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SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER
Modell DTM41 DTM51

6 000 - 20 000 (min-1)

1,6 ° (totalt 3,2 °)

326 - 340 mm

Vikt 1,9 - 2,3 kg 2,0 - 2,4 kg

-
ende meddelande.

-

Tillgänglig batterikassett och laddare
Batterikassett BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Laddare

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

Avsedd användning 

Buller 

 

Modell DTM41

Modell DTM51

 

Modell DTM41

Modell DTM51

 

Modell DTM41

Modell DTM51

 

Modell DTM41

Modell DTM51

Använd hörselskydd 

Vibration

Modell DTM41

h
2

2

Modell DTM51

h
2

2



11 SVENSKA

Modell DTM41
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OBS: 

OBS:
-

VARNING:
-

VARNING:

 

EG-försäkran om överensstämmelse
Gäller endast inom EU

Allmänna säkerhetsvarningar för 
maskiner

VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvis-

medföljer det här maskinen.

allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruk-
tioner för framtida referens.

SÄKERHETSVARNINGAR 
FÖR BATTERIDRIVEN 
MULTIFUNKTIONELL MASKIN

1. Denna maskin är avsedd att användas för såg-
ning, kapning, skrapning och slipning. Läs alla 
säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer 

maskinen.

skada.
2. Håll maskinen i de isolerade handtagen om det 

kontakt med en dold elkabel.

3. Använd tvingar eller annat praktiskt för att 
säkra och stödja arbetsstycket på ett stabilt 
underlag.

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

5. Undvik att skära i spikar. Ta bort alla spikar i 
arbetsstycket innan du sågar.

6. Håll maskinen stadigt.
Se till att verktyget inte är i kontakt med 
arbetsstycket innan du aktiverar knappen.

8. Håll händerna borta från rörliga delar.
9. Lämna inte maskinen igång. Använd endast 

maskinen när du håller den i händerna.
10. Stäng av maskinen och vänta tills bladet 

stannat helt innan bladet avlägsnas från 
arbetsstycket.

11. Rör inte vid verktyget eller arbetsstycket ome-
delbart efter användning eftersom de kan vara 
mycket heta och orsaka brännskador.

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

mask anpassat för det material du arbetar med 
när du slipar.

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

15. Detta verktyg är inte vattenskyddat, använd 
därför inte vatten på arbetsstyckets yta.

16. Ventilera arbetsplatsen ordentligt när du utför 
sliparbeten.
Används verktyget för slipning av vissa pro-
dukter, färger och trä, kan användaren utsät-
tas för damm som innehåller farliga ämnen. 
Använd lämpligt andningsskydd.

18. Se före användning till att underlagsplattan 
inte är sprucken eller trasig. Sprickor och 
skador kan orsaka personskada.

19. Använd inte tillbehör som inte är särskilt till-
verkade och rekommenderade av maskinens 
tillverkare.
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20. Bär personlig skyddsutrustning. Använd visir, 
korgglasögon eller skyddsglasögon beroende 
på arbetet. Om det är tillbörligt, använd hörsel-
skydd, handskar och verkstadsförkläde som 
kan skydda mot avskrap eller små fragment 
från arbetsstycket.

-

21. Håll personer i omgivningen på säkert avstånd 

arbetsområdet ska bära personlig skyddsut-
rustning.

22. Lägg aldrig maskinen åt sidan förrän den har 
stannat helt.

maskinen.
23. Kör inte maskinen medan du bär den vid din 

sida.

24. Använd inte maskinen i närheten av lättan-
tändliga material.
material.

25. -
vätskor.

26. Se alltid till att maskinen är avstängd och 
sladden utdragen eller att batterikassetten är 
borttagen innan maskinen underhålls.
Se till att alltid ha ett ordentligt fotfäste. Se till 
att ingen står under dig när maskinen används 
på hög höjd.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING: GLÖM INTE att noggrant följa 

säkerhetsanvisningarna för maskinen även 
efter det att du har blivit van att använda 
den. OVARSAM hantering eller underlåten-
het att följa säkerhetsanvisningarna i denna 
bruksanvisning kan leda till 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.

9. Använd inte ett skadat batteri.
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). 
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FUNKTIONSBESKRIVNING
VARNING:  

Se alltid till att maskinen är avstängd och att 
batterikassetten är borttagen innan du jus-
terar eller funktionskontrollerar maskinen. I 
annat fall kan det leda till allvarlig personskada 
vid en oavsiktlig start.

Montera eller demontera 
batterikassetten

Fig.1:    1. 2. 3. Batterikassett

FÖRSIKTIGT:  

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

och skadas samt orsaka personskada.

-

ordentligt.

FÖRSIKTIGT:  

Batteriskyddssystem (litium-ion-
batteri med stjärnmarkering)

Fig.2:    1.

-

-

Överhettningsskydd

den igen.

Indikerar kvarvarande 
batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator
Fig.3:    1. Indikatorlampor 2.

ett par sekunder.

Indikatorlampor Kvarvarande 
kapacitet

Upplyst Av Blinkar

Ladda 

Batteriet kan 
ha skadats.

OBS:

Avtryckarens funktion
Fig.4:    1.

FÖRSIKTIGT:  
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Justering av den roterande 
slagfrekvensen

Fig.5:    1. Nummerskiva

-

-

OBS:  

riktning ska du alltid vrida nummerskivan genom 

Indikatorlampa
Fig.6:    1. Indikatorlampa

den.

MONTERING
FÖRSIKTIGT:  

-

maskinen.

Montering eller demontering av 
verktyg (valfritt tillbehör)

VARNING:  

kan det skada maskinen och orsaka allvarlig 
personskada.

-
dig vinkel.

FÖRSIKTIGT:  

-

Fig.7:    1. 2.

-

Fig.8:    1. 2. 3.

Fig.9

matchar de i slipplattan.

drar av det. 

 

Fig.10:    1.
-

ANVÄNDNING
VARNING:  

-

FÖRSIKTIGT:  

Kapning, sågning och skrapning

FÖRSIKTIGT:  

Fig.11

inte saktar ned.

OBS:  

maskinen kan minska dess effektivitet.
-

-

-
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Slipning

FÖRSIKTIGT:  

-
per utan sandkorn.

Fig.12

OBS:  

-

sandpapper mot ett med annan kornstorlek kan 

Dammuppsugningstillsats (valfritt 
tillbehör)

Fig.13:    1. 2.
3. Dammtillsats 4. 5.
6. 7. 8.

-

-

Fig.14

-

UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT:  

-

-

-

VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT:  

-

OBS:  
-


