
DJS800

HU Akkumulátoros cementnyíró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
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4 MAGYAR

MAGYAR (Eredeti utasítások)

RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus: DJS800

Max.	vágóteljesítmény Rostcement	anyag 13 mm

Löketszám	percenként 0 - 3 000 min-1

Teljes	hossz 379 mm

Névleges	feszültség 18	V,	egyenáram

Tiszta tömeg 2,1 - 2,5 kg

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

• A	műszaki	adatok	és	az	akkumulátor	országonként	változhatnak.
• A	súly	a	felszerelt	tartozékoktól	függően	változhat,	az	akkumulátort	is	beleértve.	Az	EPTA	01/2014	eljárás	

szerint	meghatározott	legnehezebb,	illetve	legkönnyebb	kombináció	a	táblázatban	látható.

Alkalmazható akkumulátorok és töltők
Akkumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Töltő DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

• Lakóhelyétől	függően	előfordulhat,	hogy	a	fent	felsorolt	akkumulátorok	és	töltők	nem	érhetők	el.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a fentiekben felsorolt akkumulátorokat és töltőket használja.	Bármilyen	más	
akkumulátor	vagy	töltő	használata	sérüléseket	és/vagy	tüzet	okozhat.

Rendeltetés
A	szerszám	csak	rostcement	anyag	vágására	
használható.

Zaj
A	tipikus	A-súlyozású	zajszint,	a	EN62841-2-8	szerint	
meghatározva:
Hangnyomásszint	(LpA):	77	dB(A)
Bizonytalanság	(K):	3	dB(A)
A	zajszint	a	munkavégzés	során	meghaladhatja	a	80	
dB	(A)	értéket.

MEGJEGYZÉS:	A	zajkibocsátás	értéke	a	szabványos	
vizsgálati	eljárásnak	megfelelően	lett	mérve,	és	segít-
ségével	az	elektromos	kéziszerszámok	összehason-
líthatók	egymással.
MEGJEGYZÉS:	A	zajkibocsátás	értékének	segítsé-
gével	előzetesen	megbecsülhető	a	rezgésnek	való	
kitettség	mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsá-

tása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott 
értéktől a használat módjától, különösen a feldol-
gozott munkadarab fajtájától függően.

FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kez-
elő 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).

Vibráció
A	vibráció	teljes	értéke	(háromtengelyű	vektorösszeg)	
az EN62841-2-8 szerint meghatározva:
Rezgéskibocsátás	(ah,D):	6,0	m/s2

Bizonytalanság	(K):	1,5	m/s2

MEGJEGYZÉS:	A	rezgés	teljes	értéke	a	szabványos	
vizsgálati	eljárásnak	megfelelően	lett	mérve,	és	segít-
ségével	az	elektromos	kéziszerszámok	összehason-
líthatók	egymással.
MEGJEGYZÉS:	A	rezgés	teljes	értékének	segítsé-
gével	előzetesen	megbecsülhető	a	rezgésnek	való	
kitettség	mértéke.
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FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo-
csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a meg-
adott értéktől a használat módjától, különösen a 
feldolgozott munkadarab fajtájától függően.

FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kez-
elő 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).

EK Megfelelőségi nyilatkozat
Csak európai országokra vonatkozóan
Az	EK-megfelelőségi	nyilatkozat	az	útmutató	„A”	mel-
lékletében	található.

BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉS
A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a szerszám-
géphez mellékelt összes biztonsági figyelmezte-
tést, utasítást, illusztrációt és a műszaki adatokat. 
A	következőkben	leírt	utasítások	figyelmen	kívül	
hagyása	elektromos	áramütést,	tüzet	és/vagy	súlyos	
sérülést	eredményezhet.

Őrizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasítást a későbbi tájé-
kozódás érdekében.
A	figyelmeztetésekben	szereplő	"szerszámgép"	kife-
jezés	az	Ön	hálózatról	(vezetékes)	vagy	akkumulá-
torról	(vezeték	nélküli)	működtetett	szerszámgépére	
vonatkozik.

A VEZETÉK NÉLKÜLI 
NYÍRÓKÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Tartsa a szerszámot szilárdan.
2. Gondosan rögzítse a munkadarabot.
3. Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészektől.
4. A munkadarab szélei és forgácsai élesek. 

Viseljen kesztyűt. Emellett javasolt vastag-
talpú lábbeli viselete a sérülések elkerülése 
érdekében.

5. Ne tegye a szerszámot a munkadarabból 
származó forgácsokra. Ennek figyelmen kívül 
hagyása a szerszám károsodását vagy meghi-
básodását okozhatja.

6. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak 
kézben tartva használja a szerszámot.

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

8. Közvetlenül a művelet befejezése után ne 
érintse meg a pengét vagy a munkadarabot.
Azok	rendkívül	forrók	lehetnek	és	égés	okozhat-
nak	a	bőrén.

9. Kerülje el az elektromos vezetékek átvágását. Az 
elektromos áramütés komoly sérüléseket okozhat.

10. Ne használjon sérült pengét. Minden hasz-
nálat előtt ellenőrizze, hogy a pengék nem 
sérültek-e.
A	sérült	pengék	eltörhetnek,	és	sérülést	
okozhatnak.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy 
a kényelem vagy a termék (többszöri hasz-
nálatból adódó) mind alaposabb ismerete 
váltsa fel az adott termékre vonatkozó 
biztonsági előírások szigorú betartását. A 
HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szereplő biztonsági előírások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez 
vezethet.

Fontos biztonsági utasítások az 
akkumulátorra vonatkozóan

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmá-
nyozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumu-
látoron (2) és az akkumulátorral működtetett 
terméken (3) olvasható összes utasítást és 
figyelmeztető jelzést.

2. Ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulá-
tort.	Tüzet,	túlzott	hőt	vagy	robbanást	okozhat.

3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal 
hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás veszélyé-
vel is járhat.

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítsé-
get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

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

vezető anyagokkal.
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-

gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, 
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerőssé-
get, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghi-
básodást is okozhat.

6. Ne tárolja és használja a szerszámot vagy az 
akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet 
elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben 
felrobbanhat.
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8. Ne szúrja meg, ne vágja meg, ne törje össze, 
ne dobja el és ne ejtse le az akkumulátort, 
illetve ne üsse hozzá kemény tárgyhoz. Az 
ilyen	magatartás	tüzet,	túlzott	hőt	vagy	robbanást	
okozhat.

9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A készülékben található lítium-ion akkumuláto-

rokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírá-
sok vonatkoznak. 
A	termék	pl.	harmadik	felek,	fuvarozó	cégek	stb.	
által	történő	szállítása	esetén	minden	esetben	
tartsa	szem	előtt	a	csomagoláson	és	a	címkén	
található	speciális	követelményeket. 
A	termék	szállításra	történő	felkészítése	esetén	
vegye	fel	a	kapcsolatot	egy	veszélyes	anyagokkal	
foglalkozó	szakemberrel.	Kérjük,	hogy	az	eset-
legesen	szigorúbb	nemzeti	előírásokat	is	vegye	
figyelembe. 
Ragassza	le	a	kiálló	érintkezőket,	illetve	oly	
módon	csomagolja	be	az	akkumulátort,	hogy	az	
ne	tudjon	elmozdulni	a	csomagolásban.

11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki 
azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biz-
tonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaní-
tásakor tartsa be a helyi előírásokat.

12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg-
jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu-
látorokat	azokkal	nem	kompatibilis	termékekbe	
helyezi,	az	tűzhöz,	túlmelegedéshez,	robbanás-
hoz	vagy	elektrolitszivárgáshoz	vezethet.

13. Ha a szerszám hosszabb ideig nincs hasz-
nálatban, az akkumulátort ki kell venni a 
szerszámból.

14. Használat közben és után az akkumulátor 
felforrósodhat, ami égési sérülést vagy ala-
csony hőmérsékletű égési sérülést okozhat. 
Figyeljen oda a forró akkumulátor kezelésére.

15. Ne érintse meg közvetlenül a szerszám érintke-
zőjét, mert elég forró lehet ahhoz, hogy égési 
sérüléseket okozzon.

16. Ne engedje, hogy forgács, por vagy sár tapad-
jon az akkumulátor érintkezőire, lyukaiba és 
hornyaiba.	Az	a	szerszám	vagy	az	akkumulátor	
gyenge	teljesítményét	vagy	meghibásodását	
okozhatja.

17. Hacsak a szerszám nem támogatja a nagyfe-
szültségű elektromos vezetékek közelében tör-
ténő használatot, ne használja az akkumulátort 
nagyfeszültségű elektromos vezetékek köze-
lében.	Az	a	szerszám	vagy	az	akkumulátor	hibás	
működését	vagy	meghibásodását	okozhatja.

18. Tartsa távol a gyermekektől az akkumulátort.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT.

VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-
rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-
látorok	vagy	módosított	akkumulátorok	használata	
esetén	az	akkumulátor	felrobbanhat,	ami	tüzet,	
személyi	sérülést	és	anyagi	kárt	okozhat.	A	Makita	
szerszámra	és	töltőre	vonatkozó	Makita	garanciát	is	
érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen 

lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az 
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 
észleli.

