Cordless Jig Saw

INSTRUCTION MANUAL

S

Batteridriven sticksåg

BRUKSANVISNING

N

Batteridrevet stikksag

BRUKSANVISNING

FIN

Langaton lehtisaha

KÄYTTÖOHJE

LV

Bezvada figǌrzƗƧis

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LT

Belaidis metalo pjǌklelis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EE

Juhtmeta tikksaag

KASUTUSJUHEND

Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɣ Ʌɨɛɡɢɤ

ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɉɈ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ

GB

RUS

DJV141
DJV181

1

1

1
2

1

3

1

2

013928

012128

1

3

1

1

2

4

013870

013871

5

013933

6

013929

1

1

2

1

2

2

7

013930

8

013876

9

013877

1

1
2

10

013878

2

1

11

013879

12

013931

1
2

1

3
2

13

013932

14

013934

2

15

013884

1
6

2

5
1

3
4

1

3
2

16

013935

17

013886

18

013887

1

19

013936

20

013937

21

013938

1

2
2

3

3

22

013939

1

23

013940

24

013941

1
3
2

1

2

25

013942

26

013943

3

27

013944

SVENSKA (Originalbruksanvisning)

Förklaring till översiktsbilderna
17-2. Insexnyckel
17-3. Bult
18-1. Starthål
21-1. Parallellanslag
22-1. Insexnyckel
22-2. Bult
22-3. Mothåll
24-1. Mothåll
24-2. Gängad knopp
24-3. Cirkelanslagets stift
26-1. Bult
26-2. Linjal
27-1. Parallellanslag
27-2. Skruv
27-3. Parallellanslag

10-2. Bottenplatta
11-1. Låsskruv
12-1. Dammunstycke
12-2. Dammsugarslang
13-1. Skärlinje
13-2. Bottenplatta
15-1. Bottenplatta
15-2. Insexnyckel
15-3. Bult
16-1. Vinkelskåra
16-2. Bottenplatta
16-3. Bult
16-4. Graderingar
16-5. V-skåra
16-6. Växelhus
17-1. Bottenplatta

1-1. Röd indikator
1-2. Knapp
1-3. Batterikassett
2-1. Stjärnmarkering
3-1. Växlingsspak för sågfunktion
4-1. Låsomkopplare
4-2. PÅ/standbyomkopplare
5-1. Ratt för hastighetsinställning
6-1. Sticksågsblad
7-1. Bottenplatta
7-2. Insexnyckel
8-1. Skyddsplatta
8-2. Bottenplatta
9-1. Flisningsskydd
9-2. Bottenplatta
10-1. Dammunstycke

SPECIFIKATIONER
Modell

DJV141

Slaglängd
Trä
Max. sågkapacitet

DJV181

26 mm

26 mm

135 mm

135 mm

Lättstål

10 mm

10 mm

Aluminium

20 mm

20 mm

Slag per minut (min )

800 - 3 500

800 - 3 500

Längd

280 mm

298 mm

-1

Vikt

2,4 kg

2,5 kg

Märkspänning

14,4 V likström

18 V likström

• På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
• Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
• Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003
ENE019-1

Användningsområde
Verktyget är avsett för sågning i trä, plast och
metallmaterial. Tack vare ett stort urval tillbehör och
sågblad, kan verktyget användas för många ändamål
och är mycket väl lämpat för sågning i cirkel eller bågar.

Arbetsläge: skivsågning
Vibrationsemission (ah,B): 6,5 m/s2
Mättolerans (K): 1,5 m/s2
Arbetsläge: sågning av metallplåt
Vibrationsemission (ah,M): 5,0 m/s2
Mättolerans (K): 1,5 m/s2

ENG905-1

Buller
Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

ENG901-1
•

Ljudtrycksnivå (LpA): 78 dB (A)
Mättolerans (K): 3 dB (A)
Bullernivån vid arbete kan överstiga 80 dB (A).
•

Använd hörselskydd
ENG900-1

Vibration
Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt
enligtEN60745:

•
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Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har
uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och
kan användas för jämförandet av en maskin med
en annan.
Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan
också användas i preliminär bedömning av
exponering för vibration.
VARNING!
Viberationsemissionen under faktisk användning
av maskinen kan skilja sig från det deklarerade
emissionsvärdet, beroende på hur maskinen
används.

Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda
användaren och som grundar sig på en
uppskattning av exponering i verkligheten (ta med
i beräkningen alla delar av användandet såsom
antal gånger maskinen är avstängd och när den
körs på tomgång samt då startomkopplaren
används).

•

3.

4.
5.
6.

ENH101-17

Gäller endast Europa

EU-konformitetsdeklaration
Makita försäkrar att följande maskiner:
Maskinbeteckning:
Batteridriven sticksåg
Modellnummer/Typ: DJV141, DJV181
Följer följande EU-direktiv:
2006/42/EC
De är tillverkade i enlighet med följande standard eller
standardiseringsdokument:
EN60745
Den tekniska dokumentationen i enlighet med
2006/42/EG finns tillgänglig från:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

31.12.2013

000331

15.

Yasushi Fukaya
Direktör
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

GEA010-1

Allmänna säkerhetsvarningar för
maskin

VARNING!
GLÖM
INTE
att
noggrant
följa
säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det
att du har blivit van att använda den. OVARSAM
hantering
eller
underlåtenhet
att
följa
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan
leda till allvarliga personskador.

VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar
och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och
instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner
för framtida referens.

ENC007-8

VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR

GEB045-2

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
SLADDLÖS STICKSÅG
1.

2.

mot kroppen ger inte tillräckligt stöd och du kan
förlora kontrollen.
Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga
glasögon
och
solglasögon
är
INTE
skyddsglasögon.
Undvik att skära i spikar. Ta bort alla spikar i
arbetsstycket innan du sågar.
Såga inte för stora arbetsstycken.
Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt
utrymme under arbetsstycket innan arbetet
påbörjas så att sågbladet inte slår emot golvet,
arbetsbänken etc.
Håll maskinen stadigt.
Se till att sågbladet inte är i kontakt med
arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.
Håll händerna borta från rörliga delar.
Lämna inte maskinen igång. Använd endast
maskinen när du håller den i händerna.
Stäng av maskinen och vänta tills bladet
stannat helt innan bladet avlägsnas från
arbetsstycket.
Rör inte vid bladet eller arbetsstycket
omedelbart efter användning eftersom de kan
vara mycket heta och orsaka brännskador.
Använd inte maskinen obelastad i onödan.
Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier.
Se till att du inte andas in damm eller får det
på huden. Följ anvisningarna i leverantörens
materialsäkerhetsblad.
Använd
alltid
andningsskydd
eller
skyddsmask anpassat för det material du
arbetar med när du slipar.

FÖR BATTERIKASSETT
1.

Håll maskinen i de isolerade handtagen om det
finns risk för att skärverktyget kan komma i
kontakt med en dold elkabel. Om skärverktyget
kommer i kontakt med en strömförande ledning blir
maskinens metalldelar strömförande och kan ge
operatören en elektrisk stöt.
Använd tvingar eller annat praktiskt för att
säkra och stödja arbetsstycket på ett stabilt
underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller

2.
3.
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Innan batterikassetten används ska alla
instruktioner och varningsmärken på (1)
batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten
läsas.
Montera inte isär batterikassetten.
Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska
användningen avbrytas omedelbart. Det kan
uppstå överhettning, brännskador och t o m
en explosion.

FUNKTIONSBESKRIVNING

4.

Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas
med rent vatten och läkare uppsökas
omedelbart. Det finns risk för att synen
förloras.
5.
Kortslut inte batterikassetten.
(1) Rör inte vid polerna med något
strömförande material.
(2) Undvik att förvara batterikassetten
tillsammans med andra metallobjekt som
t ex spikar, mynt etc.
(3) Skydda batteriet mot vatten och regn.
Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort
strömflöde, överhettning, risk för brännskador
och maskinen kan till och med gå sönder.
6.
Förvara inte maskinen och batterikassetten på
platser där temperaturen kan nå eller
överstiga 50 잧 C (122 잧 F).
7.
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.
9.
Använd inte ett skadat batteri.
10. Följ
lokala
föreskrifter
beträffande
avfallshantering av batteriet.

•

Montera eller demontera batterikassetten
Fig.1
FÖRSIKTIGT!
•
Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller
tar bort batterikassetten.
•
Håll stadigt i maskinen och batterikassetten
när du installerar eller tar bort batterikassetten.
Om du inte håller stadigt i maskinen och
batterikassetten kan de halka ur dina händer och
skadas samt orsaka personskada.
Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen
på kassettens framsida samtidigt som du drar ut
batterikassetten.
Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på
batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på
plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser
fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på
knappens ovansida är batterikassetten inte låst
ordentligt.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Tips för att uppnå batteriets maximala
livslängd
1.

2.
3.

4.

FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
batterikassetten borttagen innan du justerar eller
kontrollerar maskinens funktioner.

•

Ladda batterikassetten innan den är helt
urladdad.
Sluta att använda maskinen och ladda
batterikassetten när du märker att kraften
avtar.
Ladda aldrig en fulladdad batterikassett.
Överladdning förkortar batteriets livslängd.
Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer
mellan 10 잧 C och 40 잧 C (50 잧 F - 104 잧 F). Låt
en varm batterikassett svalna innan den
laddas.
Ladda batterikassetten om du inte har använt
den på mer än sex månader.

•

FÖRSIKTIGT!
Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda
indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den
oväntat falla ur maskinen och skada dig eller
någon annan.
Montera inte batterikassetten med våld. Om
kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Batteriskyddssystem
(litium-ion-batteri med stjärnmarkering)
Fig.2
Litium-ion-batterier med en stjärnmarkering är utrustade
med ett skyddssystem. Detta system bryter automatiskt
strömmen till maskinen för att förlänga batteriets
livslängd.
Maskinen stanna automatiskt under användningen om
maskinen och/eller batteriet hamnar i en av följande
situationer:
•
Överbelastad:
Maskinen används på ett sätt som orsakar
att den förbrukar onormalt mycket ström.
I detta läge trycker du på PÅ/AVomkopplaren på maskinen och avbryter
arbetet som gör att maskinen blir
överbelastad. Tryck därefter på PÅ/AVomkopplare igen för att starta om.
Om maskinen inte startar är batteriet
överhettat. I denna situation ska du låta
batteriet svalna innan du trycker på PÅ/AVomkopplare igen.
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Batterispänningen faller:
Den kvarvarande batterikapaciteten är för låg
och maskinen fungerar inte. I detta läge tar
du bort batteriet och laddar det.

•

OBS!
•
När maskinen är i standbyläge fortsätter lampan
lysa.
•
Om maskinen lämnas i 10 sekunder utan några
åtgärder
i
standbyläge,
ställs
maskinen
automatiskt i lås-av-läge och lampan släcks.

Val av sågfunktion
Fig.3
Maskinen kan användas med sågbladet i en pendlande
eller en rak sågrörelse (upp och ner). Med
pendelsågning kastas bladet fram i sågmomentet, vilket
ger en markant ökning av sågningshastigheten.
Ändra
sågfunktionen
genom
att
vrida
omkopplingsreglaget för sågfunktion till önskat
sågfunktionsläge. Se tabellen för att val av passande
sågfunktion.
Position

0

Sågfunktion

Tända lamporna
FÖRSIKTIGT!
•
Titta inte direkt i lampan eller direkt i ljuskällan.
Tryck på låsomkopplaren för att tända lampan.
Trycker du en gång till på låsomkopplaren stoppar
maskinen och ljuset släcks.
OBS!
•
Använd en torr trasa för att torka bort smuts från
lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset
repas eftersom ljuset då kan bli svagare.
•
Lampan blinkar när maskinen överhettas. Låt
verktyget svalna fullständigt innan det används
igen.

