GB

Planer

INSTRUCTION MANUAL

UA

Ɋɭɛɚɧɨɤ

ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ

PL

Strug do drewna

INSTRUKCJA OBSàUGI

RO

Maúină de rindeluit

MANUAL DE INSTRUCğIUNI

DE

Balkenhobel

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU

Gyalu

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

SK

HobĐovaþka

NÁVOD NA OBSLUHU

CZ

Hoblík

NÁVOD K OBSLUZE

KP0800

1

1

1

2

1

2

1

010336

2

010172

2

3

3

010173

1

2
3
4
5
6
7

1
2

4

002564

2
3
4
5
002555

6

002564

2
3

8

2
010175

5

6
7
8
9
10

7

4
3
2

002565

9

002566

007802

12

010176

15

002580

1

1

10

6

5

4

7

002556

1

1

2

8
9

5

1

1

11

1
2
1

13

2
010177

14

010178

2

2
1
2

1

16

010181

17

010372

18

010179

19

010183

20

003634

21

010184

24

002590

1

1

5

2

4

3

22

002588

23

002589

1

1

25

28

2

2
001145

1

1

26

010335

2
010186

3

27

010185

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

ObjaĞnienia do widoku ogólnego
1-1. WskaĨnik
1-2. Gaáka
2-1. Przycisk blokady / przycisk blokady
wáączenia
2-2. Spust przeáącznika
3-1. NóĪ strugarki
3-2. Tylna podstawa
3-3. DĨwignia zabezpieczająca nóĪ
4-1. Klucz nasadowy
4-2. ĝruba
5-1. ĝruba
5-2. Waáek
5-3. NóĪ strugarki
5-4. Osáona waáka
5-5. Páytka dociskająca nóĪ
6-1. KrawĊdĨ wewnĊtrzna páytki
sprawdzianu
6-2. KrawĊdĨ noĪa
6-3. NóĪ strugarki
6-4. Páytka dociskająca nóĪ
6-5. WkrĊty
6-6. Zderzak
6-7. KrawĊdĨ tylna podstawy
sprawdzianu

6-8. Páytka sprawdzianu
6-9. Podstawa sprawdzianu
7-1. Klucz nasadowy
7-2. ĝruba
8-1. ĝruba z ábem stoĪkowym ĞciĊtym
8-2. Páytka dociskająca nóĪ
8-3. Wpusty noĪa
8-4. Páytka sprawdzianu
8-5. Zderzak páytki dociskającej nóĪ
8-6. Páytka blokady
8-7. Zderzak páytki sprawdzianu
8-8. Podstawa sprawdzianu
8-9. KrawĊdĨ tylna podstawy
sprawdzianu
8-10. NóĪ dwustronny (maáy)
9-1. NóĪ dwustronny (maáy)
9-2. Bruzda
9-3. Páytka blokady
9-4. ĝruba koánierzowa z gniazdem
szeĞciokątnym
9-5. Osáona waáka
9-6. Waáek
9-7. Páytka dociskająca nóĪ
10-1. Worek na pyá

10-2. Dysza
11-1. àącznik
13-1. Kolanko
13-2. Dysza
14-1. Początek
14-2. Koniec
16-1. KrawĊdĨ noĪa
16-2. Linia ciĊcia
17-1. ĝruba
17-2. Prowadnica (osprzĊt dodatkowy)
22-1. Uchwyt do ostrzenia
23-1. NakrĊtka motylkowa
23-2. Ostrze (A)
23-3. Ostrze (B)
23-4. Bok (D)
23-5. Bok (C)
25-1. Znak ograniczenia
26-1. Pokrywa przeciwwiórowa
26-2. ĝrubokrĊt
27-1. Dysza
27-2. ĝrubokrĊt
28-1. Pokrywka uchwytu szczotki
28-2. ĝrubokrĊt

SPECYFIAKCJE
Model

KP0800

SzerokoĞü strugania

82 mm

GáĊbokoĞü strugania

2,5 mm

GáĊbokoĞü wrĊgowania

9 mm

PrĊdkoĞü bez obciąĪenia (min-1)

