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SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER
Modell:

DSD180

Slaglängd

6 mm
0–6 000 min-1

Slag per minut
Max. kapningskapacitet

Gipsvägg

30 mm

7Ul

15 mm

Märkspänning

18 V likström

Standardbatterikassetter

7RWDOOlQJG

BL1815N, BL1820, BL1820B

BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B

258 mm

263 mm

1,7 kg

1,9 kg

Nettovikt





3nJUXQGDYYnUWSnJnHQGHSURJUDPI|UIRUVNQLQJRFKXWYHFNOLQJNDQGHVVDVSHFL¿NDWLRQHUlQGUDVXWDQI|UHJnende meddelande.
6SHFL¿NDWLRQHURFKEDWWHULNDVVHWWNDQYDULHUDPHOODQROLNDOlQGHU
9LNWPHGEDWWHULNDVVHWWLHQOLJKHWPHG(37$SURFHGXUH

Avsedd användning
'HWKlUYHUNW\JHWlUDQSDVVDWI|ULQVWLFNVVnJQLQJL
JLSVYlJJ'HWNDQRFNVnDQYlQGDVI|UDWWVnJDLWUlRP
GXPRQWHUDUHQOlPSOLJVnJEODG

Buller
'HQQRUPDODEXOOHUQLYnQI|U$EHODVWQLQJlUEHVWlPG
HQOLJW(1
/MXGWU\FNVQLYn /S$ G% $
0lWWROHUDQV . G% $
%XOOHUQLYnQYLGDUEHWHNDQ|YHUVWLJDG% $ 

VARNING: Viberationsemissionen under faktisk
DQYlQGQLQJDYPDVNLQHQNDQVNLOMDVLJIUnQGHWGHNODUHUDGHHPLVVLRQVYlUGHWEHURHQGHSnKXUPDVNLQHQ
används.
VARNING:9DUQRJDPHGDWWLGHQWL¿HUDVlNHUKHWVnWJlUGHUI|UDWWVN\GGDDQYlQGDUHQYLONDlUJUXQGDGHSnHQXSSVNDWWQLQJDYJUDGHQDYH[SRQHULQJ
I|UYLEUDWLRQHUXQGHUGHIDNWLVNDDQYlQGQLQJVI|UKnOlandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar
av användarcykeln i beräkningen, som till exempel
WLGHQGnPDVNLQHQlUDYVWlQJGRFKQlUGHQJnUSn
WRPJnQJ 

EG-försäkran om överensstämmelse

VARNING: Använd hörselskydd.

Gäller endast inom EU

Vibration

(8I|UVlNUDQRP|YHUHQVVWlPPHOVHLQNOXGHUDVVRP
ELODJD$WLOOGHQQDEUXNVDQYLVQLQJ

Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma)
EHVWlPWHQOLJW(1
$UEHWVOlJHVnJDLJLSVYlJJ WMRFNOHNPP
Vibrationsemission (ah PV2
2
0lWWROHUDQV . PV
$UEHWVOlJHVnJDLVSnQSODWWD WMRFNOHNPP
Vibrationsemission (ah PV2
2
0lWWROHUDQV . PV

SÄKERHETSVARNINGAR
Allmänna säkerhetsvarningar för
maskiner

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet
har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden
RFKNDQDQYlQGDVI|UDWWMlPI|UDHQPDVNLQPHGHQ
annan.

VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar. 8QGHUOnWHQKHWDWWI|OMD
varningar och instruktioner kan leda till elstötar, brand
RFKHOOHUDOOYDUOLJDSHUVRQVNDGRU

