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MAGYAR (Eredeti útmutató) 
Az általános nézet magyarázata 

 

1-1. Piros rész 
1-2. Gomb 
1-3. Akkumulátor 
2-1. Csillag jelzés 
3-1. Kapcsoló kioldógomb 
4-1. Lámpa 
5-1. Forgásirányváltó kapcsolókar 
6-1. Gomb 
6-2. LED jelz lámpa 

8-1. Betét 
8-2. Hüvely 
9-1. Betétdarab 
9-2. Betét 
10-1. Övtartó 
10-2. Csavar 
12-1. Határjelzés 
13-1. Csavarok 
13-2. Hátsó fedél 

14-1. Rugó 
14-2. Kar 
14-3. Bemélyed  rész 
15-1. Szénkefefedél 
16-1. Vezeték 
16-2. Szénkefefedél 
17-1. Furat 
17-2. Szénkefefedél 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell BTD134 BTD146 

Gépcsavar 4 mm - 8 mm 

Szabvány fejescsavar 5 mm - 14 mm Teljesítmény 

Nagy szakítószilárdságú fejescsavar 5 mm - 12 mm 

Üresjárati sebeség (min-1) 0 - 2400 0 - 2300 

Ütés percenként 0 - 3200 

Teljes hossz 138 mm 

Tiszta tömeg 
1,2 kg (BL1415 akkumulátorral) 
1,4 kg (BL1430 akkumulátorral) 

1,3 kg (BL1815 akkumulátorral) 
1,5 kg (BL1830 akkumulátorral) 

Névleges feszültség 14,4 V, egyenáram 18 V, egyenáram 

• Folyamatos kutató-  és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. 

• A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. 

• Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva 

 
ENE033-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám csavarbehajtásra használható, fába, 
fémekbe és m anyagokba. 

ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint 
meghatározva: 

   

Típus BTD134 
   

angnyomásszint (LpA) : 92 dB(A) 
Hangteljesítményszint (LWA) : 103 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 3 dB(A) 

   

Típus BTD146 
   

angnyomásszint (LpA) : 93 dB(A) 
Hangteljesítményszint (LWA) : 104 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 3 dB(A) 

   

Viseljen fülvéd t. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
EN60745 szerint meghatározva: 

   

Típus BTD134 
   

M ködési mód: rögzít k ütve behajtása a szerszám 
maximális kapacitásával 
Vibráció kibocsátás (ah) : 12,0 m/s2 

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

   

Típus BTD146 
   

M ködési mód: rögzít k ütve behajtása a szerszám 
maximális kapacitásával 
Vibráció kibocsátás (ah) : 15,5 m/s2 

Bizonytalanság (K): 2,0 m/s2 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 
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FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
 

ENH101-15 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy a következ  Makita 
gép(ek): 
Gép megnevezése:  
Akkumulátoros ütvecsavarbehajtó 
Típus sz./ Típus: BTD134, BTD146 
sorozatgyártásban készül és 
Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 

2006/42/EC 
És gyártása a következ  szabványoknak valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: 

EN60745 
A m szaki dokumentáció Európában a következ  
hivatalos képvisel nknél található: 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Igazgató 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 
 

GEA010-1 

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések 

 FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.. 

rizzen meg minden figyelmeztetést és 

utasítást a kés bbi tájékozódás 

érdekében. 

GEB054-1 

AZ AKKUMULÁTOROS 
ÜTVECSAVARBEHAJTÓVAL 
KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 
1. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt 

markolási felületeinél fogva amikor olyan 
m veletet végez, amelyben fennáll a veszélye, 
hogy a rögzít  rejtett vezetékekbe ütközhet. A 
rögzít k "él " vezetékekkel való érintkezéskor a 
szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek és 
megrázhatják a kezel t. 

2. Mindig bizonyosodjon meg arról hogy 
szilárdan áll. 
Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs lent 
amikor a szerszámot magas helyen használja. 

3. Tartsa a szerszámot szilárdan. 
4. Viseljen fülvéd t. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából 
ered ) kényelem és megszokás váltsa fel a termék 
biztonsági el írásainak szigorú betartását. 
A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 

ENC007-7 

FONTOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK 

AZ AKKUMULÁTORRA 
VONATKOZÓAN 
1. Az akkumulátor használata el tt 

tanulmányozza át az akkumulátortölt n (1), az 
akkumulátoron (2) és az akkumulátorral 
m ködtetett terméken (3) olvasható összes 
utasítást és figyelmeztet  jelzést. 

