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9 SVENSKA

SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER
Modell: DJR186

Slaglängd 32 mm

Slag per minut 0 - 2 800 min-1

Max. sågkapacitet Rör 130 mm

255 mm

Märkspänning 18 V likström

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

486 mm

Nettovikt 3,5 kg 3,8 kg

-
ende meddelande.

Avsedd användning

Buller

VARNING: Använd hörselskydd.

Vibration

h, B
2

2

h, WB
2

2

OBS:
har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden 

annan.
OBS:

-

VARNING:
-

används.

VARNING: -
hetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grun-
dade på en uppskattning av graden av exponering 

-
landena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar 

tiden då maskinen är avstängd och när den går på 
tomgång).

EU-konformitetsdeklaration
Gäller endast inom EU

24.4.2015

Yasushi Fukaya
Direktör
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Allmänna säkerhetsvarningar för 
maskiner

VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvar-
ningar och anvisningar. 

Spara alla varningar och instruk-
tioner för framtida referens.

maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för sladdlös 
tigersåg

1. Håll maskinen i de isolerade handtagen om det 

kontakt med en dold elkabel. Om skärverktyget 
kommer i kontakt med en ”strömförande” ledning 

-
rande” och kan ge operatören en elektrisk stöt.

2. Använd tvingar eller en annan praktisk metod 
för att säkra och stödja arbetsstycket på ett 
stabilt underlag. -
derna eller mot kroppen ger inte tillräckligt stöd 
och du kan förlora kontrollen.

3. Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasö-
gon och solglasögon är INTE skyddsglasögon.

4. Undvik att såga i spik. Ta bort alla spikar i 
arbetsstycket innan du sågar.

5. Såga inte för stora arbetsstycken.
6. 

utrymme under arbetsstycket innan arbetet 
påbörjas så att sågbladet inte slår emot golvet, 
arbetsbänken etc.
Håll stadigt i maskinen.

8. Se till att sågbladet inte är i kontakt med 
arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.
Håll händerna borta från rörliga delar.

10. Lämna inte maskinen igång. Använd endast 
maskinen när du håller den i händerna.

11. Stäng av maskinen och vänta tills bladet 
stannat helt innan bladet avlägsnas från 
arbetsstycket.

12. Rör inte vid sågbladet eller arbetsstycket ome-
delbart efter avslutat arbete, eftersom de kan 
vara mycket heta och ge brännskador.

13. Använd inte maskinen obelastad i onödan.
14. Använd alltid andningsskydd eller skydds-

mask anpassat för det material du arbetar 
med.

15. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. 
Se till att du inte andas in damm eller får det 
på huden. Följ anvisningarna i leverantörens 
materialsäkerhetsblad.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING: GLÖM INTE att också fortsätt-

ningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för 
maskinen även efter att du blivit van att använda 
den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen 
eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna 
bruksanvisning följs kan följden bli allvarliga 
personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för 
batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla 
instruktioner och varningsmärken på (1) bat-
teriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten 
läsas.

2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska 

användningen avbrytas omedelbart. Det kan 
uppstå överhettning, brännskador och t o m en 
explosion.

4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas 
med rent vatten och läkare uppsökas omedel-

5. Kortslut inte batterikassetten.
(1) Rör inte vid polerna med något strömfö-

rande material.
(2) Undvik att förvara batterikassetten till-

sammans med andra metallobjekt som 
t.ex. spikar, mynt o.s.v.

(3) Skydda batteriet mot vatten och regn.
En batterikortslutning kan orsaka ett 

maskinhaveri.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på 

platser där temperaturen kan nå eller överstiga 
50 °C.
Bränn inte upp batterikassetten även om 
den är svårt skadad eller helt utsliten. 
Batterikassetten kan explodera i öppen eld.

8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet 
och utsätt det inte för stötar.
Använd inte ett skadat batteri.

10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål 
för kraven i gällande lagstiftning för farligt 
gods. 

-

iakttas. 

krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. 
Var också uppmärksam på att det i ditt land kan 

 

sig fritt i förpackningen.
11. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshan-

tering av batteriet.
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SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-

batterier.

Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och 
laddaren.