17 000

DáugoĞü caákowita

285 mm

CiĊĪar netto

2,6 kg

Klasa bezpieczeĔstwa

/II

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmĊ programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wczeĞniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą róĪniü siĊ w zaleĪnoĞci od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE001-1

Przeznaczenie
NarzĊdzie to jest
wzdáuĪnego drewna.

przeznaczone

do

ENG102-2

Tylko dla krajów europejskich
Poziom haáasu i drgaĔ
Typowy równowaĪny poziom dĨwiĊku A okreĞlony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciĞnienia akustycznego (LpA) : 89 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 100 dB (A)
NiepewnoĞü (K): 3 dB(A)
NaleĪy stosowaü ochraniacze sáuchu

strugania
ENF002-2

Zasilanie
NarzĊdzie wolno podáączaü tylko do Ĩródeá zasilania o
napiĊciu zgodnym z napiĊciem podanym na tabliczce
znamionowej. MoĪna je zasilaü wyáącznie jednofazowym
prądem przemiennym. Jest ono podwójnie izolowane,
dlatego teĪ moĪna je zasilaü z gniazda bez uziemienia.
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ENG222-2

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

Drgania
Caákowita wartoĞü poziomu drgaĔ (suma wektorów w 3
osiach) okreĞlona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: Struganie miĊkkiego drewna
Wytwarzanie drgaĔ (ah) : 2,5 m/s2
NiepewnoĞü (K) : 1,5 m/s2

GEA010-1

Ogólne zasady bezpieczeĔstwa
obsáugi elektronarzĊdzi

ENG901-1

•

•

•

OSTRZEĩENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeĪenia i
instrukcje. Nie przestrzeganie ich moĪe prowadziü do
poraĪeĔ prądem, poĪarów i/lub powaĪnych obraĪeĔ ciaáa.

Deklarowana wartoĞü wytwarzanych drgaĔ zostaáa
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i moĪna ją wykorzystaü do porównywania
narzĊdzi.
Deklarowaną wartoĞü wytwarzanych drgaĔ moĪna
takĪe wykorzystaü we wstĊpnej ocenie naraĪenia.

•

Wszystkie ostrzeĪenia i instrukcje naleĪy
zachowaü
do
póĨniejszego
wykorzystania.

OSTRZEĩENIE:
Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
uĪytkowania elektronarzĊdzia mogą siĊ róĪniü od
wartoĞci deklarowanej, w zaleĪnoĞci od sposobu
jego uĪytkowania.
W oparciu o szacowane naraĪenie w rzeczywistych
warunkach uĪytkowania naleĪy okreĞliü Ğrodki
bezpieczeĔstwa w celu ochrony operatora
(uwzglĊdniając wszystkie elementy cyklu dziaáania,
tj. czas, kiedy narzĊdzie jest wyáączone i kiedy
pracuje na biegu jaáowym, a takĪe czas, kiedy jest
wáączone).

GEB010-4

OSTRZEĩENIE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEēSTWA
1.

2.

ENH101-15

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodnoĞci UE
Niniejszym
firma
Makita
Corporation
jako
odpowiedzialny producent oĞwiadcza, iĪ opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Strug do drewna
Model nr/ Typ: KP0800
jest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami okreĞlonymi w
nastĊpujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC
Jest produkowane zgodnie z nastĊpującymi normami lub
dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na EuropĊ,
którym jest:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.