Tillämpningar

Rak sågning

För sågning i lättmetall, rostfritt
stål och plaster.
För rena sågningar i trä och
plywood.

Liten kurvsågning

För sågning i lättmetall,
aluminium och lövträ.

Ratt för hastighetsinställning
Fig.5
Maskinhastigheten kan ställas in steglöst genom att
vrida på ratten för hastighetsinställning. Hastigheten blir
högst vid 6 och lägst vid 1.
Se tabellen för att välja rätt hastighet för det
arbetsstycke som skall sågas. Passande hastighet kan
däremot variera beroende på arbetsstyckets tjocklek.
Generellt sett kan du med en snabbare hastighet såga
stycken snabbare, men livslängden för sågbladet
minskar.

För sågning i trä och plywood.
Medelkurvsågning För snabb sågning i aluminium
och lättstål.
Stor kurvsågning

För snabb sågning i trä och
plywood.

006376

Avtryckarens funktion
Fig.4

Arbetstycke som skall sågas
Trä
Lättstål
Rostfritt stål
Aluminium
Plaster

Lås av

ON

Siffra på justeringsratt
4-6
3-6
3-4
3-6
1-4

013925

Standby

•

013945

Starta maskinen:
Tryck på låsomkopplaren för att ställa maskinen i
standbyläge. Det tänder även lampan.
Tryck på PÅ/standbyomkopplaren för att starta
maskinen i standbyläge.
Stoppa maskinen:
Tryck på PÅ/standbyomkopplaren för att stoppa och
ställa maskinen i standbyläge.
Tryck på låsomkopplaren för att stoppa och ställa
maskinen i lås-av-läge.
I standbyläge, tryck på låsomkopplaren för att släcka
lampan och ställa maskinen i lås-av-läge.

FÖRSIKTIGT!
Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas
till 6 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 6 eller
1, eftersom det kan leda till att funktionen för
hastighetsinställning inte längre fungerar.

OBS!
•
När ratten för hastighetsinställning står på 3 eller
högre minskar maskinen automatiskt varvtalet när
maskinen körs utan belastning för att minska
vibrationerna när maskinen körs utan belastning.
När maskinen belastas når dess varvtal det
förinställda varvtalet. Därefter håller maskinen
varvtalet tills den stängs av. När temperaturen är
låg och smörjoljan är trögflytande, kan det hända
att maskinen inte har denna funktion även när
motorn roterar.
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MONTERING
•

Skyddsplatta
Fig.8
Använd skyddsplattan vid sågning av dekorationsfanér,
plastmaterial etc. Plattan gör att känsliga ytor skyddas
mot yttre skador. Passa in skyddsplattan på maskinens
bottenplatta.

FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
batterikassetten borttagen innan du underhåller
maskinen.

Flisningsskydd

Montering eller borttagning av sågblad

•

•

•
•

Fig.9
Flisningsskydd kan användas för flisfri sågning. Montera
flisningsskyddet genom att föra maskinens bottenplatta
hela vägen framåt och sedan passa in den på
bottenplattans
undersida.
Om
du
använder
skyddsplattan ska flisningsskyddet monteras på
skyddsplattan.

FÖRSIKTIGT!
Ta alltid bort spån och annat främmande material
som sitter fast på bladet och/eller bladhållaren. I
annat fall kan det leda till att sågbladet inte dras åt
ordentligt med en allvarlig personskada som följd.
Rör inte vid sågbladet eller arbetsstycket
omedelbart efter avslutat arbete, eftersom de kan
vara mycket heta och ge brännskador.
Fäst sågbladet ordentligt. Om detta inte görs kan
det leda till allvarlig skada.
Var försiktig när du tar bort sågbladet så att du inte
skadar dina fingrar på bladets yttersta del eller
arbetsstyckets spets.