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan
RFNVnDQYlQGDVLHQSUHOLPLQlUEHG|PQLQJDYH[SRnering för vibration.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.
7HUPHQ´PDVNLQ´VRPDQJHVLYDUQLQJDUQDKlQYLVDUWLOO
din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna
maskin (sladdlös).
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Säkerhetsvarningar för batteridriven
gipssåg
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Håll verktyget i de isolerade handtagen om
GHW¿QQVULVNI|UDWWVnJYHUNW\JHWNDQNRPPD
i kontakt med en dold elkabel.2PVnJYHUNW\JHW
kommer i kontakt med en strömförande ledning
blir verktygets blottlagda metalldelar strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
Använd tvingar eller liknande för att säkra och
stödja arbetsstycket på ett stabilt underlag. $WW
KnOODDUEHWVVW\FNHWLKlQGHUQDHOOHUPRWNURSSHQ
JHULQWHWLOOUlFNOLJWVW|GRFKGXULVNHUDUGnDWW
förlora kontrollen.
Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon.
Undvik att såga i spik. Ta bort alla spikar i
arbetsstycket innan du sågar.
Såga inte för stora arbetsstycken.
.RQWUROOHUDDWWGHW¿QQVWLOOUlFNOLJWPHGIULWW
utrymme under arbetsstycket innan arbetet
påbörjas så att sågbladet inte slår emot golvet,
arbetsbänken osv.
Håll verktyget i ett fast grepp.
Se till att bladet inte är i kontakt med arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.
Håll händerna borta från rörliga delar.
Lämna inte verktyget igång. Använd endast
verktyget när du håller det i händerna.
Stäng av verktyget och vänta tills bladet
stannat helt innan bladet avlägsnas från
arbetsstycket.
Rör inte vid sågbladet eller arbetsstycket omedelbart efter avslutat arbete, då de kan vara
mycket heta och ge brännskador.
Använd inte verktyget obelastat i onödan.
Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier.
Se till att du inte andas in dammet eller får
något på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.
Använd alltid dammask eller andningsrespirator som är anpassad efter det material du
arbetar med och de förhållanden du arbetar
under.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis 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.

2.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska
användningen avbrytas omedelbart. Det kan
uppstå överhettning, brännskador och t o m en
explosion.
Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas
med rent vatten och läkare uppsökas omedelEDUW'HW¿QQVULVNI|UDWWV\QHQI|UORUDV
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 o.s.v.
(3) Skydda batteriet mot vatten och regn.
En batterikortslutning kan orsaka ett
VWRUWVWU|PÀ|GH|YHUKHWWQLQJEUDQGRFK
maskinhaveri.
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.
Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet
och utsätt det inte för stötar.
Använd inte ett skadat batteri.
De medföljande litiumjonbatterierna är föremål
för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.
)|UNRPPHUVLHOODWUDQVSRUWHU DYWH[WUHGMHSDUWHU
VRPVSHGLWLRQV¿UPRU PnVWHGHVlUVNLOGDWUDQVSRUWNUDYVRPDQJHVSnHPEDOODJHWRFKHWLNHWWHU
iakttas.
För att förbereda den produkt som ska avsändas
NUlYVDWWGXNRQVXOWHUDUHQH[SHUWSnULVNPDWHULDO
9DURFNVnXSSPlUNVDPSnDWWGHWLGLWWODQGNDQ
¿QQDV\WWHUOLJDUHI|UHVNULIWHUDWWI|OMD
7HMSD|YHUHOOHUPDVNHUDEORWWDGHNRQWDNWHURFK
SDFNDEDWWHULHWSnVnGDQWVlWWDWWGHWLQWHNDQU|UD
sig fritt i förpackningen.
Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makitabatterier.$QYlQGQLQJDYRlNWD0DNLWDEDWWHULHUHOOHU
batterier som har manipulerats kan leda till personoch utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
'HWXSSKlYHURFNVn0DNLWDVJDUDQWLI|UYHUNW\JHWRFK
laddaren.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd
1.

Viktiga säkerhetsanvisningar för
batterikassetten
1.

3.

2.

Innan batterikassetten används ska alla
instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten
läsas.
Montera inte isär batterikassetten.

3.

4.
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Ladda batterikassetten innan den är helt
urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda
batterikassetten när du märker att maskinen
blir svagare.
Ladda aldrig en fulladdad batterikassett.
Överladdning förkortar batteriets livslängd.
Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur
på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett
svalna innan den laddas.
Ladda batterikassetten om du inte har använt
den på länge (mer än sex månader).

SVENSKA

FUNKTIONSBESKRIVNING
FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är
avstängd och batterikassetten borttagen innan
du justerar maskinen eller kontrollerar dess
funktioner.