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku-
mulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.

3. Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten, 
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt
hagyja lehűlni a fölforrósodott akkumulátort.

4. Ha nem használja az akkumulátort, vegye ki a 
szerszámból vagy a töltőből.

5. Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje
(több mint hat hónapja) nem használta azt. 

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 
eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz 
valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és 
eltávolítása

VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, 
mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor 
vagy eltávolításakor erősen fogja meg a szerszá-
mot és az akkumulátort.	Ha	nem	fogja	erősen	a	
szerszámot	és	az	akkumulátort,	azok	kicsúszhatnak	a	
kezei	közül,	ami	a	szerszám	és	az	akkumulátor	káro-
sodásához,	de	akár	személyi	sérüléshez	is	vezethet.

Az	akkumulátoregység	kivételéhez	nyomja	be	az	akku-
mulátoregység	elején	található	gombot,	és	húzza	le	a	
gépről.
Az	akkumulátor	beszereléséhez	illessze	az	akkumulá-
tor	nyelvét	a	burkolaton	található	vájatba	és	csúsztassa	
a	helyére.	Egészen	addig	tolja	be,	amíg	az	akkumulátor	
egy	kis	kattanással	a	helyére	nem	ugrik.	Ha	látható	a	
piros	jel	a	gomb	felső	oldalán,	akkor	a	gomb	nem	kat-
tant	be	teljesen.
►	Ábra1:    1.	Piros	jel	2. Gomb 3. Akkumulátor

VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem 
történik	meg,	akkor	az	akkumulátor	kieshet	a	szer-
számból,	és	Önnek	vagy	a	környezetében	másnak	
sérülést	okozhat.

VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behe-
lyezéskor.	Ha	az	akkumulátor	nem	csúszik	be	köny-
nyedén,	akkor	nem	megfelelően	lett	behelyezve.
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Az akkumulátor töltöttségének 
jelzése

Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén
►	Ábra2:    1.	Jelzőlámpák	2.	Check	(ellenőrzés)	gomb
Nyomja	meg	az	ellenőrzőgombot,	hogy	az	akkumulá-
tortöltöttség-jelző	megmutassa	a	hátralévő	akkumu-
látor-kapacitást.	Ekkor	a	töltöttségiszint-jelző	lámpák	
néhány	másodpercre	kigyulladnak.

Jelzőlámpák Töltöttségi 
szint

Világító 
lámpa

KI Villogó 
lámpa

75%-tól	
100%-ig

50%-tól	
75%-ig

25%-tól	
50%-ig

0%-tól	25%-ig

Töltse fel az 
akkumulátort.

Lehetséges,	
hogy	az	

akkumulátor 
meghibáso-

dott.

MEGJEGYZÉS:	Az	adott	munkafeltételektől	és	a	kör-
nyezet	hőmérsékletétől	függően	a	jelzett	töltöttségi	
szint	némileg	eltérhet	a	tényleges	töltöttségi	szinttől.
MEGJEGYZÉS:	Az	első	(bal	oldali	szélső)	jelzőlámpa	
villog,	ha	az	akkumulátorvédő	rendszer	működik.

Szerszám-/akkumulátorvédő 
rendszer
A	gép	szerszám-/akkumulátorvédő	rendszerrel	van	
felszerelve.	A	rendszer	automatikusan	kikapcsolja	az	
áramellátást,	így	megnöveli	a	szerszám	és	az	akku-
mulátor	élettartamát.	A	gép	használat	közben	auto-
matikusan	leáll,	ha	a	szerszám	vagy	az	akkumulátor	a	
következő	állapotok	valamelyikébe	kerül:

Túlterhelésvédelem
Ez	a	védelem	akkor	működik,	ha	a	szerszámot	úgy	
működteti,	hogy	áramfelvétele	rendellenesen	magas.	
Ilyenkor	kapcsolja	ki	a	készüléket,	és	fejezze	be	azt	
a	műveletet,	amelyik	a	túlterhelést	okozza.	A	munka	
újrakezdéséhez	kapcsolja	be	a	készüléket.

Túlmelegedés elleni védelem
Ha	a	szerszám	vagy	az	akkumulátor	túlmelegszik,	
akkor	automatikusan	leáll,	és	a	lámpa	villogni	kezd.	
Ilyenkor	hagyja	lehűlni	a	szerszámot	és	az	akkumulá-
tort,	mielőtt	ismét	munkához	látna.