•

kan

inte

användas

vid

Dammuppsugning
Dammunstycket (valfritt tillbehör) rekommenderas för att
kunna utföra ett rent sågarbete.
Fig.10
Sätt fast dammunstycket på maskinen genom att för in
dammunstyckets krok i hålet på bottenplattan.

1

Fig.11
Dra åt klämman på dammunstyckets framsida för att
fästa dammunstycket.
Dammunstycket kan monteras antingen på vänster eller
höger sida av bottenplattan.

2

1. Låst läge
2. Frigjort läge

Fig.12
Anslut
sedan
dammunstycket.

013992

Se till att bladhållaren står i frigjort läge innan sågbladet
monteras.
För att montera sågbladet för du in det (sågtänder
riktade framåt) i bladhållaren tills det låser fast.
Bladhållaren flyttar sig automatiskt till sitt låsta läge och
sågbladet låses fast. Dra försiktigt i sågbladet för att
kontrollera att det inte ramlar ur under användning.

•

FÖRSIKTIGT!
Flisningsskyddet
vinkelsågning.

en

Makita

dammsugare

till

ANVÄNDNING
•

FÖRSIKTIGT!
Öppna inte verktygsöppnaren för mycket, eftersom
det kan orsaka skada på verktyget.

FÖRSIKTIGT!
Håll alltid bottenplattan plant mot arbetsstycket. I
annat fall kan sågbladet brytas av med en allvarlig
olycka som följd.

OBS!
•
Om maskinen används löpande tills batteriet är
tomt bör maskinen vila 15 minuter innan arbetet
fortsätter med ett laddat batteri.

Fig.6
För att ta bort sågbladet trycker du verktygsöppnaren
framåt så långt det går. Då frigörs sågbladet.

Fig.13
Starta maskinen utan att sågbladet vidrör arbetsstycket
och vänta tills sågbladet uppnår full hastighet. Vila
sedan bottenplattan plant mot arbetsstycket, och för
maskinen långsamt framåt längs den i förväg utmärkta
såglinjen.
För maskinen mycket långsamt framåt vid kurvsågning.

OBS!
•
Smörj stödrullen då och då.

Förvaring av insexnyckel
Fig.7
Förvara insexnyckeln enligt figuren när den inte
används så att du alltid har den till hands.
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Vinkelsågning

Metallsågning

Fig.14

Använd alltid ett lämpligt kylmedel (skärolja) vid
metallsågning. I annat fall kommer sågbladet att slitas
kraftigt. Istället för att använda ett kylmedel kan
arbetsstyckets undersida fettas in.

FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och att
batterikassetten är urtagen innan maskinfoten
lutas åt sidan.
Med bottenplattan lutad kan du utföra vinkelsågning vid
valfri vinkel mellan 0° och 45° (vänster eller höger).
•

Parallellanslagssats (valfritt tillbehör)

•

Fig.15
För att vinkla bottenplattan ska du lossa bulten på
bottenplattans baksida med insexnyckeln. Flytta
bottenplattan så att bulten är placerad i mitten av
vinkelhålet i bottenplattan.

1.

FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och att
batterikassetten är borttagen innan tillbehör
installeras eller tas bort.
Rak sågning

Fig.21
Ett parallellanslag kan användas vid upprepad sågning
av arbetsstycken som är 160 mm breda eller smalare,
för att få snabb, ren och rak sågning.

Fig.16
Luta bottenplattan tills önskad vinkel är inställd. Vskåran i växelhuset indikerar vinkeln mot graderingen.
Dra sedan åt bulten ordentligt för att fästa bottenplattan.

Fig.22
För att installera, sätt in parallellanslaget i det
rektangulära hålet på sidan av maskinens bottenplatta
med anslagets mothåll vänt neråt. För parallellanslaget
till önskad skärbreddsposition, och dra därefter åt bulten
för att fästa den.