Indikerar kvarvarande
batterikapacitet
ŹFig.3: 1. Batteriindikator 2. Kontrollknapp
7U\FNSnNRQWUROONQDSSHQI|UDWWVHNYDUYDUDQGHEDWWHULNDSDFLWHW%DWWHULLQGLNHULQJDUQDPRWVYDUDUYDUMHEDWWHUL
Batteriindikatorstatus

Montera eller demontera
batterikassetten

Kvarvarande
batterikapacitet
Av

På

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

50% eller mer

FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och
batterikassetten när du monterar eller tar bort
batterikassetten.,DQQDWIDOONDQGHWOHGDWLOODWWGH
JOLGHUXUGLQDKlQGHURFKRUVDNDUVNDGDSnPDVNLQHQ
och batterikassetten samt personskada.

20–50 %

Mindre än 20 %

ŹFig.1: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett
7DERUWEDWWHULNDVVHWWHQJHQRPDWWVNMXWDQHUNQDSSHQSnNDVVHWWHQVIUDPVLGDVDPWLGLJWVRPGXGUDUXW
batterikassetten.

Indikerar kvarvarande
batterikapacitet

6lWWLEDWWHULNDVVHWWHQJHQRPDWWULNWDLQWXQJDQSn
EDWWHULNDVVHWWHQPRWVSnUHWLK|OMHWRFKVNMXWGHQSn
SODWV7U\FNLQEDWWHULNDVVHWWHQRUGHQWOLJWWLOOVGHQOnVHU
IDVWPHGHWWNOLFN2PGXNDQVHGHQU|GDLQGLNDWRUQSn
NQDSSHQVRYDQVLGDlUGHQLQWHOnVWRUGHQWOLJW

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

Gäller endast för batterikassetter med ett ”B” på
slutet i modellnumret
ŹFig.4: 1.,QGLNDWRUODPSRU2. Kontrollknapp
7U\FNSnNRQWUROONQDSSHQSnEDWWHULNDVVHWWHQI|UDWWVH
NYDUYDUDQGHEDWWHULNDSDFLWHW,QGLNDWRUODPSRUQDO\VHUL
ett par sekunder.
Indikatorlampor

FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten
med våld.2PNDVVHWWHQLQWHOlWWJOLGHUSnSODWVlU
den felinsatt.

Upplyst

Av

Kvarvarande
kapacitet
Blinkar
75% till 100%

Skyddssystem för batteri

50% till 75%

Litium-ion-batteri med stjärnmarkering
ŹFig.2: 1.6WMlUQPDUNHULQJ

25% till 50%

/LWLXPLRQEDWWHULHUPHGHQVWMlUQPDUNHULQJlUXWUXVWDGH
med ett skyddssystem. Detta system bryter automatiskt strömmen till maskinen för att förlänga batteriets
livslängd.
0DVNLQHQVWRSSDVDXWRPDWLVNWXQGHUSnJnHQGH
DQYlQGQLQJRPQnJRQDYI|OMDQGHVLWXDWLRQHUXSSVWnU
Överbelastning:
0DVNLQHQDQYlQGVSnHWWVlWWVRPJ|UDWWGHQI|UEUXNDU
onormalt mycket ström.
När detta sker stänger du av maskinen och upphör med
DUEHWHWVRPJMRUGHDWWPDVNLQHQ|YHUEHODVWDGHV6WDUWD
därefter upp maskinen igen.
2PPDVNLQHQLQWHVWDUWDUlUEDWWHULHW|YHUKHWWDW/nWGn
batteriet svalna innan du startar maskinen igen.
Batterispänningen faller:
'HQNYDUYDUDQGHEDWWHULNDSDFLWHWHQlUI|UOnJRFK
PDVNLQHQIXQJHUDULQWH,GHWWDOlJHWDUGXERUWEDWWHULHW
och laddar det.

12

0% till 25%
Ladda
batteriet.
Batteriet kan
ha skadats.

