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UA       
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MAGYAR (Eredeti útmutató) 

Az általános nézet magyarázata 
 

1-1. Gomb 
1-2. Piros rész 
1-3. Akkumulátor 
2-1. Csillag jelzés 
3-1. Jelz lámpa 
4-1. Mutató 
4-2. Ütköz  
4-3. Beállítócsavar 
4-4. Gumiszegecs 
5-1. Zárretesz 
5-2. Könyökös vezet  
5-3. Gomb 
5-4. Skála 
5-5. Mutató 
5-6. Rögzíteni 
5-7. Lazítsa meg 
6-1. Gomb 
6-2. Lefelé 
6-3. Felfelé 
6-4. A f részlap szélességének  

középpontja 

7-1. Vezet lemez 
7-2. Szög skála 
7-3. Zárretesz 
7-4. Rögzíteni 
7-5. Lazítsa meg 
8-1. Zárretesz 
8-2. Mutató 
8-3. Szög skála 
8-4. A f részlap szélességének  

középpontja 
8-5. F részlapvéd  
9-1. Zárretesz 
9-2. Mutató 
9-3. Szög skála 
9-4. Beállítólemez 
9-5. Beállítólemez vastagsága 
9-6. A f részlap szélességének  

középpontja 
9-7. F részlapvéd  
10-1. Beállítólemez 
11-1. Csúszókapcsoló 

12-1. Rögzít anya 
12-2. Lapostiplimaró f részlap 
12-3. F részlapvéd  
12-4. Bels  illeszt perem 
12-5. Szorítócsavar 
12-6. Tengelyretesz 
12-7. Lazítsa meg 
12-8. Rögzíteni 
13-1. Porzsák 
13-2. Szorító 
13-3. Porkifúvó 
28-1. Elszívó nyílás 
28-2. Beszívó nyílás 
29-1. Határjelzés 
30-1. Szénkefetartó fedele 
30-2. Csavarhúzó 
31-1. Kefetartó sapka 
31-2. Csavarhúzó 
 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell DPJ140 DPJ180 

F részlap típusa Lapostiplimaró 

Max. hornyolási mélység 20 mm 

Üresjárati fordulatszám (min-1) 6500 

Teljes hossz 351 mm 

Tiszta tömeg 3,0 kg 

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 

 
ENE013-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám félhold alakú vájatok készítésére 
használható, lapos facsapok vagy pogácsák 
elhelyezése céljából, leszúrásos módszerrel. 

ENG905-1 

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

    

Típus DPJ140 
    

Angnyomásszint (LpA) : 73 dB (A) 
Bizonytalanság (K) : 3 dB (A) 

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) 
értéket. 

 
 
 
 
 

    

Típus DPJ180 
    

Angnyomásszint (LpA) : 74 dB (A) 
Bizonytalanság (K) : 3 dB (A) 

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) 
értéket. 

    

Viseljen fülvéd t 
 

ENG900-1 

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

    

Munka mód: horonyvágás MDF-ben 
Vibráció kibocsátás (ah) : 2,5 m/s2 vagy kevesebb 
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

 
 
 



40 

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. 

 

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). 
 

ENH101-16 

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:  
Vezeték nélküli lapostiplimaró 
Típus sz./ Típus: DPJ140,DPJ180 
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 dokumentációt rzi:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
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. 
GEB093-1 

A VEZETÉK NÉLKÜLI 
LAPOSTIPLIMARÓRA 
VONATKOZÓ BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 
1. A f részlapok legalább a szerszámon javasolt 

névleges sebességgel kell rendelkezzenek. A 
névleges fordulatszámuk fölötti értéken 
m ködtetett f részlapok szétrepülhetnek és 
sérüléseket okozhatnak. 

2. Mindig használja a véd burkolatot. A 
véd burkolat megvédi a kezel t az összetört 
f részlap darabjaitól és a f részlappal való 
véletlen érintkezést l. 

3. Csak a szerszámhoz engedélyezett 
f részlapokat használja. 

4. Soha ne m ködtesse a szerszámot szabadon 
álló f részlappal vagy nem megfelel en 
rögzített f részlapvéd vel. 

5. A használat el tt ellen rizze, hogy a f részlap 
simán csúszik. 

6. Gondosan ellen rizze a késeket a használat 
el tt, repedések vagy sérülések tekintetében. 
Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült 
késeket. 