2. Ne szerelje szét az akkumulátort. 
3. Ha a m ködési id  nagyon lerövidült, azonnal 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás 
veszélyével is járhat. 

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi 
segítséget. Ez a látásának elvesztését 
okozhatja. 

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: 
(1) Ne érjen az érintkez khöz elektromosan 

vezet  anyagokkal. 
(2) Ne tárolja az akkumulátort más 

fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, 
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érmékkel, stb. egy helyen. 
(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 

es nek. 
Az akkumulátor rövidzárlata nagy 
áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t 
akár meghibásodást is okozhat. 

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 
olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja az 50 C-ot (122 F). 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, 
ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a t zben 
felrobbanhat. 

8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 
akkumulátort.  

9. Ne használjon sérült akkumulátort.  

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
Tippek a maximális élettartam eléréséhez 
1. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen 

lemerülne. 
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel 
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a 
szerszám teljesítménye. 

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött 
akkumulátort. 
A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát. 

3. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 
10 C - 40 C (50 F - 104 F) közötti 
h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró 
akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt 
feltölteni. 

4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, 
ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M KÖDÉSI LEÍRÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt beállít vagy ellen riz valamilyen 
funkciót a szerszámon. 

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 

Fig.1 
• Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi 

vagy eltávolítja az akkumulátort. 
• Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az 

akkumulátoregység elején található gombot, és 
tolja ki az egységet. 

• Az akkumulátor beszereléséhez illessze az 
akkumulátor nyelvét a burkolaton található vájatba 
és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, 
amíg egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha 
látható a piros rész a gomb fels  oldalán, akkor a 
gomb nem kattant be teljesen. Helyezze be az 
akkumulátort teljesen, amíg a piros rész el nem 
t nik. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek 
vagy a környezetében másnak sérülést okozhat. 

Ne er ltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha az 
akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor az 
rosszul lett behelyezve. 

Akkumulátorvéd  rendszer (akkumulátor 
csillag jelzéssel) 

Fig.2 
A csillag jelzés  akkumulátorba egy véd rendszer van 
beépítve, amely a hosszú élettartam biztosítása 
érdekében automatikusan lekapcsolja az áramellátást. 
A szerszám használat közben leáll, ha a szerszám 
és/vagy akkumulátor a következ  helyzetek 
valamelyikébe kerül. Ezt a véd rendszer aktiválódása 
okozza, és nem jelenti a szerszám meghibásodását. 

• Ha a szerszám túl van terhelve: 
Ebben az esetben engedje fel a 
kioldókapcsolót, távolítsa el az akkumulátort 
és szüntesse meg a túlterhelés okait, majd 
húzza meg újra a kioldókapcsolót az 
újraindításhoz. 

• Ha az akkumulátor cellái felmelegszenek: 
A kioldókapcsoló meghúzásakor a motor állva 
marad. 
Ebben az esetben fejezze be a szerszám 
használatát, és h tse le vagy töltse fel az 
akkumulátort, miután eltávolította a 
szerszámból. 

• Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonnyá 
válik: 

A kioldókapcsoló meghúzásakor a motor állva 
marad. 
Ebben az esetben távolítsa el az 
akkumulátort a szerszámból és töltse fel. 
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A kapcsoló használata 

Fig.3 

VIGYÁZAT: 
• Miel tt beszerelné az akkumulátort a szerszámba, 

mindig ellen rizze, hogy a kioldókapcsoló hibátlanul 
m ködik és az „OFF” állásba áll felengedéskor. 

A szerszám bekapcsolásához egyszer en húzza meg a 
kioldókapcsolót. A szerszám fordulatszáma n  ahogy 
egyre jobban húzza a kioldókapcsolót. Engedje fel a 
kioldókapcsolót a leállításhoz. 

Az elüls  lámpa bekapcsolása 

Fig.4 

VIGYÁZAT: 
• Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a 

fényforrást. 
Húzza meg a kioldókapcsolót a lámpa bekapcsolásához. 
A lámpa addig fog világítani amíg a kioldókapcsoló be van 
húzva. A lámpa magától kikapcsol 10 - 15 másodperccel 
azután, hogy a kioldókapcsolót felengedte. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lév  

szennyez dés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy 
ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti a  
megvilágítás er sségét. 

Forgásirányváltó kapcsoló használata 

Fig.5 
Ez a szerszám irányváltó kapcsolóval van felszerelve a 
forgásirány megváltoztatásához. Váltsa át az irányváltó 
kapcsolót az A oldalról az óramutató járásával 
megegyez  vagy a B oldalról az azzal ellentétes irányú 
forgáshoz. 
Amikor az irányváltó kapcsolókar neutrális pozícióban 
van, akkor a kioldókapcsolót nem lehet behúzni. 
 