Mélykisütés elleni védelem
Ez	a	védelem	akkor	működik,	ha	a	maradék	akkumulá-
torkapacitás	alacsony.	Ilyenkor	vegye	ki	az	akkumulá-
tort	a	szerszámból,	majd	töltse	fel	azt.

A kapcsoló használata

VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a 
szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló-
gomb hibátlanul működik és felengedéskor „OFF” 
állásba áll-e.

A	kapcsológomb	véletlen	benyomásának	elkerülésére	
reteszelőgomb	szolgál.
A	szerszám	bekapcsolásához	nyomja	meg	a	rete-
szelőgombot	a	„B”	oldalról,	majd	húzza	meg	a	
kapcsológombot.
Ha	erősebben	nyomja	a	kapcsológombot,	a	szerszám	
fordulatszáma	növekszik.	A	megállításhoz	engedje	el	a	
kapcsológombot.	Használat	után	mindig	tolja	át	a	rete-
szelőgombot	az	„A”	oldalról.
►	Ábra3:    1.	Reteszkapcsoló	2.	Kioldókapcsoló

Véletlenszerű újraindítást megelőző 
funkció
Ha	a	kapcsológombot	meghúzva	tartva	helyezi	be	az	
akkumulátort, a szerszám nem indul el.
A	szerszám	bekapcsolásához	először	engedje	el,	majd	
húzza	meg	a	kapcsológombot.

A lámpa bekapcsolása

VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne 
nézze egyenesen a fényforrást.

A	lámpa	bekapcsolásához	enyhén	húzza	meg	a	kap-
csológombot,	majd	engedje	el.	A	lámpa	a	kapcsoló-
gomb	elengedése	után	10	másodperccel	alszik	ki.
►	Ábra4:    1. Lámpa

MEGJEGYZÉS:	Száraz	ruhadarabbal	törölje	le	a	
szennyeződést	a	lámpa	lencséjéről.	Ügyeljen	arra	
hogy	ne	karcolja	meg	a	lámpa	lencséjét,	ez	csökkent-
heti	a	megvilágítás	erősségét.

ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort 
levette, mielőtt bármilyen műveletet végez a 
szerszámon.

A nyírópengék eltávolítása és 
felszerelése

VIGYÁZAT: Soha ne távolítsa el a pengéket 
puszta kézzel. Viseljen kesztyűt.
A	penge	éles	széle	sérülést	okozhat.
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A vágófej eltávolítása
Az	imbuszkulcs	(5/32″)	segítségével	lazítsa	meg	a	
vágófejet	rögzítő	csavarokat.	Húzza	ki	egyenesen	a	
vágófejet	váltakozva	balra-jobbra	forgatva.
►	Ábra5:    1.	Vágófej	2. Csavar 3.	Imbuszkulcs	(5/32″)	

4.	Lazítás

A nyírópengék eltávolítása
MEGJEGYZÉS:	Tartsa	meg	a	pengéket	és	a	
hüvelyt,	hogy	ne	essenek	le	a	vágófejről.

MEGJEGYZÉS:	Vigyázzon,	hogy	ne	veszítse	el	a	
hüvelyt.

Távolítsa	el	a	pengéket	tartó	csavarokat.	Ezután	köny-
nyedén	el	lehet	távolítani	a	pengéket.
►	Ábra6:    1. Csavar 2.	B	oldalsó	nyírópenge	

3. Középső	nyírópenge	4.	J	oldalsó	nyíró-
penge 5.	Hüvely

A nyírópengék felheyezése
Helyezze	a	középső	nyírópengét,	a	B	oldalsó	nyírópen-
gét,	a	J	oldalsó	nyírópengét	és	a	hüvelyt	a	vágófejbe.
Szorítsa	meg	a	csavarokat.	Ennek	során	a	csavarfejek-
nek	2-3	mm-re	kell	kiállniuk	a	vágófej	felületéből.
Ha	túlságosan	megszorítja	a	csavarokat,	nem	lehet	a	
vágófejet	felszerelni	a	szerszámra.
►	Ábra7:    1.	Vágófej	2.	J	oldalsó	nyírópenge	

3.	Középső	nyírópenge	4.	Hüvely	5.	Hüvely	
6.	B	oldalsó	nyírópenge	7. Csavar

A vágófej felszerelése
VIGYÁZAT:	Szilárdan	rögzítse	a	vágófejet.	

Ellenkező	esetben	működés	közben	elfordulhat,	és	
komoly	sérüléseket	okozhat.