7. A f részlap felszerelésekor ügyeljen rá, hogy 
az illeszt perem illeszkedjen a tengelyfuratba. 

8. A m velet megkezdése el tt ellen rizze a 
munkadarabot, és távolítsa el bel le az 
összes szeget vagy idegen tárgyat. 

9. A munkadarabokat mindig helyezze egy stabil 
munkapadra. 

10. Rögzítse a munkadarabokat egy befogóval 
vagy satuval. 

11. SOHA NE viseljen keszty t a használat során. 
12. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. 
13. Tartsa távol a kezeit és a testét a hornyolás 

területét l. 
14. M ködtesse kis ideig a szerszámot úgy, hogy 

a f részlapot nem irányítja senkire. Figyelje a 
rezgéseket vagy imbolygást, amelyek rosszul 
felszerelt vagy rosszul kiegyensúlyozott 
f részlapra utalhatnak. 
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15. Soha ne nyújtsa a kezeit a munkadarabok alá 
ha a f részlap forog. 

16. Ne hagyja a m köd  szerszámot felügyelet 
nélkül. 

17. Mindig gy z djön meg róla, hogy a szerszám ki 
van kapcsolva, és az akkumulátort eltávolította, 
miel tt bármit állít a pengén, vagy áthelyezi azt. 

18. Némelyik anyag mérgez  vegyületet 
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése 
elleni és érintés elleni védelemr l. Kövesse az 
anyag szállítójának biztonsági utasításait. 

19. Ne használjon életlen vagy sérült 
f részlapokat. 

20. Ne használja a szerszámot sérült 
f részlapvéd kkel. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

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

ENC007-8 

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, 
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.  
10. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be 

a helyi el írásokat.  

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. 
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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 

VIGYÁZAT: 
• Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi 

vagy eltávolítja az akkumulátort. 
• Az akkumulátort és a szerszámot tartsa er sen, 

amikor az akkumulátort a szerszámra helyezi 
vagy eltávolítja arról. Amennyiben nem így jár el, 
a szerszám vagy az akkumulátor a kezéb l 
kicsúszhat és megsérülhet, illetve személyi 
sérülést okozhat. 

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. 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, 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 be az akkumulátort. Ha az 
akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor 
nem megfelel en lett behelyezve. 

Akkumulátor véd rendszer 
A szerszám akkumulátorvéd  rendszerrel van 
felszerelve. A rendszer automatikusan lekapcsolja a 
motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor 
élettartamát. 
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a 
szerszám és/vagy az akkumulátor a következ  
helyzetbe kerül: 

• Túlterhelt: 
A szerszámot úgy m ködteti, hogy az 
szokatlanul er s áramot vesz fel. 
Ilyenkor kapcsolja ki a szerszámot, és állítsa 
le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést 
okozza. Újraindításhoz kapcsolja be a 
szerszámot. 
Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor 
túlmelegedett. Ilyenkor hagyja kih lni az 
akkumulátort, miel tt ismét bekapcsolná a 
szerszámot. 

• Az akkumulátor töltöttsége alacsony: 
Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl 
alacsony, a szerszámot nem tudja 
m ködtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel 
az akkumulátort. 

 

MEGJEGYZÉS: 
A túlmelegedés elleni védelem csak csillag jelzés  
akkumulátorral m ködik. 

Fig.2 

Többfunkciós jelz lámpa 

Fig.3 

A jelz lámpák két pozícióban találhatók. 
Amikor az akkumulátort behelyezik a szerszámba úgy, 
hogy a csúszókapcsoló az "O (OFF)" állásban van, a 
jelz lámpa körülbelül egy másodpercre felvillan. Ha 
nem villan fel, akkor az akkumulátor vagy a jelz lámpa 
hibás. 

 Túlterhelésvédelem 
 A szerszám túlterhelésekor a jelz lámpa 

kigyullad. Amikor a szerszám terhelése 
csökken, a lámpa kialszik. 