000230

Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
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Zanim odáoĪysz narzĊdzie, zaczekaj aĪ nóĪ siĊ
zatrzyma. NieosáoniĊte i poruszające siĊ ostrze
noĪa moĪe siĊ zetknąü z podáoĪem powodując
utratĊ panowania nad narzĊdziem i powaĪne
obraĪenia ciaáa.
PoniewaĪ elektronarzĊdzie moĪe zetknąü siĊ z
swoim wáasnym przewodem elektrycznym,
naleĪy trzymaü je tylko za izolowane uchwyty.
PrzeciĊcie
przewodu
elektrycznego
pod
napiĊciem powoduje, Īe równieĪ odsáoniĊte
elementy metalowe narzĊdzia znajdą siĊ pod
napiĊciem, groĪąc poraĪeniem operatora prądem
elektrycznym.
NaleĪy
uĪywaü
zacisków
lub
innych
praktycznych
sposobów
mocowania
obrabianego
przedmiotu
do
stabilnej
podstawy i jego podparcia. Przytrzymywanie
obrabianego przedmiotu rĊką lub opieranie go o
ciaáo nie gwarantuje stabilnoĞci i moĪe prowadziü
do utraty panowania.
W pobliĪu miejsca pracy nie powinno byü
Īadnych szmat, sznurków, itp.
NaleĪy unikaü
ciĊcia
gwoĨdzi.
Przed
przystąpieniem do pracy sprawdĨ obrabiany
element i usuĔ z niego wszystkie gwoĨdzie.
UĪywaj wyáącznie ostrych ostrzy. Z ostrzami
obchodĨ siĊ bardzo ostroĪnie.
Przed rozpoczĊciem pracy sprawdĨ, czy Ğruby
mocujące ostrze są silnie dokrĊcone.
NarzĊdzie naleĪy trzymaü oburącz.
Trzymaü rĊce z dala od czĊĞci obrotowych.
Przed przystąpieniem do ciĊcia danego
elementu pozwoliü, aby tarcza obracaáa siĊ
przez chwilĊ bez obciąĪenia. Zwracaj uwagĊ
na ewentualne drgania lub bicie osiowe, które
mogą
wskazywaü
na
nieprawidáowe
zamocowanie lub niedokáadne wywaĪenie
tarczy.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Przed wáączeniem urządzenia naleĪy upewniü
siĊ, czy ostrze nie dotyka obrabianego
elementu.
Rozpocznij ciĊcie, gdy tarcza osiągnie swoją
maksymalną prĊdkoĞü.
Przed
przystąpieniem
do
dokonywania
jakiejkolwiek regulacji narzĊdzia zawsze je
wyáącz i zaczekaj, aĪ ostrza zatrzymają siĊ
caákowicie.
Nigdy nie wkáadaj palców do wylotu odciągu
wiórów. Podczas obrabiania wilgotnego
drewna odciąg wiórów moĪe siĊ zakleszczaü.
UsuĔ wióry patyczkiem.
Nie pozostawiaü zaáączonego elektronarzĊdzia.
MoĪna uruchomiü elektronarzĊdzie tylko wtedy,
gdy jest trzymane w rĊkach.
NaleĪy zawsze wymieniaü obydwa ostrza lub
osáony waáka - niespeánienie tego warunku
spowoduje, Īe narzĊdzie bĊdzie nie wywaĪone,
bĊdzie
drgaáo,
a
ostrza
bĊdą
siĊ
przedwczeĞnie zuĪywaáy.
UĪywaü wyáącznie tarczy przeznaczonych do
tego urządzenia.
Powinno siĊ zawsze zakáadaü maskĊ lub
respirator wáaĞciwy dla danego materiaáu bądĨ
zastosowania.

OPIS DZIAàANIA
•

UWAGA:
Przed rozpoczĊciem regulacji i sprawdzania
dziaáania elektronarzĊdzia, naleĪy upewniü siĊ, czy
jest ono wyáączone i nie podáączone do sieci.

Dostosowywanie gáĊbokoĞci ciĊcia
Rys.1
GáĊbokoĞü ciĊcia moĪna áatwo regulowaü obracając
pokrĊtáo znajdujące siĊ z przodu narzĊdzia, ustawiając
wskaĨnik na wymaganą wartoĞü gáĊbokoĞci ciĊcia.