OBS:%HURHQGHSnDQYlQGQLQJVI|UKnOODQGHQRFKGHQ
RPJLYDQGHWHPSHUDWXUHQNDQLQGLNDWLRQHQVNLOMDVLJ
OlWWIUnQGHQIDNWLVNDEDWWHULNDSDFLWHWHQ

Avtryckarens funktion
ŹFig.5: 1.$YWU\FNDUH

SVENSKA

)|UDWWWDERUWGDPPXSSVDPODUHQKnOOHUGXLKDQGWDJHW
RFKGUDUEDNÀLNDUQDSnYHUNW\JHW9DUQRJDPHGDWWGUD
LÀLNDUQDSnEnGDVLGRUQDVDPWLGLJW
ŹFig.9: 1. Flik

FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren
fungerar och återgår till läget ”OFF” när du släpper den.
7U\FNLQDYWU\FNDUHQI|UDWWVWDUWDPDVNLQHQ
+DVWLJKHWHQ|NDVJHQRPDWWWU\FNDKnUGDUHSnDYWU\FNaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.
$YWU\FNDUHQNDQOnVDVI|UDWWI|UKLQGUDDWWGHQWU\FNVLQ
DYPLVVWDJ7U\FNLQNQDSSHQIUnQVLGDQVRPlUPlUNW
med I|UDWWOnVDDYWU\FNDUHQ7U\FNLQNQDSSHQIUnQ
sidan som är märkt med I|UDWWOnVDXSSDYWU\FNDUHQ
ŹFig.6: 1. Startspärr

FÖRSIKTIGT: Lås alltid verktyget när du bär
det eller upphör med sågningen.

5LNWDLQGDPPXSSVDPODUHQVNDQWPHGVNnURUQDSn
bottenplattan.
ŹFig.10: 1.6SnU

Byte av sågblad för gipsvägg
FÖRSIKTIGT: Ta alltid bort spån och annat
främmande material som sitter fast på bladet och/
eller bladhållaren. Om du inte gör det kan det hända
DWWVnJEODGHWLQWHGUDVnWRUGHQWOLJWPHGDOOYDUOLJD
SHUVRQVNDGRUVRPI|OMG
FÖRSIKTIGT: Rör inte sågbladet eller arbetsstycket direkt efter arbetet. De kan vara extremt
varma och orsaka brännskador.

Justera sågdjupet
6nJGMXSHWPRWVYDUDUVNDODQSnVnJEODGHW/RVVDSn
VNUXYHQSnEODGKnOODUHQWLOOVEODGHWNDQU|UDVLJIULWW
5LNWDLQVNDODQSnEODGHWPRWGHQQHGHUVWDOLQMHQSn
EODGKnOODUHQ'UDVHGDQnWVNUXYDUQD
ŹFig.7: 1.6nJGMXS2.1HGHUVWDOLQMHQSnEODGKnOODUHQ
3.6NDODQSnEODGHW
'HWPD[LPDODVnJGMXSHWEHURUSnW\SDYVnJEODG
$QYlQGDOOWLGGHWVnJEODGVRPlUXWIRUPDWI|UDWWVnJDL
arbetsmaterialet.

FÖRSIKTIGT: Kontrollera att sågbladet är
säkert monterat. 2PGHWWDLQWHJ|UVNDQVnJEODGHW
EU\WDVDYHOOHUDOOYDUOLJDSHUVRQVNDGRUXSSVWn
1.

7DERUWGDPPXSSVDPODUHQ

2. /RVVDSnVNUXYDUQDSnEODGKnOODUHQPHGHQ
insexnyckel.
ŹFig.11: 1. Bultar 2.%ODGKnOODUH3. Kniv

Typ av sågblad

Max. kapningsdjup

För gipsvägg

30 mm

3. 0RQWHUDHWWQ\WWEODGVnVRPYLVDVSnELOGHQ6H
WLOODWWVnJEODGHWVE|MGDNDQWSHNDUIUDPnW3DVVDLQGHQ
XWVNMXWDQGHGHOHQSnEODGKnOODUHQLVNnUDQSnEODGHW
ŹFig.12: 1.6NnUD2.8WVNMXWDQGHGHO PRWVDWWVLGD

För trä

15 mm

4.

-XVWHUDVnJGMXSHWRFKGUDVHGDQnWEXOWDUQD

5.

Montera dammuppsamlaren.

