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13 SVENSKA

SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER
Modell DSS610 DSS611

Bladdiameter 165 mm

vid 90° 57 mm

vid 45° 40 mm

vid 50° 36 mm
-1) 3 700

347 mm

Vikt 3,0 - 3,4 kg 2,9 - 3,2 kg

18 V likström

-
ende meddelande.

-

Tillgänglig batterikassett och laddare
Batterikassett

Laddare

VARNING: Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. -

Användningsområde 

Buller 

Modell DSS610

Modell DSS611

Använd hörselskydd 

Vibration

h,W
2

2

OBS:

annan.
OBS:

-

VARNING:
-

VARNING:

uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i 

 

EG-försäkran om överensstämmelse
Gäller endast inom EU

Allmänna säkerhetsvarningar för 
maskiner

VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvis-

medföljer det här maskinen.

allvarliga personskador.
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Spara alla varningar och instruk-
tioner för framtida referens.

maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för sladdlös 
cirkelsåg

Sågningsförfarande
1. FARA: Håll alltid händerna borta från såg-

ningsområdet. Håll den andra handen på det 
extra handtaget eller motorhuset.

klingan.
2. Sträck dig inte in under arbetsstycket.

3. Ställ in sågdjupet efter arbetsstyckets tjock-
lek.

4. Håll aldrig arbetsstycket i händerna eller i 
knäet vid kapning. Fäst arbetsstycket på ett 
stabilt underlag.

Fig.1

5. Håll maskinen i de isolerade handtagen om 

i kontakt med en dold elkabel eller sin egen 
kabel.

-

elektrisk stöt.
6. Vid klyvsågning ska alltid ett parallell- eller 

sidoanslag användas. -

7. Använd alltid en sågklinga med rätt storlek 
och form (diamant respektive rund) på styr-
hålen.

8. Använd aldrig en klingbricka eller bult 
som på något sätt är felaktig eller skadad. 

Orsaker till bakåtkast och relaterade varningar

-

1. Håll sågen stadigt med båda händerna och 
placera armarna så att de kan ta emot kraften 
från ett bakåtkast. Stå vid sidan av klingan och 
aldrig i dess linje.

vidtas.
2. Om klingan kläms eller av annan orsak hindras 

i skäret ska du släppa avtryckaren och hålla 
sågen stilla i skäret tills klingan har stannat. 
För att undvika bakåtkast ska du aldrig för-
söka ta bort sågen från arbetsstycket eller dra 
sågen bakåt när klingan är i rörelse. Undersök 

3. När sågen startas igen i arbetsstycket ska du 
centrera sågklingan i skäret och kontrollera 
att ingen sågtand är i ingrepp i materialet. Om 

4. Stötta långa arbetsstycken för att minimera 
risken för att klingan nyper fast och ger bakåt-
kast.

Fig.2
Fig.3

5. Använd aldrig slöa eller skadade klingor.

6. Klingdjup och nivåinställda låsspakar måste 
vara åtdragna och låsta innan sågning. Om 

7. Var extra uppmärksam vid sågning i väggar 
eller andra dolda utrymmen.

8. Håll ALLTID maskinen stadigt med båda hän-
derna. Placera ALDRIG handen, benet eller 
någon annan kroppsdel under bottenplattan 
eller bakom sågen, i synnerhet vid tvärsåg-
ning.

skador.
Fig.4

9. Forcera aldrig sågen. Skjut sågen framåt med 
en sågningshastighet som låter klingan såga 
utan att tappa fart.

Skyddets funktion
1. Kontrollera att det nedre skyddet är stängt före 

varje sågning. Använd inte sågen om det nedre 
skyddet kärvar och inte stängs omedelbart. 
Kila aldrig fast eller bind det nedre skyddet i 
öppet läge.

-

-
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2. Kontrollera funktionen hos det nedre skyddets 
fjäder. Om skyddet eller fjädern inte fungerar 
på avsett vis ska sågen underhållas innan den 
används.

eller andra ansamlingar.
3. Det nedre skyddet får endast dras tillbaka 

manuellt inför specialsågningar som “insticks-
sågning” och “geringsågning”. Höj det nedre 
skyddet med hjälp av handtaget och släpp det 
nedre skyddet så snart klingan går in i materi-
alet.

4. Kontrollera alltid att det nedre skyddet täcker 
klingan innan du ställer ned sågen på ett 
arbetsbordet eller på golvet.

5. Kontrollera det nedre skyddet genom att 
öppna det manuellt och sedan släppa det och 
observera skyddets stängning. Kontrollera 
även att handtaget inte vidrör verktygshuset. 