Wáączanie
Rys.2
UWAGA:
Przed podáączeniem elektronarzĊdzia do sieci
zawsze sprawdzaü czy spust wáącznika dziaáa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
W przypadku narzĊdzia z przyciskiem blokady
spustu przeáącznika
•

UWAGA:
W celu uáatwienia obsáugi i dla wygody operatora
podczas dáugotrwaáej pracy z uĪyciem narzĊdzia,
wyáącznik moĪna zablokowaü w pozycji „ON"
(WàĄCZONY). Podczas pracy z blokadą
wyáącznika w pozycji „ON" (WàĄCZONY) naleĪy
zachowaü ostroĪnoĞü i pewnie trzymaü narzĊdzie.
W celu uruchomienia elektronarzĊdzia naleĪy nacisnąü
na spust przeáącznika. Zwolniü spust przeáącznika, aby
wyáączyü elektronarzĊdzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągáej, nacisnąü spust
przeáącznika, a nastĊpnie wcisnąü przycisk blokujący.
Do zatrzymania elektronarzĊdzia pracującego w trybie
ciągáym, naleĪy nacisnąü spust przeáącznika do oporu, a
nastĊpnie zwolniü go.
W przypadku narzĊdzia wyposaĪonego w przycisk
blokady zaáączenia
Urządzenie wyposaĪone jest w przycisk blokady
zaáączenia,
który
zapobiega
przypadkowemu
pociągniĊciu za jĊzyk spustowy przeáącznika.
Aby uruchomiü urządzenie, naleĪy zwolniü przycisk
blokady i pociągnąü za jĊzyk spustowy wyáącznika. W
celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolniü jĊzyk
spustowy przeáącznika.
•

ZACHOWAû INSTRUKCJE
OSTRZEĩENIE:
NIE WOLNO pozwoliü, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego uĪywania
narzĊdzia) zastąpiáy Ğcisáe przestrzeganie zasad
bezpieczeĔstwa obsáugi.
NIEWàAĝCIWE UĩYTKOWANIE narzĊdzia lub
niestosowanie siĊ do zasad bezpieczeĔstwa
podanych w niniejszej instrukcji obsáugi moĪe
prowadziü do powaĪnych obraĪeĔ ciaáa.

DĨwignia zabezpieczająca nóĪ
Rys.3
Po zakoĔczeniu ciĊcia naleĪy unieĞü tyá narzĊdzia, co
spowoduje, Īe wysunie siĊ stopa. Zapobiega to
uszkodzeniom ostrzy.
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Rys.8
2.
Aby
zamontowaü
noĪe,
naleĪy
luĨno
przymocowaü Ğrubami z ábami stoĪkowymi páytkĊ
dociskającą nóĪ do krawĊdzi ustalacza i uáoĪyü
nóĪ dwustronny na podstawie sprawdzianu, tak
aby krawĊdĨ tnąca noĪa znalazáa siĊ idealnie
równo ze zderzakiem páytki sprawdzianu.
3.
UmieĞü páytkĊ dociskającą nóĪ/krawĊdĨ ustalacza
na podstawie sprawdzianu, aby wpusty noĪa w
krawĊdzi ustalacza weszáy do rowka noĪa
dwustronnego, a nastĊpnie wciĞnij zderzak páytki
dociskającej na równo z tylną krawĊdzią podstawy
sprawdzianu i dokrĊü Ğruby mocujące.
4.
WaĪne jest, aby nóĪ spoczywaá równo ze
zderzakiem páytki sprawdzianu, aby wpusty noĪa
w krawĊdzi ustalającej spoczywaáy w rowku noĪa,
a zderzak páytki dociskającej znajdowaá siĊ na
równo z tylną krawĊdzią podstawy sprawdzianu.
Dokáadnie sprawdĨ te ustawienia, aby narzĊdzie
strugaáo równo.
5.
WsuĔ zderzak páytki dociskającej w rowek waáka.

MONTAĩ
•

UWAGA:
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnoĞci na
elektronarzĊdziu naleĪy upewniü siĊ, czy jest ono
wyáączone i nie podáączone do sieci.