Tips för att uppnå batteriets max-
imala livslängd
1. Ladda batterikassetten innan den är helt 

urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda 
batterikassetten när du märker att maskinen 
blir svagare.

2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. 
Överladdning förkortar batteriets livslängd.

3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur 
på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett 
svalna innan den laddas.

4. Ladda batterikassetten om du inte har använt 
den på länge (mer än sex månader). 

FUNKTIONSBESKRIVNING
FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är 

avstängd och batterikassetten borttagen innan 
du justerar maskinen eller kontrollerar dess 
funktioner.

Montera eller demontera 
batterikassetten

FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan 
du monterar eller tar bort batterikassetten.

FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och 
batterikassetten när du monterar eller tar bort 
batterikassetten.
glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen 

Fig.1:    1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

-
pen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut 

fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på 
knappens ovansida är den inte låst ordentligt.

FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten 
helt tills den röda indikatorn inte längre syns. 

skada dig eller någon annan.

FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten 
med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är 
den felinsatt.

Skyddssystem för batteri
Litium-ion-batteri med stjärnmarkering

Fig.2:    1.

-

livslängd.
Maskinen stoppas automatiskt under pågående 

Överbelastning:

onormalt mycket ström.
När detta sker stänger du av maskinen och upphör med 

därefter upp maskinen igen.

Batterispänningen faller:

och laddar det.

Indikerar kvarvarande 
batterikapacitet

Gäller endast för batterikassetter med ett ”B” på 
slutet i modellnumret

Fig.3:    1. 2. Kontrollknapp

ett par sekunder.

Indikatorlampor Kvarvarande 
kapacitet

Upplyst Av Blinkar

Ladda 

Batteriet kan 
ha skadats.

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den 
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Avtryckarens funktion

FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikasset-
ten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren 
fungerar och återgår till läget ”OFF” när du släp-
per den.

FÖRSIKTIGT: När maskinen inte används ska 
startspärren vara intryckt från sidan A för att låsa 
avtryckaren i det avstängda läget OFF.

Fig.4:    1. Startspärr 2.

Startspärren förhindrar oavsiktlig aktivering av 
avtryckaren.

avtryckaren för att starta maskinen.
Hastigheten ökas genom att trycka hårdare på avtryck-

MONTERING
FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är 

avstängd och batterikassetten borttagen innan du 
underhåller maskinen.

Montering eller demontering av 
sågblad för tigersåg

FÖRSIKTIGT: Rensa alltid bort sågspån och 
främmande partiklar som sitter i bladet och/eller 
runt bladklämman.
inte sitter fast ordentligt, vilket kan resultera i allvar-
liga skador.

-

läge .
Fig.5:    1. Bladklämmans spak 2. 3. Låst 

läge

det går. Bladklämmans hylsa roterar och låser fast såg-

inte lossar även om du drar i det.
Fig.6:    1. 2. Bladklämmans 

hylsa

FÖRSIKTIGT: Om du inte skjuter in sågbla-
det för tigersåg helt kan sågbladet lossa oväntat 
under sågningen. Det kan vara extremt farligt.

-

.
Fig.7:    1. 2. Bladklämmans 

spak

FÖRSIKTIGT: 
från spaken under bytet. I annat fall kan person-
skador uppstå.

OBS: -
klämmans spak helt kan det hända att spaken inte 

.
OBS:

ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT: Tryck alltid anslaget mot 

arbetsstycket vid användning.

FÖRSIKTIGT: Bär alltid handskar för att 
skydda dina händer från metallspån.

FÖRSIKTIGT: Använd alltid skyddsglasögon 
enligt gällande föreskrifter.

FÖRSIKTIGT: Använd alltid ett lämpligt kyl-
medel (skärolja) vid metallsågning. Utan kylning 

Fig.8

UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är 

avstängd och batterikassetten borttagen innan 
inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunnings-
medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor-
mation eller sprickor kan uppstå.

Byte av kolborstar
Fig.9:    1. Slitagemarkering

Byt ut dem när de är nedslitna till slitagemarkeringen. 
-

1.

2.
montera locken.
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Fig.10:    1. Borsthållarlock

-

och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat-

ser rekommenderas för användning med den 
Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. 

-
ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

-

OBS: -

variera mellan olika länder.


