingspunkt 
og/eller spor er tilsmusset.

Tørk forsiktig bort støv og smuss på den trådløse 
enhetens tilkoblingspunkt, og rengjør sporet i 
verktøyet.

Ventebryteren på støvsugeren er ikke 
stilt inn på ”AUTO”.

Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.

Ingen strømforsyning Sørg for at verktøyet og støvsugeren har 
strømforsyning.

Feil bruk Trykk på trådløsaktiveringsknappen et kort øyeblikk, 
og utfør verktøyregistrering/-fjerning på nytt.

Verktøyet og støvsugeren er for 
langt unna hverandre (utenfor 
overføringsområdet).

Sørg for at verktøyet og støvsugeren er nærmere 
hverandre. Maksimal overføringsavstand er ca. 
10 m, men den kan variere avhengig av forholdene.

Før du fullfører verktøyregistrering/
fjerning: 
– dra i startbryteren på verktøyet, eller  
– slå på startknappen på støvsugeren.

Trykk på trådløsaktiveringsknappen et kort øyeblikk, 
og utfør verktøyregistrering/-fjerning på nytt.

Verktøyregistreringen for verktøyet eller 
støvsugeren er ikke fullført.

Følg fremgangsmåten for verktøyregistrering for 
verktøyet og støvsugeren samtidig.

Radioforstyrrelse fra andre innretninger 
som genererer radiobølger med høy 
intensitet.

Hold verktøyet og støvsugeren borte fra innretnin-
ger som WiFi-enheter og mikrobølgeovner.
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Unormal tilstand Sannsynlig årsak (feil) Løsning

Støvsugeren sviver ikke sammen 
med verktøyets bryterfunksjon.

Den trådløse enheten er ikke installert 
i verktøyet. 
Den trådløse enheten er installert på feil 
måte i verktøyet.

Installer den trådløse enheten på riktig måte i 
verktøyet.

Det trådløse enhetens tilkoblingspunkt 
og/eller spor er tilsmusset.

Tørk forsiktig bort støv og smuss på den trådløse 
enhetens tilkoblingspunkt, og rengjør sporet i 
verktøyet.

Du har ikke trykket på 
trådløsaktiveringsknappen.

Trykk på trådløsaktiveringsknappen et kort øyeblikk, 
og kontroller at trådløsaktiveringslampen blinker 
blått.

Ventebryteren på støvsugeren er ikke 
stilt inn på ”AUTO”.

Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.

Mer enn 10 verktøy er registrert til 
støvsugeren.

Utfør verktøyregistreringen på nytt. 
Hvis mer enn 10 verktøy er registrert til støvsu-
geren, vil det først registrerte verktøyet bli fjernet 
automatisk.

Støvsugeren slettet alle 
verktøyregistreringer.

Utfør verktøyregistreringen på nytt.

Ingen strømforsyning Sørg for at verktøyet og støvsugeren har 
strømforsyning.

Verktøyet og støvsugeren er for 
langt unna hverandre (utenfor 
overføringsområdet).

Sørg for at verktøyet og støvsugeren er nærmere 
hverandre. Maksimal overføringsavstand er ca. 
10 m, men den kan variere avhengig av forholdene.

Radioforstyrrelse fra andre innretninger 
som genererer radiobølger med høy 
intensitet.

Hold verktøyet og støvsugeren borte fra innretnin-
ger som WiFi-enheter og mikrobølgeovner.

Støvsugeren sviver når du ikke drar i 
startbryteren.

Andre brukere bruker støvsugerens 
trådløsaktivering med verktøyene sine.

Slå av de andre verktøyenes trådløsaktive-
ringsknapp, eller avbryt verktøyregistrering for 
andre verktøy.

Kan ikke slette alle verktøyregistre-
ringer i støvsugeren.

Trykker på trådløsaktiveringsknappen 
på verktøyet.