DemontaĪ lub montaĪ ostrzy strugarki
UWAGA:
Podczas montowania w narzĊdziu ostrzy, naleĪy
dokáadnie zaciskaü mocujące je Ğruby. Poluzowana
Ğruba mocująca moĪe byü niebezpieczna. Zawsze
sprawdzaj, czy te Ğruby są silnie dokrĊcone.
•
Z ostrzami obchodĨ siĊ bardzo ostroĪnie. Podczas
usuwania lub zakáadania nowych ostrzy naleĪy
uĪywaü rĊkawiczek lub szmat chroniących palce.
•
Do usuwania lub zakáadania ostrzy uĪywaj
wyáącznie doáączonego klucza firmy Makita. Nie
stosowanie siĊ do tego zalecenia moĪe
spowodowaü nadmierne lub niedostateczne
dokrĊcenie
Ğrub
mocujących.
MoĪe
to
spowodowaü zranienie.
W przypadku narzĊdzia z tradycyjnymi noĪami
strugarki
•

Rys.9
6.
ZaáóĪ osáonĊ na páytkĊ dociskającą nóĪ/krawĊdĨ
ustalacza i dokrĊü trzy Ğruby o szeĞciokątnych
ábach z kryzami, tak by pomiĊdzy waákiem a
krawĊdzią
ustalacza
pozostaáa
szczelina,
pozwalająca na wsuniĊcie noĪa dwustronnego w
jego wáaĞciwe poáoĪenie. NóĪ jest ustalany w tym
poáoĪeniu wpustami w krawĊdzi ustalacza.
7.
WzdáuĪna regulacja noĪa polega na rĊcznym
ustawieniu, tak aby koĔce noĪa znalazáy siĊ w
równej odlegáoĞci - po jednej stronie od korpusu i
od metalowego wspornika po drugiej stronie.
8.
DokrĊü (dostarczonym z narzĊdziem kluczem
nasadowym) trzy Ğruby o szeĞciokątnych ábach z
kryzami i obróü waáek, by sprawdziü odstĊpy
pomiĊdzy koĔcami noĪa a korpusem strugarki.
9.
Na koniec dokáadnie sprawdĨ, czy wymienione
trzy Ğruby są silnie dokrĊcone.
10. Powtórzyü czynnoĞci od 1 do 9 na drugim noĪu.

Rys.4
Rys.5
Rys.6
Aby wymontowaü ostrza z waáka, naleĪy odkrĊciü
kluczem nasadowym Ğruby mocujące. Razem z noĪami
odáącza siĊ osáona waáka.
W celu zamontowania ostrzy naleĪy najpierw usunąü
wszystkie wióry i inne cząstki przywierające do waáka lub
ostrzy. NaleĪy montowaü ostrza o identycznych
wymiarach i wadze, gdyĪ w przeciwnym wypadku bĊdą
powstawaáy oscylacje/drgania powodujące niską jakoĞü
strugania, a w koĔcu nawet uszkodzenie narzĊdzia.
UmieĞü nóĪ na podstawie sprawdzianu nastawczego
noĪa, aby jego ostrze znajdowaáo siĊ idealnie równo ze
zderzakiem páytki sprawdzianu. UmieĞü páytkĊ
dociskającą nóĪ na noĪu, a potem po prostu dociĞnij
zderzak páytki na równo z tylną krawĊdzią podstawy
sprawdzianu i dokrĊü obydwie Ğruby páytki. NastĊpnie
wsuĔ zderzak páytki dociskającej nóĪ do rowka w waáku i
zaáóĪ osáonĊ. DokrĊü kluczem nasadowym równo i na
przemian wszystkie Ğruby mocujące
Powtórzyü tĊ samą procedurĊ dla drugiego noĪa.
W przypadku narzĊdzia z maáymi noĪami
dwustronnymi
Rys.7
1.
JeĞli narzĊdzie byáo uĪywane, usuĔ zamontowany
nóĪ, dokáadnie wyczyĞü powierzchnie waáka i
osáony. Aby wymontowaü noĪe z waáka naleĪy
odkrĊciü kluczem nasadowym trzy Ğruby mocujące.
Razem z noĪami odáącza siĊ osáona waáka.
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tnący zostaá zrównany, tzn. znajdowaá siĊ równolegle do
powierzchni tylnej podstawy.
NaleĪy zaznajomiü siĊ z poniĪszymi przykáadami,
ilustrującymi odpowiednie i nieodpowiednie ustawienie.

