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4 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model DUB361

Capacities Air volume (HIGH) 4.4 m3/min

Air volume (LOW) 2.6 m3/min

No load speed (min-1) HIGH 17,000

LOW 10,000

Overall length (without long nozzle) 420 mm

(with long nozzle) 905 mm

Net weight 3.1 - 3.2 kg

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

Rated voltage D.C. 36 V

•	 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	may	differ	depending	on	the	attachment(s),	including	the	battery	cartridge.	The	lightest	and	heavi-

est	combination,	according	to	EPTA-Procedure	01/2014,	are	shown	in	the	table.

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

Take	particular	care	and	attention.

Read instruction manual.

Keep	a	hand	away	from	rotating	parts.

 
Keep	bystanders	away.

Wear eye and ear protection.

Do not expose to moisture.

 
Cd
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	blowing	dust.

Noise 
The	typical	A-weighted	noise	level	determined	accord-
ing	to	EN50636:

Sound	pressure	level	(LpA)	:	82.3	dB(A)
Sound	power	level	(LWA)	:	94.7	dB(A)
Uncertainty	(K)	:	1.6	dB(A)

Wear ear protection
Vibration
The	vibration	total	value	(tri-axial	vector	sum)	deter-
mined	according	to	EN50636:

Work	mode	:	operation	without	load
Vibration	emission	(ah)	:	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.
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CORDLESS BLOWER SAFETY 
WARNINGS

Training
1.	 Read	the	instructions	carefully.	Be	familiar	with	the	

controls	and	the	correct	use	of	the	blower.
2. Never allow children, persons with reduced 

physical,	sensory	or	mental	capabilities	or	lack	of	
experience	and	knowledge	or	people	unfamiliar	
with	these	instructions	to	use	the	blower.	Local	
regulations	may	restrict	the	age	of	the	operator.

3.	 Electric	shock	could	occur	if	used	on	wet	surfaces.	
Do	not	expose	to	rain.	Store	indoors.

4. Keep in mind, that the operator or user is respon-
sible	for	accidents	or	hazards	occurring	to	other	
people or their property.

Preparation
5.	 Obtain	ear	protection	and	safety	glasses.	Wear	

them	at	all	times	while	operating	the	blower.
6.	 Always	wear	substantial	footwear	and	long	trou-

sers	while	operating	the	blower.
7.	 Do	not	wear	loose	clothing	or	jewellery	that	can	be	

drawn	into	the	air	inlet.	Keep	long	hair	away	from	
the air inlets.

8.	 To	prevent	dust	irritation	the	wearing	of	a	face	
mask is recommended.

Operation
9.	 Operate	the	blower	in	a	recommended	position	

and	only	on	a	firm,	level	surface.
10. Never point the nozzle at anyone in the vicinity 

when	using	the	blower.
11.	 Never	block	suction	inlet	and/or	blower	outlet.

•	 Do	not	block	suction	inlet	or	blower	outlet	to	
clean up in dusty areas.

•	 Do	not	use	the	blower	with	a	tapered	nozzle	
smaller than the original one, such as a new 
nozzle	obtained	by	attaching	an	extra	diam-
eter-reduced hose or smaller hose to the 
nozzle top end.

•	 Do	not	use	the	blower	to	inflate	balls,	rubber	
boat	or	the	similar.

Increased motor revolution may cause dangerous 
fan	breakage	and	result	in	serious	personal	injury.	
Heated	motor	and	control	circuit	may	cause	a	fire.

12.	 Do	not	overreach	and	keep	proper	balance	and	
footing	at	all	times.	Always	be	sure	of	the	footing	
on slopes and to walk, never run.

13.	 Do	not	operate	the	blower	on	a	paved	or	gravel	
surface	where	ejected	material	could	cause	injury.

14.	 Never	operate	the	blower	while	people,	especially	
children,	or	pets	are	nearby.

15.	 Do	not	operate	the	blower	near	open	window,	etc.
16.	 Operating	the	blower	only	at	reasonable	hours	is	

recommended - not early in the morning or late at 
night	when	people	might	be	disturbed.