 Ha a szerszám továbbra is túlterhelt marad 
és a jelz lámpa tovább világít még körülbelül 
két másodpercig, akkor a szerszám 
kikapcsolódik. Ez meggátolja, hogy a motor 
és a hozzá kapcsolódó alkatrészek 
károsodjanak. 

 Ebben az esetben a szerszám 
újraindításához tolja a csúszókapcsolót az 
"O (OFF)" állásba, majd vissza a "I (ON)" 
pozícióba. 

 Akkumulátorcsere jelzés 
 Amikor az akkumulátor töltöttsége lecsökken, 

a jelz lámpa kigyullad m ködés közben még 
azel tt, hogy az akkumulátor lemerülne. 

 Véletlen újraindulást megel z  funkció 
 Még ha az akkumulátor behelyezésekor a 

csúszókapcsoló "I (ON)" pozícióban van, a 
szerszám akkor sem indul be. Ekkor a lámpa 
lassan gyullad ki, jelezvén, hogy aktiválódott 
a véletlen újraindulást megel z  funkció. 

 A szerszám bekapcsolásához tolja a 
csúszókapcsolót az "O (OFF)" állásba, majd 
vissza a "I (ON)" pozícióba. 

A hornyolási mélység beállítása 

Fig.4 

Hat hornyolási mélység állítható be a használni kívánt 
pogácsák méretének megfelel en. 
Tájékozódjon a táblázatból az ütköz n jelölt méretek és 
a pogácsák mérete közötti összefüggésr l. A hornyolási 
mélység finombeállítása a szabályozócsavar 
elforgatásával végezhet  el, a hatlapfej  anya 
meglazítása után. Erre akkor lehet szükség, ha a 
f részlap néhányszor újra lett élezve. 
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Méret az ütközőn 0 10 20 S D MAX

Pogácsa mérete 0 10 20 - - -

Hornyolási mélység 8 mm 10 mm 12,3mm 14,7mm13 mm 20 mm*

* Eltávolított gumiszegecsekkel.   
012681 

Könyökös vezet  
A könyökös vezet  magassága felfelé és lefelé 
mozgatható, a f részlap munkadarab tetejéhez 
viszonyított helyzetének módosításához. 

Fig.5 

A könyökös vezet  magasságának beállításához lazítsa 
meg a rögzít kart és forgassa a gombot addig, amíg a 
mutató a kívánt beosztásra mutat könyökös vezet  
skáláján. 

Fig.6 

Ezután húzza fel a rögzít kart a könyökös vezet  
rögzítéséhez. 
A könyökös vezet n található skála jelzi a távolságot a 
munkadarab tetejét l a f részlap vastagságának 
közepéig. 
A könyökös vezet  szükség szerint eltávolítható a 
vezet lemezr l. A könyökös vezet  eltávolításához 
lazítsa meg a rögzít kart és fordítsa el a gombot az 
óramutató járásával megegyez  irányba, amíg az 
kiemelkedik a vezet lemez fels  végéb l. 

Vezet lemez 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Távolítsa el a könyökös vezet t szükség szerint, 

ha a szerszámot úgy használja, hogy véd lemez 
szöge nem 0 -ra van beállítva. Ha a fenti 
körülmények közt kell használnia a könyökös 
vezet t, állítsa be a hornyolási mélységet a 
megfelel  mélység eléréséhez. 

Fig.7 

Fig.8 

A vezet lemez szöge 0° és 90° között változtatható 
(kényszerütköz kkel 0°-nál, 45°-nál és 90°-nál). A szög 
beállításához lazítsa meg a rögzít kart és döntse meg a 
vezet lemezt addig, amíg a mutató a kívánt beosztásra 
nem mutat a szög skálán. Ezután húzza meg a 
rögzít kart a vezet lemez rögzítéséhez. 
Amikor a vezet lemez 90°-ra van állítva, mind a 
f részlap vastagságának középpontjától a 
vezet lemezig, mind a f részlap vastagságának 
középpontjától a f részlapvéd  aljáig mért távolság 10 
mm. 

Beállítólemez 

Fig.9 

Fig.10 

Használja a beállítólemezt az ábrán látható módon 
amikor hornyokat vág vékony munkadarabokba. 