Ytterligare säkerhetsvarningar
1. Var extra försiktig vid sågning i fuktigt, 

tryckbehandlat och kvistigt trä.

klingspetsarna.
2. Ta aldrig bort sågat material medan klingan rör 

sig. Vänta tills klingan har stannat innan du tar 
bort det sågade materialet.

3. Undvik att såga i spik. Kontrollera arbetsstycket 
och ta bort alla spikar innan du börjar såga.

4. Placera större delen av sågbordet på den del 
av arbetsstycket som har ett fast stöd och 
inte på den del som ska sågas bort. Kläm fast 
arbetsstycken som är små eller korta. FÖRSÖK 
INTE ATT HÅLLA SMÅ ARBETSSTYCKEN I 
HANDEN!

Fig.5

5. Kontrollera att skyddet är stängt och att klingan 
har stannat innan du ställer ifrån dig sågen.

6. Använd aldrig cirkelsågen upp-och-nedvänd 
i ett skruvstäd. Det är extremt farligt och kan 
leda till allvarliga olyckor.

Fig.6

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

8. Försök inte stoppa klingorna genom att trycka 
på dem.

9. Använd inte några slipskivor.
10. Använd endast sågklingor med den diameter 

-
ven i handboken.

personskada.

11. Håll klingan vass och ren.

12. Använd alltid andningsmask och hörselskydd 
när du arbetar med verktyget.

13. Använd alltid ett sågblad som är avseet för att 
skära i det avsedda materialet.

14. Använd endast sågblad som är märkta med ett 
maximalt varvtal som är lika med eller högre 
än varvtalet som är märkt på maskinen.

15. (endast för länder i Europa)  
Använd alltid blad som överensstämmer med 
EN847-1.

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.

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

-

iakttas. 

 

11. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshan-
tering av batteriet.

12. Använd endast batterierna med de produkter 
-

-

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-

batterier.

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:  

-

Montera eller demontera 
batterikassetten

Fig.7:    1. Röd indikator 2. 3. Batterikassett

FÖRSIKTIGT:  

Håll stadigt i maskinen och batterikassetten 
när du installerar eller tar bort batterikasset-
ten.

-

-

-

FÖRSIKTIGT:  

Batteriskyddssystem (litium-ion-
batteri med stjärnmarkering)

Fig.8:    1.

-

-
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Indikerar kvarvarande 
batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator
Fig.9:    1. Indikatorlampor 2.

ett par sekunder.

Indikatorlampor Kvarvarande 
kapacitet

Upplyst Av Blinkar

75% till 100%

50% till 75%

25% till 50%

0% till 25%

Ladda 

Batteriet kan 
ha skadats.

OBS:

Inställning av hyvlingsdjup
Fig.10:    1. Spak

FÖRSIKTIGT:  
-

Vinkelsågning
Fig.11:    1. Spak

För modell DSS610
Fig.12:    1. Stoppanordning

För modell DSS611

Inriktning
Fig.13:    1. Bottenplatta 2.

position B.

Avtryckarens funktion
Fig.14:    1. 2.

FÖRSIKTIGT:  

-

VARNING:  
-

-
-

Tända lampan

Endast för modell DSS610
FÖRSIKTIGT:  

-

OBS:  
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MONTERING
FÖRSIKTIGT:  

-

maskinen.

Demontering eller montering av 
sågklinga

Fig.15:    1. 2.

FÖRSIKTIGT:  

Fig.16:    1. 2. 3.
4. Sexkantsskruv

Endast för maskiner med en ring 

Fig.17:    1. 2. 3. Ring 4.
5. Sexkantskruv

VARNING:  
Innan klingan monteras på spindeln ska du 
alltid se till att korrekt insatsring för axelhå-
let på den klinga du ska använda monteras 

Förvaring av insexnyckel
Fig.18:    1.

Anslutning av en dammsugare
Valfria tillbehör

Fig.19:    1. 2. Skruv
Fig.20:    1. Slang 2. Dammsugare

-

ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT:  

Fig.21:    1. Bakre handtag 2.
3. Bottenplatta

-

-

 

-

-

Parallellanslag (anslagsskena)
Fig.22:    1. 2.

(anslagsskena)
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UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT:  

-

-

Inställning för exakt 90° och 45° 
sågning (vertikalsågning och 45° 
sågning)

För modell DSS610

-

med t ex en vinkelhake.

Inställning för exakt 90° sågning 
(vertikalsågning)

För modell DSS611
-

Fig.23:    1.
2.

Fig.24:    1. Vinkelhake

Byte av kolborstar
Fig.25:    1. Slitmarkering

-

-

Fig.26:    1. 2.

-

VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT:  

-

OBS:  
-