17.	 Using	rakes	and	brooms	to	loosen	debris	before	
blowing	is	recommended.

18.	 It	is	recommended	to	slightly	dampen	surfaces	in	
dusty conditions or use mister attachment avail-
able	on	the	market.

19. It is recommended to use the long nozzle so the 
air stream can work close to the ground.

20. If	the	blower	strikes	any	foreign	objects	or	should	
start	making	any	unusual	noise	or	vibration,	imme-
diately	switch	off	the	blower	to	stop	it.	Remove	the	
battery	cartridge	from	the	blower	and	take	the	follow-
ing	steps	before	restarting	and	operating	the	blower:
•	 inspect	for	damage,
•	 when	the	blower	is	damaged,	have	it	repaired	

by	Makita	Authorized	Service	Centers.
21.	 Switch	off	the	blower	and	remove	the	battery	car-

tridge and make sure that all moving parts have 
come to a complete stop
•	 whenever	you	leave	the	blower,
•	 before	clearing	blockages	or	unclogging	chute,
•	 before	checking,	cleaning	or	working	on	the	blower,
•	 if	the	blower	starts	to	vibrate	abnormally,	for	

immediately check, or
•	 after	striking	a	foreign	object	to	inspect	the	

blower	for	damage.
22.	 Do	not	insert	fingers	or	other	objects	into	suction	

inlet	or	blower	outlet.
23. Prevent	unintentional	starting.	Ensure	the	switch	

is	in	the	off-position	before	inserting	battery	pack,	
picking	up	or	carrying	the	blower.	Carrying	the	
blower	with	your	finger	on	the	switch	or	energising	
the	blower	that	has	the	switch	on	invites	accidents.

Maintenance and storage
24. When	the	blower	is	stopped	for	servicing,	inspection,	

or	storage,	or	to	change	an	accessory,	shut	off	the	
power	source,	remove	the	battery	cartridge	from	the	
blower	and	make	sure	that	all	moving	parts	come	to	
a	complete	stop.	Cool	down	the	blower	before	mak-
ing	any	inspections,	adjustments,	etc.	Maintain	the	
blower	with	care	and	keep	it	clean.

25.	 Store	the	blower	in	a	dry	place	out	of	the	reach	of	
children.

26.	 Always	cool	down	the	blower	before	storing.
27.	 Keep	all	nuts,	bolts	and	screws	tight	to	be	sure	the	

blower	is	in	safe	working	condition.
Battery tool use and care
28.	 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.

29.	 Use	the	blower	only	with	specifically	designated	
battery	packs.	Use	of	any	other	battery	packs	may	
create	a	risk	of	injury	and	fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or familiar-

ity with product (gained from repeated use) 
replace strict adherence to safety rules for 
the subject product. MISUSE or failure to fol-
low 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.
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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 attention 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 requirements. 
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.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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). 

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

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

the	battery	cartridge	is	removed	before	adjust-
ing	or	checking	function	on	the	tool.

Installing or removing battery 
cartridge
►	Fig.1:    1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

CAUTION:  
•	 Always	switch	off	the	tool	before	installing	or	

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

when installing or removing battery car-
tridge.	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.

To	remove	the	battery	cartridge,	slide	it	from	the	tool	
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	acci-
dentally	fall	out	of	the	tool,	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.

NOTE:  
•	 The	tool	does	not	work	with	only	one	battery	

cartridge.

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	automatically	stop	during	operation	if	the	
tool	or	battery	are	placed	under	one	of	the	following	
conditions. In some conditions, the indicators light up.

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.
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Overheat protection for battery
When	the	battery	is	overheated,	the	tool	stops	auto-
matically	without	any	indication.	The	tool	does	not	start	
even	if	pressing	the	switch	button.	In	this	situation,	let	
the	battery	cool	before	turning	the	tool	on	again.

NOTE:	The	battery	overheat	protection	works	only	
with	a	battery	cartridge	with	a	star	marking.
►	Fig.2:    1.	Star	marking

Overdischarge protection
►	Fig.3:    1. Battery indicator
When	the	remaining	battery	capacity	gets	low,	the	
battery	indicator	blinks	on	the	applicable	battery	side.	
By	further	use,	the	tool	stops	and	the	battery	indicator	
lights	up	about	10	seconds.	In	this	situation,	charge	the	
battery	cartridge.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with the indicator
►	Fig.4:    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	few	seconds.