 

A kapcsoló használata 

Fig.11 

VIGYÁZAT: 
• Miel tt a szerszámba helyezné az akkumulátort, 

mindig ellen rizze, hogy az oldalsó kapcsoló 
megfelel en m ködik, és visszatér az "OFF" állásba, 
amikor a kapcsolókar hátulsó részét lenyomja. 

• Huzamosabb használatkor a kapcsoló az "ON" 
pozícióban elreteszelhet  a kezel  munkáját 
megkönnyítend . Legyen nagyon körültekint , 
amikor a szerszámot elreteszeli az "ON" 
pozícióban és szilárdan tartsa a szerszámot. 

A szerszám bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót az "I 
(ON)" pozíció irányába. A folyamatos m ködéshez reteszelje 
a csúszókapcsolót úgy, hogy lenyomja az elüls  részét. 
A szerszám kikapcsolásához nyomja le a kapcsoló hátsó 
részét, majd csúsztassa az "O (OFF)" pozíció irányába. 

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 f részlap eltávolítása és felszerelése 

Fig.12 

VIGYÁZAT: 
• A lapostiplimaró felszerelésekor helyezze fel a 

bels  illeszt peremet úgy, hogy a „22"-es jelölés  
oldala Ön felé nézzen. 

A f részlap eltávolításához lazítsa meg a szorítócsavart és 
nyissa fel a f részlapvéd t. Nyomja be a tengelyreteszt és 
lazítsa meg a rögzít anyát a rögzít anya kulcs segítségével. 
A f részlap felszereléséhez el ször helyezze fel s bels  
illeszt peremet. 
Ezután helyezze fel a f részlapot és a rögzít anyát. 
Húzza meg a rögzít anyát a rögzít anya kulcs 
segítségével. Zárja le a f részlapvéd t és húzza meg 
szorítócsavart a f részlapvéd  rögzítéséhez. 
 

VIGYÁZAT: 
• A f részlap eltávolításához és felszereléséhez csak a 

mellékelt Makita rögzít anya kulcsot használja. 
• Mindig ellen rizze a hornyolási mélységet a f részlap 

cseréje után. Ha szükséges állítsa be újra. 

Porzsák 

Fig.13 

A porzsák csatlakoztatásához illessze azt a porkifúvóra. 
Ha a porzsák akadályozza a munkát, fordítsa el a 
porkifúvót a porzsák helyzetének megváltoztatásához. 
Amikor a porzsák félig tele van, kapcsolja ki, és vegye ki az 
akkumulátort. Vegye ki a porzsákot a szerszámból, és húzza 
ki a zsák csatját. Kis ütögetéssel ürítse ki a porzsákot, hogy 
a lehet  legkevesebb por maradjon benne. 
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MEGJEGYZÉS: 
• Ha Makita porszívót csatlakoztat a 

lapostiplimaróhoz, akkor hatékonyabb és tisztább 
megmunkálást tud végezni. 

ÜZEMELTETÉS 
Ereszték készítése 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
• Szorítsa a munkadarabot a munkapadhoz minden 

használat el tt. 

Fig.14 

Fig.15 

 
 
Sarokkötés (Fig. A) 

Fig.16 

Fig.17 

Fig.18 

 
 
T-kötés (Fig. B) 

Fig.19 

Fig.20 

Fig.21 

 
 
Ferde összeeresztés (Fig. C) 

Fig.22 

Fig.23 

 
 
Keretillesztés (Fig. D) 

Fig.24 

Fig.25 

 
 
Peremillesztés (Fig. E) 

Fig.26 

Fig.27 

 
  
 
Eresztékek készítéséhez járjon el a következ  módon: 
1. Illessze össze a két munkadarabot a végs  

illesztési helyzetnek megfelel en. 
2. Jelölje meg a pogácsahornyok középpontját a 

munkadarabon egy ceruzával. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• A hornyok középpontjainak legalább 50 mm-

re kell lenniük a munkadarabok küls  széleit l. 

• Hagyjon 100 mm–150 mm közötti távolságot a 
hornyok között több pogácsahely készítésekor. 

 
 
3. Csak a sarokkötés és a T-kötés esetében  

Szorítsa a függ leges munkadarabot a 
munkapadhoz. 