Prawidáowe ustawianie noĪy strugarki
JeĞli noĪe nie są ustawione prawidáowo i pewnie,
obrabiana powierzchnia bĊdzie szorstka i nierówna.
Ostrze musi byü zamontowane w taki sposób, aby brzeg

(A) Podstawa przednia (ruchoma stopa)
(B) Podstawa tylna (nieruchoma stopa)
Ustawienie prawidłowe

(A)

(B)

Szczerby na powierzchni

Żłobienie na początku pracy

Żłobienie na koniec pracy

(A)

(A)

Choć nie widać tego na tym
rzucie bocznym, to krawędzie
noży obracają się absolutnie
równolegle do powierzchni
tylnej podstawy.
Przyczyna: Jeden lub obydwa noże nie
są równoległe do podstawy.

(B)

Przyczyna: Krawędzie ostrzy jednego
lub obydwu noży nie
wystają dostatecznie w
stosunku do podstawy.

(B)

Przyczyna: Krawędzie ostrzy jednego
lub obydwu noży wystają
nadmiernie w stosunku do
podstawy.

EN0004-1

Worek na pyá (wyposaĪenie dodatkowe)

Podáączenie odkurzacza

Rys.10
W przypadku narzĊdzia bez dyszy
Wyjąü pokrywĊ przeciwwiórową i zamontowaü dyszĊ
(osprzĊt dodatkowy). Przymocowaü worek do dyszy.
Dysza ma ksztaát stoĪka. Zakáadając worek, naleĪy go
mocno naciągnąü na koĔcówkĊ kanaáu tak daleko, jak
siĊ da, aby nie zsunąá siĊ w czasie pracy.
W przypadku narzĊdzia z dyszą
Przymocowaü worek do dyszy. Dysza ma ksztaát stoĪka.
Zakáadając worek, naleĪy go mocno naciągnąü na
koĔcówkĊ kanaáu tak daleko, jak siĊ da, aby nie zsunąá
siĊ w czasie pracy.

Rys.12
W przypadku narzĊdzia bez dyszy
W celu zachowania czystoĞci podczas strugania
podáączyü do narzĊdzia odkurzacz firmy Makita.
NastĊpnie zgodnie z rysunkiem podáączyü wąĪ
odkurzacza do wspomnianej dyszy (osprzĊt dodatkowy)
tak, jak pokazano na ilustracjach.
W przypadku narzĊdzia z dyszą
W celu zachowania czystoĞci podczas strugania
podáączyü do narzĊdzia odkurzacz firmy Makita.
NastĊpnie zgodnie z rysunkiem podáączyü wąĪ
odkurzacza do wspomnianej dyszy tak, jak pokazano na
ilustracjach.

Rys.11
Kiedy worek zapeáni siĊ w przybliĪeniu w poáowie, zdejmij
go z urządzenia i wyciągnij áącznik. OpróĪnij worek i
lekko go wytrzep, aby usunąü cząstki pyáu przylegające
do powierzchni wewnĊtrznych, gdyĪ mogą pogarszaü
skutecznoĞü odbierania pyáu.

Kanaá wylotowy (wyposaĪenie dodatkowe)
Rys.13
Zastosowanie kolanka zmienia kierunek wyrzutu wiórów
pozwalając na zachowanie wiĊkszej czystoĞci podczas
pracy.
W przypadku narzĊdzia bez dyszy
Wyjąü pokrywĊ przeciwwiórową i zamontowaü dyszĊ
(osprzĊt
dodatkowy).
Zamontowaü
kolanko
(wyposaĪenie dodatkowe), nasuwając je na koĔcówkĊ
wyrzutu. Aby je odáączyü, wystarczy pociągnąü.

UWAGA:
•
Bardziej wydajną i czystą pracĊ moĪna osiągnąü
podáączając do narzĊdzia odkurzacz firmy Makita.
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W przypadku narzĊdzia z dyszą
Zamontowaü kolanko (wyposaĪenie dodatkowe),
nasuwając je na koĔcówkĊ wyrzutu. Aby je odáączyü,
wystarczy pociągnąü.