VIGYÁZAT: 
• A bekapcsolás el tt mindig ellen rizze a beállított 

forgásirányt. 
• Az irányváltó kapcsolót csak azután használja, 

hogy a szerszám teljesen megállt. A forgásirány 
megváltoztatása még azel tt, hogy a szerszám 
leállt volna, a gép károsodását okozhatja. 

• Amikor nem m ködteti a szerszámot, az irányváltó 
kapcsolót mindig állítsa a neutrális állásba. 

A hátralev  
akkumulátor-kapacitás üres 
jelzése 
Fig.6 
Állítsa le az eszközt, majd nyomja meg a 
kapcsolópanelen található gombot, így az akkumulátor 
töltöttségi szintje megjelenik a panelen.  
A kapcsolópanelen megjelen  állapot és az akkumulátor 
töltöttségi szintje a következ  táblázatban látható. 

LED jelzőlámpa állapota Hátralevő akkumulátor-kapacitás

Körülbelül 50% vagy több

Körülbelül 20% és 50% között

Kevesebb mint 20%

  
012023 

MEGJEGYZÉS: 
• Gy z djön meg arról, hogy az eszközt leállította, 

miel tt ellen rizné az akkumulátor töltöttségi 
szintjét. 

ÖSSZESZERELÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt bármilyen m veletet végez a 
szerszámon. 

A csavarhúzóbetét vagy dugókulcsbetét 
behelyezése és kivétele 

Fig.7 
Csak olyan betéteket használjon, amelyek az ábrán 
jelzett beilleszthet  résszel rendelkeznek. 
Rövid betétfurattal rendelkez  szerszámhoz 

A=12 mm

B=9 mm

Csak az ilyen típusú betéteket használja.

Kövesse az (1) eljárást.

(Megjegyzés) A betétdarab nem tartozék.

  
006348 

Mély betétfurattal rendelkez  szerszámhoz 

Az ilyen típusú betétek 

behelyezéséhez kövesse az (1).

Az ilyen típusú betétek 

behelyezéséhez kövesse a (eljárást).

(Megjegyzés) A betét behelyezéséhez 

betétdarab szükséges.

A=17 mm

B=14 mm

A=12 mm

B=9 mm

  
011405 

1. A betét felszereléséhez egyszer en húzza meg 
tokmányt, majd a tolja be a betétet tokmányba, 
amennyire csak lehet. 
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Fig.8 
2. A betét felszereléséhez egyszer en tolja be a 

betétdarabot és a betétet a tokmányba, amennyire 
csak lehet. A betétdarabot a hegyével befelé kell 
behelyezni. Ezután engedje fel a tokmányt a betét 
rögzítéséhez. 

Fig.9 
A betét eltávolításához húzza meg a tokmányt, majd 
húzza ki a betétet. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Az európai országokat kivéve, nem szükséges a 

tokmány meghúzása a betét felszerelésekor. 
• Ha a betét nincs elég mélyen a tokmányban, akkor 

a tokmány nem áll vissza az eredeti helyzetébe és a 
betét nem lesz rögzítve. Ebben az esetben próbálja 
újra behelyezni a betétet a fent leírt eljárás szerint. 

• Ha nehéz a betétet betolni, húzza meg a tokmányt, 
és tolja bele a betétet addig, ameddig lehet. 

• A betét behelyezése után ellen rizze, hogy biztosan 
rögzítve van-e. Amennyiben kijön, ne használja. 

Akasztó 

Fig.10 
Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására 
használható. Ez a szerszám mindkét oldalára 
felszerelhet . 
Az akasztó felszereléséhez helyezze azt a szerszám 
burkolatán található vájatba bármelyik oldalon, majd 
rögzítse egy csavarral. Az eltávolításához csavarja ki a 
csavart és vegye ki az akasztót. 

ÜZEMELTETÉS 
Fig.11 
A helyes meghúzási nyomaték változhat a 
csavar/fejescsavar típusától vagy méretét l, a 
munkadarab anyagától, stb. függ en. A meghúzási 
nyomaték és a meghúzási id  közötti összefüggés az 
ábrákon látható. 
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Tartsa szilárdan a szerszámot és illessze a 
csavarhúzóbetét hegyét a csavar fejébe. Fejtsen ki 
akkora el reható nyomást a szerszámra, hogy a betét ne 
csússzon ki a csavarból, és kapcsolja be a szerszámot a 
m velet megkezdéséhez. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Használjon a becsavarni kívánt csavar/fejescsavar 

fejéhez megfelel  betétet. 
• M8 vagy kisebb méret  csavar meghúzásakor 

körültekint en állítsa be a kioldókapcsolóra kifejtett 
nyomást, nehogy a csavar károsodjon. 