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.

Switch action
►	Fig.5:    1.	HIGH/LOW	button	2.	OFF	button
To	start	the	tool,	simply	press	the	"HIGH/LOW"	button.	
To	switch	off,	press	the	"OFF"	button.	To	change	the	
tool	speed,	press	the	"HIGH/LOW"	button.	The	first	
press	on	this	button	is	for	high	speed	and	the	second	
press	for	low	speed	and	then	each	press	on	this	button	
repeats the high/low speed cycle alternatively.

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.

Installing or removing the long 
nozzle
►	Fig.6:    1. Hook 2. Button 3. Long nozzle
To	install	the	long	nozzle,	push	in	onto	the	blower	outlet	
of	the	tool	all	the	way.
►	Fig.7:    1. Button
To	remove	the	long	nozzle,	press	its	both	buttons	and	
with	the	buttons	being	pressed	pull	it	out.

Installing the shoulder strap
►	Fig.8:    1. Hanger
Pull	the	hanger	out	of	the	tool.
Hook	the	shoulder	strap	onto	the	hanger	of	the	tool.
Before	use,	adjust	the	length	of	strap	so	that	it	is	easy	
to work with it.

OPERATION
Blowing
►	Fig.9
Hold	the	blower	firmly	with	a	hand	and	perform	the	
blowing	operation	by	moving	it	around	slowly.
When	blowing	around	a	building,	a	big	stone	or	a	vehi-
cle,	direct	the	nozzle	away	from	them.
When	performing	an	operation	in	corner,	start	from	the	
corner and then move to wide area.

MAINTENANCE
CAUTION:  

•	 Always	be	sure	that	the	tool	is	switched	off	and	
the	battery	cartridge	is	removed	before	attempt-
ing	to	perform	inspection	or	maintenance.

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

Cleaning
►	Fig.10
From	time	to	time,	wipe	off	the	outside	of	the	tool	using	
a cloth dampened in soapy water.
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Replacing carbon brushes
►	Fig.11:    1. Limit mark
Remove	and	check	the	carbon	brushes	regularly.	
Replace when they wear down to the limit mark. Keep 
the	carbon	brushes	clean	and	free	to	slip	in	the	holders.	
Both	carbon	brushes	should	be	replaced	at	the	same	
time.	Use	only	identical	carbon	brushes.
►	Fig.12:    1.	Screwdriver	2. Brush holder cap
Use	a	screwdriver	to	remove	the	brush	holder	caps.	
Take	out	the	worn	carbon	brushes,	insert	the	new	ones	
and	secure	the	brush	holder	caps.
To	maintain	product	SAFETY	and	RELIABILITY,	repairs,	
any	other	maintenance	or	adjustment	should	be	per-
formed	by	Makita	Authorized	Service	Centers,	always	
using Makita replacement parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION:  
•	 These	accessories	or	attachments	are	recom-

mended	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.
•	 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)

TEKNISKE DATA
Modell DUB361

Kapasitet Luftvolum	(HØYT) 4,4 m3/min

Luftvolum	(LAVT) 2,6 m3/min

Hastighet	uten	belastning	
(min-1)

Høy 17 000

Lav 10 000

Total	lengde (uten langt munnstykke) 420 mm

(med langt munnstykke) 905 mm

Nettovekt 3,1 - 3,2 kg

Batteriinnsats BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

Merkespenning DC 36 V

•	 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	kan	variere	avhengig	av	tilbehøret/tilbehørene,	inkludert	batteriet.	Den	letteste	og	tyngste	kombinasjo-

nen,	i	henhold	til	EPTA-prosedyre	01/2014,	vises	i	tabellen.

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.

Vær	særlig	påpasselig	og	forsiktig.

Les	bruksanvisningen.

Hold hendene unna roterende deler.

 
Hold uvedkommende personer unna.

Bruk øye- og hørselsvern.

Skal	ikke	utsettes	for	fuktighet.

 
Cd
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.