Trykk på trådløsaktiveringsknappen på bryteren for 
å slette alle verktøyregistreringer.

Ventebryteren på støvsugeren er ikke 
stilt inn på ”AUTO”.

Still ventebryteren på støvsugeren på ”AUTO”.

Du holder ikke trådløsaktiveringsknap-
pen inne på riktig måte.

Hold inne trådløsaktiveringsknappen i mer enn 6 
sekunder, og deretter slipper du den nå trådløsakti-
veringslampen blinker rødt. Hold inne trådløsaktive-
ringsknappen i mer enn 6 sekunder igjen til tråd-
løsaktiveringslampen blinker raskt rødt, og deretter 
slipper du knappen.

DELEBESKRIVELSE
► Fig.19:    1. Beholderdeksel 2. Pulverfilter (HEPA) 

3. Demper 4. Forfilter 5. Beholder

MONTERING
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører 
noe arbeid på maskinen.

FORSIKTIG: Bruk alltid støvmaske under 
montering eller vedlikehold.

Installere pulverfilteret (HEPA) og 
forfilteret (for tørt støv)

FORSIKTIG: Pulverfilteret kan ikke brukes for 
oppsuging av væske eller vått støv. Hvis du gjør 
det, kan pulverfilteret revne.

Slik bruker du pulverfilteret:
1. Plasser forfilteret i beholderen slik at merkene for 
monteringsposisjon er innrettet.
2. Monter demperen på pulverfilteret, og plasser dem 
deretter i forfilteret slik at merkene for monteringsposi-
sjon er innrettet.
3. Til slutt monterer du beholderdekselet og låser det.
► Fig.20:    1. Beholderdeksel 2. Pulverfilter (HEPA) 

3. Demper 4. Forfilter 5. Beholder 6. Merke 
for monteringsposisjon

OBS: Pass på at både forfilteret og demperen er 
satt i før du tar i bruk pulverfilteret. Pulverfilteret 
kan ikke brukes uten forfilter og demper.
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Installere papirposen
Valgfritt tilbehør

ADVARSEL: Hvis støvsugeren skal brukes 
med papirpose, må også det forhåndsinstallerte 
forfilteret benyttes. Uten forfilteret kan det oppstå 
uvanlig støy og brannfarlig varmeutvikling.

FORSIKTIG: Hvis støvsugeren skal brukes 
med papirpose, må både pulverfilteret, forfilteret 
og demperen være satt i.

1. Fjern gummiholderen.
► Fig.21:    1. Gummiholder

2. Brett ut papirposen.
3. Innrett åpningen på papirposen med innsug-
ningsåpningen på støvsugeren.
4. Plasser pappsiden av papirposen nederst bak 
sperrehaken.
► Fig.22:    1. Papirpose 2. Holder

Installere polyetylenposen
Støvsugeren kan også brukes uten polyetylenpose. 
Bruker du polyetylenposen, vil det imidlertid være 
enklere å tømme beholderen uten å skitne deg til på 
hendene.
Brett ut polyetylenposen i beholderen. Sett den inn 
mellom holderplaten og beholderen, og dra den mot 
innsugningsåpningen.
► Fig.23:    1. Holderplate 2. Polyetylenpose
Spre posen omkring toppen av beholderen slik at forfil-
terkanten hekter seg fast og holder posen på plass.
► Fig.24:    1. Forfilter

MERK: Du kan bruke polyetylenposene som er til-
gjengelige på markedet. Vi anbefaler at du velger en 
posetykkelse på minst 0,04 mm.
MERK: For store støvmengder vil gjøre at posen 
lett revner, og du bør derfor skifte posen når den er 
halvfull.

Tømme polyetylenposen

ADVARSEL: Forviss deg alltid om at støvsu-
geren er slått av og batteriet er tatt ut før du tøm-
mer polyetylenposen. Hvis ikke, vil det være fare for 
elektrisk støt og alvorlige personskader.