Sågning mot vägg
Fig.17
Lossa bulten på bottenplattans undersida med
insexnyckeln, och skjut sedan bottenplattan helt bakåt.
Dra sedan åt bulten för att fästa bottenplattan.

2.

Invändiga snitt

Cirkelsågning

Fig.23

Utsågning kan utföras med endera av två metoder, A
eller B.
A) Borra ett starthål:

Fig.24
Montera parallellanslaget enligt nedan vid sågning
av cirklar eller bågar med en radie på 170 mm
eller mindre.
1.
För in parallellanslaget i det fyrkantiga hålet på
bottenplattans sida med anslagets mothåll riktat
uppåt. Sätt i cirkelanslagets stift i det ena av det
två hålen i anslagets mothåll. Skruva fast den
gängade knoppen på stiftet för att fästa stiftet.
2.
Skjut sedan parallellanslaget till den önskade
sågradien, och fäst det i läge genom att dra åt
bulten. Skjut därefter bottenplattan ända fram.

Fig.18
•
Förborra ett starthål med mer än 12 mm i diameter
för att göra en utsågning utan att behöva såga in
från kanten av arbetsstycket. Sätt i sågbladet i
hålet och genomför utsågningen.
B) Hålsågning:
Fig.19
•
Du behöver inte förborra ett hål eller såga dig in
från kanten om du försiktigt gör enligt följande.
1.
Luta maskinen framåt mot bottenplattans
framkant med sågbladets spets i position rakt
ovanför arbetsstyckets yta.
2.
Tryck mot maskinen så att bottenplattans
framkant inte rör sig när maskinen sätts på, och
sänk maskinens bakända långsamt och försiktigt.
3.
Sänk sakta maskinens bottenplatta mot
arbetsstyckets yta när sågbladet börjar såga
igenom arbetsstycket.
4.
Genomför sågningen på vanligt sätt.

OBS!
•
Använd alltid sågblad nr. B-17, B-18, B-26 eller B27 vid sågning av cirklar eller bågar.

Adaptersats till styrskena (extra tillbehör)
Fig.25
Vid sågning av material som ska vara parallella och
med samma bredd, eller vid sågning av raka linjer, kan
ledskenan och parallellanslaget säkerställa snabba och
rena sågarbeten.
Montera parallellanslaget genom att föra in linjalen i det
fyrkantiga hålet i bottenplattan så långt det går. Dra åt
skruven ordentligt med insexnyckeln

Tilljämning av kanter
Fig.20
Låt sågbladet lätt följa kanterna för att jämna till dem
eller för att göra smärre justeringar av arbetsstyckets
storlek.

Fig.26
Montera parallellanslaget på ledskenan. För in linjalen i
parallellanslagets fyrkantiga hål. Placera bottenplattan
vid sidan av ledskenan, och dra fast bulten ordentligt.
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Fig.27
•

FÖRSIKTIGT!
Använd alltid sågbladnummer B-8, B-13, B-16, B17 eller 58 vid användning av ledskenan och
parallellanslaget.

UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT!
•
Se alltid till att maskinen är avstängd och
batterikassetten borttagen innan inspektion eller
underhåll utförs.
•
Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande.
Missfärgning, deformation eller sprickor kan
uppstå.
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET
bör
allt
underhållsoch
justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita
servicecenter och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT!
Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för
användning tillsammans med den Makita-maskin
som denna bruksanvisning avser. Om andra
tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk
för personskador. Använd endast tillbehören eller
tillsatserna för de syften de är avsedda för.
Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver
ytterligare information om dessa tillbehör.
•
Sticksågsblad
•
Insexnyckel 4
•
Parallellanslagssats (anslagsskena)
•
Parallellanslagssats
•
Sats för löpskena
•
Flisningsskydd
•
Skyddsplatta
•
Dammunstycke
•
Makitas originalbatteri och -laddare.
•

OBS!
•
Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i
maskinpaketet som standardtillbehör. De kan
variera mellan olika länder.
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