Beregnet bruk 
Denne	maskinen	er	laget	for	å	blåse	støv.
Støy 
Typisk	A-vektet	lydtrykknivå	er	bestemt	i	henhold	til	EN50636:

Lydtrykknivå (LpA):	82,3	dB	(A)
Lydeffektnivå	(LWA):	94,7	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	1,6	dB	(A)

Bruk hørselvern.

Vibrasjon
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	til	EN50636:

Arbeidsmåte:	Drift	uten	belastning
Genererte	vibrasjoner	(ah):	2,5	m/s2 eller mindre
Usikkerhet	(K):	1,5	m/s2

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

ADVARSEL:	De	genererte	vibrasjonene	ved	
faktisk	bruk	av	elektroverktøyet	kan	avvike	fra	den	
oppgitte	vibrasjonsverdien,	avhengig	av	hvordan	
verktøyet	brukes.

ADVARSEL:	Vær	påpasselig	med	å	finne	sik-
kerhetstiltak	som	beskytter	operatøren,	basert	på	en	
oppfatning	av	risiko	under	faktiske	bruksforhold	(på	
bakgrunn	av	alle	sider	ved	brukssyklusen,	som	når	
verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg 
til oppstarten). 

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

SIKKERHETSADVARSLER FOR 
BATTERIDREVET BLÅSER

Opplæring
1.	 Les	nøye	gjennom	bruksanvisningen.	Gjør	deg	

kjent	med	kontrollene,	og	sett	deg	inn	i	hvordan	
blåseren	fungerer.
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2. Du	må	ikke	la	dette	utstyret	brukes	av	barn,	personer	med	
reduserte	fysiske	evner,	sanseevner	eller	mentale	evner,	
personer	som	mangler	erfaring	og	kunnskap,	eller	personer	
som	ikke	er	kjent	med	disse	instruksjonene	for	bruk	av	blå-
seren.	Lokale	bestemmelser	kan	omfatte	operatørens	alder.

3.	 Bruk	på	våte	overflater	kan	føre	til	elektrisk	støt.	
Må	ikke	utsettes	for	regn.	Oppbevares	innendørs.

4.	 Vær	oppmerksom	på	at	operatøren	eller	brukeren	
er	ansvarlig	for	ulykker	eller	skader	som	berører	
andre personer eller deres eiendom.

Klargjøring
5.	 Bruk	hørselsvern	og	vernebriller.	Du	skal	alltid	ha	

dem	på	når	du	bruker	blåseren.
6.	 Du	må	alltid	ha	på	deg	solid	fottøy	og	lange	ben-

klær	når	du	bruker	blåseren.
7.	 Bruk	ikke	lųstsittende	klęr	eller	smykker	som	kan	

bli	trukket	inn	i	luftinntaket.	Hold	langt	hår	borte	fra	
luftinntaket.

8.	 Vi	anbefaler	bruk	av	en	ansiktsmaske	for	å	forhin-
dre	stųvirritasjon.

Bruk
9.	 Bruk	blåseren	i	en	anbefalt	stilling	og	kun	på	fast,	

jevnt	underlag.
10. Ikke pek med verktøyet mot personer i nærhe-

ten mens blåseren er i bruk.
11. Blokker aldri sugeinngangen og / eller 

blåseutgangen.
•	 Ikke blokker sugeinngangen eller blåseutgan-

gen når du gjør rent i områder med mye støv.
•	 Blåseren skal aldri brukes med et konisk 

munnstykke som er mindre enn det originale. 
Dette innebærer at du aldri skal bruke et nytt 
munnstykke du har fått ved å feste en mindre 
slange eller en slange med redusert diameter 
til den øverste delen av munnstykket.

•	 Ikke bruk blåseren til å blåse opp baller, 
gummibåter eller lignende.

Økt	motoromdreining	kan	forårsake	farlige	viftebrudd,	
og resultere i alvorlige personskader. Overopphetet 
motor	og	kontrollkrets	kan	forårsake	brann.

12.	 Strekk	deg	ikke	for	langt,	og	pass	på	at	du	alltid	er	
i	balanse	og	har	godt	fotfeste.	Sørg	alltid	for	å	ha	
godt	fotfeste	i	bakker,	og	du	må	gå,	aldri	løpe.