LED-lampa

Montera snap-off-bladet

FÖRSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt
i ljuskällan.
7U\FNSnDYWU\FNDUHQI|UDWWWlQGDODPSDQ/DPSDQ
IRUWVlWWHUDWWO\VDVnOlQJHGXKnOOHUDYWU\FNDUHQLQWU\FNW
Lampan slocknar ca 10 sekunder efter att du har släppt
avtryckaren.
ŹFig.8: 1. Lampa
OBS:$QYlQGHQWRUUWUDVDI|UDWWWRUNDERUWVPXWV
IUnQODPSJODVHW9DUI|UVLNWLJVnDWWLQWHODPSJODVHW
UHSDVHIWHUVRPOMXVHWGnNDQEOLVYDJDUH

FÖRSIKTIGT: Använd alltid det snap-of-blad
som har lämplig längd, bredd och tjocklek.(WW
ROlPSOLJWPRQWHUDWVQDSRIIEODGNDQJnV|QGHU(WW
WUDVLJWEODGNDQÀ\JDLYlJRFKRUVDNDSHUVRQVNDGRU
(WWVQDSRIIEODGNDQRFNVnDQYlQGDVPHGGHWKlU
YHUNW\JHW$QYlQGVHJPHQWPHGPPEUHGDVQDS
RIIEODGPHGHQWMRFNOHNSnPP'HWPD[LPDOD
VnJGMXSHWlUPPYLGVnJQLQJDYJLSVYlJJ
ŹFig.13: 1.7UHVHJPHQWDYVQDSRIIEODG
1. /RVVDEXOWHQSnEODGKnOODUHQ9ULGEODGHKnOODUHQ
VnDWWGHVVXWVNMXWDQGHGHOlUYlQGXWnW
2. 6lWWLQVQDSRIIEODGHWVnDWWGHVVYDVVDNDQWlU
YlQGIUDPnW

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

Ta bort dammuppsamlaren

3. 6lNUDVQDSRIIEODGHWSnGHQSRVLWLRQGlUVOXWHWDY
GHWI|UVWDVHJPHQWHWNRPPHUWLOONDQWHQDYEODGKnOODUHQ
VnVRPYLVDVSnELOGHQ
ŹFig.14: 1.%ODGKnOODUH2.6OXWHWSnGHWI|UVWD
VHJPHQWHWSnVQDSRIIEODGHW3.7LOOnWHQ
klipplängd

FÖRSIKTIGT: Använd aldrig maskinen utan
dammuppsamlaren.'XNDQInGDPPL|JRQHQYLONHW
kan orsaka ögonskador.
13
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Montera bladhöljet

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGT: Sätt alltid på bladhöljet när
verktyget inte används.(WWRVN\GGDWEODGNDQ
RUVDNDSHUVRQVNDGRUHOOHUVNDGRUSnEODGHW

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är
avstängd och batterikassetten borttagen innan
inspektion eller underhåll utförs.

3DVVHUDEODGK|OMHW|YHUEODGHWWLOOVNURNHQKDNDULEDVK|OMHW2EVHUYHUDULNWQLQJHQSnEODGK|OMHWQlUGXVlWWHU
IDVWGHWGHQEUHGDUHNURNHQlUSnIUDPVLGDQ)|UDWWWD
ERUWEODGK|OMHWO\IWHUGXXSSGHWVDPWLGLJWVRPGXQ\SHU
WLOOSnEnGDVLGRU
ŹFig.15: 1.%ODGK|OMH2. Krok
1lUYHUNW\JHWDQYlQGVVlWWHUGXLQEODGK|OMHWSnNURNHQ
SnEDVSODWWDQVnVRPYLVDVSnELOGHQWLOOVGHQNOLFNDU
ŹFig.16: 1.%ODGK|OMH2. Krok

Förvaring av insexnyckel
)|UYDUDLQVH[Q\FNHOQHQOLJW¿JXUHQQlUGHQLQWH
DQYlQGVVnDWWGXDOOWLGKDUGHQWLOOKDQGV
ŹFig.17: 1.,QVH[Q\FNHO