FORSIKTIG: Ikke utsett beholderen for harde 
støt eller dunk. Det kan føre til at delene blir misfor-
met og skadet.

FORSIKTIG: Avhengig av støvmengden i 
beholderen, kan det være nødvendig å tømme 
beholderen minst én gang per dag. Hvis det går 
for lenge mellom hver gang beholderen tømmes, vil 
sugekraften bli redusert og motoren kan bli ødelagt.

FORSIKTIG: Ikke grip tak i kroken når du tøm-
mer beholderen. Det kan føre til at kroken knekker.

Hekt av og løft opp dekselet på beholderen.
Rist av støv fra forfilteret før du tar polyetylenposen ut 
av beholderen.
► Fig.25

MERK: Vær forsiktig når du tar ut polyetylenposen 
slik at den ikke hekter seg fast og rives opp av frem-
springet på innsiden av beholderen.
MERK: Tøm polyetylenposen før den er helt full. For 
mye støv i beholderen kan føre til at posen revner.

Installere verktøykassen
1. Frigjør låsen på batteridekselet, og åpne 
batteridekselet.
2. Plasser skinnene på verktøykassen på sporene 
på huset.
3. Lukk batteridekselet, og sett på låsen.
► Fig.26

Verktøykassen er praktisk for oppbevaring av batterier, 
rør og munnstykker.
► Fig.27

Koble til slangen

OBS: Aldri tråkk på eller bruk makt for å bøye 
slangen. Ikke trekk i slangen for å flytte støvsu-
geren. Hvis du tråkker på, drar i eller bøyer slangen, 
kan den knekke eller bli misformet.

OBS: Hvis du skal suge opp store mengder avfall 
av typen sponfliser, betongstøv eller lignende, 
bruker du slangen som har en indre diameter på 
38 mm (valgfritt tilbehør). Hvis du bruker slangen 
som har en indre diameter på 28 mm (valgfritt tilbe-
hør), kan slangen bli tilstoppet og skadet.

Sett slangen inn i innsugningsåpningen på beholderen, 
og vri den med klokken til den går i lås.
► Fig.28

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar 
inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol 
eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor-
mering eller sprekkdannelse.

Oppbevare tilbehør
Rørene kan plasseres i rørholderen når det ikke er 
lenge til støvsugeren skal brukes neste gang.
► Fig.29
► Fig.30
Slangen kan oppbevares rundt støvsugeren ved å koble 
sammen hver ende.
► Fig.31
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Rengjøre pulverfilteret (HEPA) og 
forfilteret

Sugestyrken kan bli redusert hvis pulverfilteret, forfilte-
ret og demperen er tilstoppet. Filtrene og demperne bør 
rengjøres med jevne mellomrom.
Rist rammebunnen raskt flere ganger etter hverandre 
for å fjerne støv eller partikler fra filtrene.
► Fig.32
Vask av og til pulverfilteret med vann, skyll det, og la 
det tørke helt på et skyggefullt sted. Filtrene skal aldri 
vaskes i vaskemaskin.

MERK: Ikke bruk harde gjenstander som for eksem-
pel børster eller skraper på pulverfilteret, forfilteret 
eller demperen.
MERK: Filtrene blir slitte etter hvert. Det anbefales å 
ha noen i reserve.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og 
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste-
ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller 
fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede-
ler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker 

dette tilbehøret eller verktøyet sammen med 
den Makita-maskinen som er spesifisert i denne 
håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan 
forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun 
brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du 
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
• Slange
• Munnstykke (22, 24, 38)
• Rett rør
• Hjørnemunnstykke
• Rund børste
• Pulverfilter, HEPA (for tørt støv)
• Demper
• Forfilter
• Munnstykkeenhet
• Vinkelrør
• Polyetylenpose
• Papirpose
• Holdersett
• Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert 
som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene 
kan variere fra land til land.
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