13. Ikke	bruk	blåseren	på	asfaltert,	hellelagte	eller	gruslagte	
overflater	der	utslynget	materiale	kan	forårsake	skade.

14.	 Aldri	bruk	blåseren	mens	uvedkommende	–	særlig	
barn	eller	kjæledyr	–	er	i	nærheten.

15.	 Ikke	bruk	blåseren	nær	et	åpent	vindu	e.l.
16. For å unngå å forstyrre naboene, bør blåseren 

kun brukes til rimelige tider av døgnet – ikke 
tidlig om morgenen eller sent på kvelden.

17. Vi anbefaler at fjerner løst rusk ved hjelp av en 
rive eller kost før du tar i bruk blåseren.

18. Hvis blåseren skal brukes på støvete overflater, kan 
det være lurt å fukte overflatene først eller bruke et 
spraymunnstykke (tilgjengelig i butikkene).

19. Det anbefales å bruke det lange munnstykket, 
slik at luftstrømmen kommer tett ned til bakken.

20. Hvis	blåseren	treffer	fremmedlegemer	eller	begyn-
ner	å	lage	uvanlig	støy	eller	vibrasjoner,	må	du	
straks	slå	av	blåseren	slik	at	den	stopper.	Ta	batte-
riet	ut	av	blåseren,	og	gå	frem	på	følgende	måte	før	
du	starter	blåseren	og	begynner	å	bruke	den	igjen:

•	 inspiser	for	skader,
•	 når	blåseren	er	skaden,	må	den	repareres	av	

et av Makitas autoriserte servicesentre.
21.	 Slå	av	blåseren	og	ta	ut	batteriet,	og	kontrollere	at	

alle	bevegelige	deler	har	stoppet	helt	opp
•	 alltid	når	du	forlater	blåseren,
•	 før	du	fjerner	ting	som	har	satt	seg	fast	eller	

renser rennen,
•	 før	du	kontrollerer,	rengjør	eller	utfører	

arbeid	på	blåseren,
•	 for	en	øyeblikkelig	kontroll	hvis	blåseren	

begynner	å	vibrere	unormalt,	eller
•	 når	du	kontrollerer	blåseren	for	skade	etter	å	

ha	truffet	et	fremmedlegeme.
22.	 Ikke	stikk	fingre	eller	andre	gjenstander	inn	i	suge-

inngangen	eller	blåserutgangen.
23.	 Unngå	utilsiktet	start.	Pass	på	at	bryteren	er	i	

av-stillingen	før	du	setter	i	et	batteri,	tar	opp	blåse-
ren	eller	går	rundt	med	den.	Hvis	du	bærer	blåse-
ren	med	fingeren	på	bryteren	eller	kobler	strøm	til	
blåseren	med	bryteren	i	på-stillingen,	kan	det	lett	
oppstå ulykker.

Vedlikehold og oppbevaring
24. Når	du	har	stoppet	blåseren	for	å	utføre	service,	

kontroll,	sette	den	til	oppbevaring	eller	for	å	bytte	et	
tilbehør,	må	du	slå	av	strømkilden,	ta	batteriet	ut	av	
blåseren	og	kontrollere	at	alle	bevegelige	deler	har	
stoppet	helt	opp.	La	blåseren	kjøle	seg	ned	før	du	
utfører	kontroller,	justeringer,	osv.	Vær	nøye	med	å	
utføre	vedlikehold	på	blåseren,	og	hold	den	ren.

25. Oppbevar	blåseren	på	et	tørt	sted	og	utilgjengelig	for	barn.
26.	 Blåseren	må	alltid	få	kjøle	seg	ned	før	den	settes	

til	oppbevaring.
27.	 Pass	på	at	alle	muttere,	bolter	og	skruer	er	trukket	

godt	til	for	å	sikre	at	blåseren	er	i	god	stand.
Bruk og stell av batteridrevne maskiner
28.	 Batteriet	må	kun	lades	opp	igjen	med	en	lader	

angitt	av	produsenten.	En	lader	som	passer	til	én	
batteritype,	kan	være	brannfarlig	når	den	brukes	
med	en	annen	batteritype.