Nyomja	be	a	vágófejet	a	szerszámba	váltakozva	bal-
ra-jobbra	forgatva.	Ezután	szorítsa	meg	a	három	csa-
vart	A,	B,	C	sorrendben	az	imbuszkulccsal	(5/32″).
A	szerszám	használata	előtt	gondoskodjon	róla,	hogy	
a	csavarokat	5,1	-	5,7	N•m-rel	(45	-	50	in•lbs)	húzzák	
meg.
►	Ábra8:    1.	Vágófej	2. Csavar 3.	Imbuszkulcs	(5/32″)	

4. Meghúzás

Akasztó

VIGYÁZAT: Soha ne akassza a szerszámot 
magas	helyre	vagy	nem	teljesen	stabil	felületre.
►	Ábra9:    1.	Horony	2.	Akasztó	3. Csavar
Az	akasztó	a	gép	ideiglenes	felakasztására	szolgál.	
Felszerelhető	a	gép	mindkét	oldalára.
Az	akasztó	felszereléséhez	helyezze	azt	a	gép	burko-
latának	két	oldalán	található	horonyok	valamelyikébe,	
majd	rögzítse	egy	csavarral.	A	leszereléshez	csavarja	ki	
a	csavart	és	vegye	le	az	akasztót.

A pengék forgatása
Az	oldalsó	nyírópengék	élei	négy	módon	használhatók	
az	oldalsó	nyírópengék	forgatásával	az	ábrán	látható	
módon.
Az	oldalsó	nyírópengék	forgatásának	időpontja	és	
eljárása	a	következő:
• Amikor	az	oldalsó	nyírópengék	belső	élei	a	szé-

lesség	körülbelül	feléig	lekerekednek,	cserélje	ki
mindkét	oldal	nyírópengéit.

• Amikor	az	oldalsó	nyírópengék	mindkét	éle	lekere-
kedik,	fordítsa	mindkét	oldal	nyírópengéit	bentről	
ki.

►	Ábra10

MŰKÖDTETÉS
Kenés

MEGJEGYZÉS: Használjon szokásos acélhoz 
való gépolajat vagy alumíniumhoz való ásványi 
alkoholokat.

A	művelet	megkezdése	előtt	mindig	kenje	meg	a	követ-
kező	területeket:
A	 A	középső	nyírópenge	mindkét	oldalát,	amelyek	a	

B	oldalsó	nyírópengével	és	a	J	oldalsó	nyírópen-
gével	érintkeznek.

►	Ábra11

A vágófej szögének beállítása

VIGYÁZAT: Ellenőrizze a vágófejet, hogy a 
vágófej szögének beállítása utáni helyzetben rög-
zítve legyen. Ellenkező	esetben	a	vágófej	működés	
közben	elfordulhat,	és	súlyos	sérülést	okozhat.

Fordítsa	el	a	vágófejet	nyomva	tartva	a	forgató	gombot.
Engedje	el	a	forgató	gombot,	amikor	a	vágófej	a	kívánt	
szögben áll.
►	Ábra12:    1.	Forgató	gomb

Vágási művelet

VIGYÁZAT: Viseljen kesztyűt. A	munkadarab	élei	
és	forgácsai	élesek,	és	sérülést	okozhatnak.

Szilárdan	rögzítse	a	munkadarabot.	Tolja	előre	a	szer-
számot,	az	oldalsó	nyírópengéket	egy	szintben	tartva	a	
munkadarab	felületével.
►	Ábra13:    1.	Oldalsó	nyírópenge	2. Munkadarab
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KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 
eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszá-
mot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, 
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. 
Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak.

A	termék	BIZTONSÁGÁNAK	és	
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK	fenntartása	érdekében	a	
javításokat	és	más	karbantartásokat	vagy	beállításokat	
a	Makita	hivatalos	vagy	gyári	szervizközpontjában	
kell	elvégezni,	mindig	csak	Makita	cserealkatrészeket	
használva.

OPCIONÁLIS 
KIEGÉSZÍTŐK

VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat 
javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita 
szerszámhoz.	Bármilyen	más	kiegészítő	vagy	tarto-
zék	használata	a	személyi	sérülés	kockázatával	jár.	A	
kiegészítőt	vagy	tartozékot	csak	rendeltetésszerűen	
használja.

Ha	bármilyen	segítségre	vagy	további	információkra	
van	szüksége	ezekkel	a	tartozékokkal	kapcsolatban,	
keresse	fel	a	helyi	Makita	Szervizközpontot.
• Imbuszkulcs	(5/32″)
• Eredeti	Makita	akkumulátor	és	töltő

MEGJEGYZÉS:	A	listán	felsorolt	néhány	kiegészítő	
megtalálható	az	eszköz	csomagolásában	standard	
kiegészítőként.	Ezek	országonként	eltérőek	lehetnek.
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