• Tartsa a szerszámot egyenesen a csavarra 
irányítva. 

• Ha a csavart az ábrákon láthatóaknál hosszabb 
ideig húzza, a csavar vagy a betét hegye 
túlterhel dhet, elkophat, károsodhat, stb. A munka 
megkezdése el tt mindig végezzen 
próbacsavarást a csavarnak leginkább megfelel  
meghúzási id  meghatározására. 

• Ha pótakkumulátorral szeretné folytatni a m veletet, 
pihentesse a szerszámot legalább 15 percig. 

A meghúzási nyomatékot számos tényez  befolyásolja, 
a következ ket is beleértve. A meghúzás után mindig 
ellen rizze a nyomatékot egy nyomatékkulccsal. 
1. Amikor az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, 

a feszültség leesik és a meghúzási nyomaték 
lecsökken. 

2. Csavarhúzóbetét vagy dugókulcsbetét 
Ha nem a megfelel  méret  csavarhúzóbetétet 
használja, akkor lecsökken a meghúzási 
nyomaték. 

3. Fejescsavar 
• Még abban az esetben is, ha a nyomatéki 

együttható és a fejescsavar osztálya egyezik, 
a megfelel  meghúzási nyomaték változni fog 
a fejescsavar átmér jének függvényében. 

• Még abban az esetben is, ha a fejescsavarok 
átmér je ugyanaz, a megfelel  meghúzási 
nyomaték változni fog a nyomatéki együttható, 
a fejescsavar osztálya és a fejescsavar 



39 

hosszúsága függvényében. 
4. Az, ahogy a szerszámot fogja, vagy akár a 

becsavarás helye is az anyagban befolyásolja a 
nyomatékot. 

5. A szerszám alacsony fordulatszámon való 
m ködtetése lecsökkenti a meghúzási 
nyomatékot. 

KARBANTARTÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt átvizsgálja a szerszámot vagy annak 
karbantartását végzi. 

• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, 
alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek 
elszinez dést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak. 

A szénkefék cseréje 

Fig.12 
Cserélje ki azokat amikor a határoló jelölésig elkoptak. A 
szénkeféket tartsa tisztán, és azok szabadon 
csússzanak a tartókban. Mindkét szénkefét egyszerre 
kell cserélni. Csak azonos szénkeféket használjon. 

Fig.13 
Egy csavarhúzóval csavarja ki a két csavart, majd 
távolítsa el a hátulsó fedelet. 

Fig.14 
Emelje fel a rugós rész karját és helyezze a foglalat 
bemélyed  részébe egy vékonyszárú hornyolt fej  
csavarhúzóval, vagy más megfelel  szerszámmal. 

Fig.15 
Egy fogóval távolítsa el a szénkefefedelet a szénkefékr l. 
Vegye ki az elhasználódott szénkeféket, helyezze be az 
újakat és helyezze vissza a szénkefefedeleket. 

Fig.16 
Ügyeljen arra, hogy a vezetéket a kar ellentétes oldalára 
helyezze. 

Fig.17 
Ellen rizze, hogy a szénkefefedelek szorosan 
illeszkednek a szénkefetartókon található furatokba. 
Helyezze vissza a hátulsó fedelet és csavarja vissza a 
két csavart. 
A termék BIZTONSÁGÁNAK és 
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához,  a 
javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy 
beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak 
kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek 
használatával. 

 

 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K 
 

VIGYÁZAT: 
• Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az 

Önnek ebben a kézikönyvben leírt  Makita 
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék 
használata személyes veszélyt vagy sérülést 
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja 
csupán annak kifejezett rendeltetésére. 

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van 
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse 
fel a helyi Makita Szervizközpontot. 

• Csavarhúzóbetétek 
• Akasztó 
• M anyag szállítób rönd 
• Különböz  típusú eredeti Makita akkumulátorok és 

tölt k 
• Akkumulátor véd burkolata 

 

MEGJEGYZÉS: 
• A listán felsorolt néhány kiegészít  megtalálható az 

eszköz csomagolásában standard kiegészít ként. 
Ezek országonként eltér ek lehetnek. 
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