29.	 Blåseren	skal	kun	brukes	med	spesifikt	angitte	
batterier.	Hvis	den	brukes	med	et	annet	batteri,	
kan	dette	utgjøre	en	fare	for	skader	og	brann.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
ADVARSEL: Selv om du har brukt pro-

duktet mye og føler deg fortrolig med det, 
er det likevel svært viktig at du følger nøye 
de retningslinjene for sikkerhet som er 
utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av 
verktøyet eller mislighold av sikkerhetsre-
glene i denne brukerhåndboken kan resul-
tere i alvorlige helseskader.

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.
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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 
forbrenninger 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.

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	mulig-
heten	for	mer	detaljerte	nasjonale	bestemmelser. 
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.

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). 

FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG:  

•	 Forviss	deg	alltid	om	at	maskinen	er	slått	av	og	
batteriet	tatt	ut	før	du	justerer	maskinen	eller	
kontrollerer	dens	mekaniske	funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri
►	Fig.1:    1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteri

FORSIKTIG:  
•	 Slå	alltid	av	verktøyet	før	du	setter	inn	eller	

fjerner	batteriet.
•	 Hold godt rundt maskinen og batteriet når du 

setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister 
ned	maskinen	eller	batteriet,	kan	dette	forår-
sake personskader eller skader på maskinen/
batteriet.

For	å	ta	ut	batteriet	må	du	skyve	på	knappen	foran	på	
batteriet	og	trekke	det	ut.
Når	du	skal	sette	inn	batteriet,	må	du	plassere	tungen	
på	batteriet	på	linje	med	sporet	i	huset	og	skyve	batte-
riet	på	plass.	Skyv	det	helt	inn	til	det	går	i	inngrep	med	
et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på over-
siden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås.

FORSIKTIG:  
•	 Batteriet	må	alltid	settes	helt	inn,	så	langt	at	den	

røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis du 
ikke	gjør	dette,	kan	batteriet	falle	ut	av	maskinen	
og skade deg eller andre som oppholder seg i 
nærheten.

•	 Ikke	bruk	makt	når	du	setter	i	batteriet.	Hvis	bat-
teriet	ikke	glir	lett	inn,	er	det	fordi	det	ikke	settes	
inn på riktig måte.

MERK:  
•	 Verktøyet	fungerer	ikke	med	kun	ett	batteri.

Batterivernsystem for verktøy/
batteri
Verktøyet	er	utstyrt	med	et	batterivernsystem	for	verktøy/
batteri.	Dette	systemet	slår	automatisk	av	strømmen	til	
motoren	for	å	forlenge	verktøyets	og	batteriets	levetid.
Verktøyet	stopper	automatisk	ved	drift	hvis	verktøyet	
eller	batteriet	utsettes	for	en	av	følgende	tilstander:	
Indikatorene	lyser	i	noen	tilfeller.

Overlastsikring
Når	verktøyet	brukes	på	en	måte	som	gjør	at	det	bruker	
unormalt mye strøm, vil vektøyet stoppe, helt automa-
tisk	og	uten	forvarsel.	Slå	i	så	fall	av	verktøyet	og	stopp	
arbeidet	som	forårsaket	at	verktøyet	ble	overbelastet.	
Slå	deretter	verktøyet	på	for	å	starte	det	igjen.

Overopphetingsvern for batteri
Når	batteriet	er	overopphetet,	stopper	verktøyet	uten	
forvarsel.	Verktøyet	starter	ikke	selv	om	du	trykker	på	
startknappen.	I	dette	tilfellet	må	du	la	batteriet	avkjøles	
før	du	starter	verktøyet	på	nytt.
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MERK:	Overopphetingsvernet	fungerer	bare	med	et	
batteri	med	stjerne.
►	Fig.2:    1.	Stjernemerking

Overutladingsvern
►	Fig.3:    1. Batterianviser
Når	det	er	lite	strøm	på	batteriet,	blinker	batteriindika-
toren	på	siden	av	gjeldende	batteri.	Ved	fortsatt	bruk	
stopper	verktøyet,	og	batteriindikatoren	blinker	i	cirka	
10	sekunder.	I	dette	tilfellet,	lad	batteriet.