Csak a ferde összeeresztés esetében 
Szorítsa az egyik munkadarabot a 
munkapadhoz a ferde élével felfelé. 

Csak a keretillesztés és a peremillesztés 
esetében 

Szorítsa az egyik munkadarabot a 
munkapadhoz. 

4. Állítsa a hornyolási mélységet a használni kívánt 
pogácsák méretének megfelel en. Lásd a „A 
hornyolási mélység beállítása” cím  részt. 

5. Állítsa be a könyökös vezet  magasságát úgy, 
hogy a f részlap középen van a munkadarab 
széleit l számítva. 

6. Igazítsa az alaplemezen található középjelzést a 
munkadarabon ceruzával megjelölt vonalhoz. 

7. Kapcsolja be a szerszámot és óvatosan tolja azt 
el re, hogy a f részlap behatoljon a munkadarabba. 

8. Óvatosan húzza vissza a szerszámot az eredeti 
helyzetébe miután a beállítócsavar elérte az ütköz t. 

9. Csak a sarokkötés és a T-kötés esetében  
Szorítsa a vízszintes munkadarabot a 
munkapadhoz. 

Csak a ferde összeeresztés esetében 
Szorítsa a másik munkadarabot a 
munkapadhoz, a ferde élével felfelé. 

Csak a keretillesztés és a peremillesztés 
esetében 

Szorítsa a másik munkadarabot a 
munkapadhoz. 

10. Csak a sarokkötés esetében 
Helyezze a szerszámot a munkadarabra úgy, 
hogy a f részlap lefelé nézzen. 

Csak a T-kötés esetében 
Távolítsa el a könyökös vezet t a szerszámról. 
Helyezze a szerszámot a munkadarabra úgy, 
hogy a f részlap lefelé nézzen. 

11. Ismételje meg a 6–8 lépéseket a hornyok 
kivágásához a vízszintesen vagy a másik 
munkadarabban. 

 
 
Ha nincs szükség a f részlap középpontba állítására a 
deszka széleihez képest, akkor járjon el a következ  
módon: 

Csak a sarokkötés, a ferde összeeresztés és a 
peremillesztés esetében 

• Távolítsa el a könyökös vezet t a szerszámról. 
Állítsa a vezet lemezt 90°-ba a sarokkötés, 
keretillesztés és peremillesztés esetében, vagy 
45°-ba a ferde összeeresztés esetén.  
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• Kövesse a fent leírt 1 - 11 lépéseket, az 5 és 10 
lépéseket kivéve. 
Csak a T-kötés esetében 

• Illessze össze a két munkadarabot a végs  
illesztési helyzetnek megfelel en. 

• Fektesse a függ leges munkadarabot a vízszintes 
munkadarabra. Szorítsa mindkét munkadarabot a 
munkapadhoz. 

• Távolítsa el a könyökös vezet t a szerszámról. 
• Kövesse a fent leírt 2, 4, 6, 7, 8 és 11 lépéseket. 

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. 

Fig.28 

A szerszámot és szell z nyílásait tisztán kell tartani. 
Rendszeresen tisztítsa meg a szerszám 
szell z nyílásait és akkor is ha kezdenek eltöm dni. 

A szénkefék cseréje 

Fig.29 

A szénkeféket cserélje és ellen rizze rendszeresen. 
Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a 
határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa 
hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét 
szénkefét  egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma 
szénkeféket. 
Helyezze egy hornyolt fej  csavarhúzó fels  végét a 
szerszámon található nyílásba és távolítsa el a 
szénkefetartók fedelét, felfelé emelve azokat. 

Fig.30 

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó 
sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az 
újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. 

Fig.31 

Helyezze vissza a szénkefetartók fedelét a szerszámra. 
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. 

• Könyökös vezet  
• Porzsák 
• Beállítólemez 
• Rögzít anya kulcsa 
• A lapostiplimaró f részlapjai 
• Eredeti Makita akkumulátor és tölt  

 

MEGJEGYZÉS: 
• A listán felsorolt néhány kiegészít  megtalálható 

az eszköz csomagolásában standard 
kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek 
lehetnek. 
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www.makita.com

  

885297-973 