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Rengöra bashöljet
7DERUWÀLVRURFKGDPPVRPKDUVDPODWVSnEDVK|OMHW
/\IWXSSEDVK|OMHWVDPWLGLJWVRPGXGUDULNURNHQSn
EDNVLGDQI|UDWWWDERUWGHW)|OMERUWWDJQLQJVLQVWUXNWLRnerna i motsatt ordning när du monterar.
ŹFig.22: 1.%DVK|OMH2. Krok

FÖRSIKTIGT: Var uppmärksam på bladets
VSHWVRFKÀLVRUQlUGXWDUERUWEDVK|OMHW
OBSERVERA:8WI|UUHQJ|ULQJSHULRGLVNW(WWVPXW-

Ansluta en dammsugare

VLJWEDVK|OMHNDQVNDGDHOOHUYDQVWlOODDUEHWV\WDQ
)|UDWWXSSUlWWKnOODSURGXNWHQV6b.(5+(7RFK
7,//)g5/,7/,*+(7E|UDOOWXQGHUKnOOVRFKMXVWHULQJVarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter
RFKPHGUHVHUYGHODUIUnQ0DNLWD

$QVOXWHQGDPPVXJDUHIUnQ0DNLWDI|UHQUHQ
DQYlQGQLQJ7DERUWJXPPLSURSSHQSnOnGDQVORFN
RFKDQVOXWGDPPVXJDUVODQJHQWLOOPXQVW\FNHWSn
dammuppsamlaren.
ŹFig.18: 1. Dammuppsamlare 2. Gummiprop
3. Dammsugarslang

VALFRIA TILLBEHÖR
ANVÄNDNING

FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den
Makita-maskin som denna bruksanvisning avser.
Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det
XSSVWnULVNI|USHUVRQVNDGRU$QYlQGHQGDVWWLOOEHK|ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

FÖRSIKTIGT: Håll verktyget i ett fast grepp.
FÖRSIKTIGT: Håll alltid bottenplattan plant
mot arbetsstycket vid sågning. Utför aldrig ett
krökt snitt. ,DQQDWIDOONDQVnJEODGHWEU\WDVDYPHG
HQDOOYDUOLJRO\FNDVRPI|OMG
9VNnUDQRFKGHQNRQYH[DGHOHQDYYHUNW\JHWVDYEDVK|OMHLQGLNHUDUEODGHWVSRVLWLRQ.RQWUROOHUDDOOWLGEODGHWV
SRVLWLRQXQGHUVnJQLQJ
Verktygets bashölje
ŹFig.19: 1.9VNnUD2. Konvext del 3. Kniv
OBS:)|UNRUUHNWVnJQLQJlUGHWUHNRPPHQGHUDWDWW
ULWDGLWVNlUOLQMHUQDSnDUEHWVVW\FNHWLI|UKDQG
1. 3ODFHUDEODGHWVVSHWVSnVWDUWOLQMHQ/XWDYHUNW\JHW
VnDWWEDVSODWWDQVIUlPUHNDQWU|UYLGDUEHWVVW\FNHW
5LNWDLQERWWHQSn9VNnUDQLIUDPNDQWHQPHGVNlUOLQMHQ
ŹFig.20

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

*LSVVnJEODG

7UlVnJEODG

'DPPXSSVDPOLQJVOnGD

'DPPXSSVDPODUH

,QVH[Q\FNHO

.URN

0DNLWDVRULJLQDOEDWWHULRFKODGGDUH
OBS:1nJUDDYWLOOEHK|UHQLOLVWDQNDQYDUDLQNOXGHrade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan
variera mellan olika länder.

2. 7U\FNI|UVLNWLJWLQDYWU\FNDUHQXWDQDWWEODGHWNRPPHULNRQWDNWPHGDUEHWVVW\FNHW1lUEODGHWXSSQnUIXOO
hastighet trycker du verktyget mot arbetsstycket. När
EODGHWJnULJHQRPDUEHWVVW\FNHWOnWHUGXEDVK|OMHWVKHOD
yta komma i kontakt med arbetsstycket.
ŹFig.21
3.

)O\WWDYHUNW\JHWUDNWIUDPWLOOVVnJQLQJHQlUIlUGLJ
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