Indikere gjenværende 
batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren
►	Fig.4:    1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp
Trykk	på	sjekk-knappen	på	batteriet	for	vise	gjenvæ-
rende	batterikapasitet.	Indikatorlampene	lyser	i	et	par	
sekunder.

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.

Bryterfunksjon
►	Fig.5:    1.	HØY/LAV-knapp	2. Av-knapp
Trykk	”HØY/LAV”-knappen	for	å	starte	blåseren,	og		
trykk	”AV”-knappen	for	å	slå	den	av.	Trykk	”HØY/LAV”-
knappen	for	å	endre	blåserens	hastighet.		Det	første	
trykket	setter	hastigheten	til	”høy”,	mens	det	andre	
trykket	setter	hastigheten	til	”lav”.	Hvert	påfølgende	
trykk	på	knappen	endrer	hastigheten	fra	”lav”	til	”høy”	
og	fra	”høy”	til	”lav”.

MONTERING
FORSIKTIG:  

•	 Forviss	deg	alltid	om	at	maskinen	er	slått	av	
og	batteriet	tatt	ut	før	du	utfører	noe	arbeid	på	
maskinen.

Sette på eller ta av det lange 
munnstykket
►	Fig.6:    1. Bøyle 2. Knapp 3. Langt munnstykke
Når du skal sette på det lange munnstykket, skyver du 
det	helt	inn	i	blåseutgangen.
►	Fig.7:    1. Knapp
Når	du	skal	fjerne	det	lange	munnstykket,	trykker	du	
begge	knappene	og	holder	dem	nede	mens	du	drar	ut	
munnstykket.

Sette på skulderstroppen
►	Fig.8:    1. Henger
Dra	hengeren	ut	av	blåseren.
Fest skulderstroppen til hengeren.
Før	bruk,	må	du	justere	stropplengden,	slik	at	den	blir	
enkel	å	jobbe	med.

BRUK
Blåse
►	Fig.9
Hold	blåseren	godt	med	én	hånd,	og	utfør	blåsingen	
ved	å	bevege	den	sakte	rundt.
Når	blåseren	brukes	rundt	en	bygning,	en	stor	stein	
eller	et	kjøretøy,	må	munnstykket	vendes	bort	fra	disse.
Ved	bruk	i	et	hjørne,	starter	du	fra	hjørnet	og	beveger	
deretter	blåseren	til	et	større	område.

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:  

•	 Forviss	deg	alltid	om	at	maskinen	er	slått	av	og	
batteriet	tatt	ut	før	du	foretar	inspeksjon	eller	
vedlikehold.

•	 Aldri	bruk	gasolin,	bensin,	tynner	alkohol	eller	
lignende.	Det	kan	føre	til	misfarging,	deforme-
ring eller sprekkdannelse.

Rengjøring
►	Fig.10
Tørk	av	utsiden	av	verktøyet	regelmessig	med	en	klut	
fuktet	i	såpevann.
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Skifte kullbørster
►	Fig.11:    1.	Utskiftingsmerke
Fjern	og	kontroller	kullbørstene	med	jevne	mellomrom.	
Skift	dem	når	de	er	slitt	ned	til	utskiftingsmerket.	Hold	
kullbørstene	rene	og	fri	til	å	bevege	seg	i	holderne.	
Begge	kullbørstene	må	skiftes	samtidig.	Bruk	bare	
identiske	kullbørster.
►	Fig.12:    1.	Skrutrekker	2. Børsteholderhette
Bruk	en	skrutrekker	til	å	fjerne	børsteholderhet-
tene.	Ta	ut	de	slitte	kullbørstene,	sett	i	nye,	og	fest	
børsteholderhettene.
For	å	opprettholde	produktets	SIKKERHET	og	
PÅLITELIGHET,	må	reparasjoner,	vedlikehold	og	juste-
ringer	utføres	av	Makitas	autoriserte	servicesentre,	og	
det	må	alltid	brukes	reservedeler	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	hel-
seskader.	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.
•	 Makita	originalbatteri	og	lader

MERK:  
•	 Enkelte	elementer	i	listen	kan	være	inklu-

dert	som	standardtilbehør	i	verktøypakken.	
Elementene	kan	variere	fra	land	til	land.
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