Fazowanie
Rys.20
Rys.21
Aby wykonaü pokazane na rysunku ukosowanie, naleĪy
ustawiü trzy V-ksztaátne rowki w przedniej podstawie na
równo z krawĊdzią obrabianego materiaáu i strugaü.

DZIAàANIE
Podczas pracy trzymaj narzĊdzie mocno jedną rĊką za
pokrĊtáo, a drugą za rĊkojeĞü z przeáącznikiem.

KONSERWACJA

CzynnoĞü strugania
Rys.14
Najpierw oprzyj przednią podstawĊ narzĊdzia na
powierzchni obrabianego materiaáu, tak aby nie stykaáy
siĊ z nią noĪe. Wáącz urządzenie i zaczekaj, aĪ noĪe
osiągną peáną prĊdkoĞü. NastĊpnie przesuĔ narzĊdzie
powoli do przodu. Na początku strugania naciskaj na
przód strugarki, na pod koniec strugania - na tyá.
Struganie bĊdzie áatwiejsze, jeĞli nachyli siĊ element
obrabiany bez poruszania nim podczas pracy, tak, aby
moĪna byáo obrobiü materiaá z góry.
PrĊdkoĞü oraz gáĊbokoĞü ciĊcia okreĞlają rodzaj
wykoĔczenia. Strugarka elektryczna pracuje z
prĊdkoĞcią, przy której nie zakleszczy siĊ wiórami. Kiedy
wymagamy strugania zgrubnego, moĪemy zwiĊkszyü
gáĊbokoĞü strugania, natomiast aby uzyskaü gáadką
powierzchniĊ, naleĪy zmniejszyü gáĊbokoĞü i wolniej
przesuwaü strugarkĊ.

•

•

UWAGA:
Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji naleĪy
siĊ zawsze upewniü, czy elektronarzĊdzie jest
wyáączone i nie podáączone do sieci.
Nie
wolno
uĪywaü
benzyny,
benzenu,
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodowaü odbarwienia, odksztaácenia lub
pĊkniĊcia.

Ostrzenie noĪy strugarki
Tylko w przypadku standardowych noĪy
Rys.22
Aby uzyskiwaü moĪliwie najlepsze wyniki pracy, noĪe
powinny byü zawsze ostre. Do usuwania zadziorów i
tworzenia równej krawĊdzi ostrza sáuĪy specjalny uchwyt
do ostrzenia (osprzĊt dodatkowy).
Rys.23
NaleĪy najpierw poluzowaü dwie nakrĊtki motylkowe
uchwytu i wsunąü noĪe (A) i (B), tak by dotykaáy boków
(C) i (D). NastĊpnie naleĪy nakrĊtki dokrĊciü.

Zachodzenie na siebie (WrĊgowanie)
Rys.15
Aby uzyskaü wrĊg w ksztaácie schodka, tak jak na
rysunku, naleĪy zastosowaü prowadnicĊ dostĊpną jako
wyposaĪenie dodatkowe.

Rys.24
Przed ostrzeniem oseákĊ naleĪy przez 2 - 3 minuty
trzymaü w wodzie. Uchwyt naleĪy trzymaü w ten sposób,
aby obydwa noĪe dotykaáy oseáki i w ten sposób bĊdą
ostrzone jednoczeĞnie.

Rys.16
Narysuj na obrabianym materiale liniĊ kierunku strugania.
WsuĔ prowadnicĊ do otworu z przodu narzĊdzia. Ustaw
krawĊdĨ noĪa na równo z linią kierunku strugania.

Wymiana szczotek wĊglowych
Rys.25
Systematycznie wyjmowaü i sprawdzaü szczotki wĊglowe.
Wymieniaü je, gdy ich zuĪycie siĊga znaku granicznego.
Szczotki powinny byü czyste i áatwo wchodziü w uchwyty.
NaleĪy wymieniaü obydwie szczotki jednoczeĞnie.
Stosowaü wyáącznie identyczne szczotki wĊglowe.

Rys.17
Dostosowaü prowadnicĊ aĪ dotknie strony elementu
obrabianego, nastĊpnie umocowaü ją dokrĊcając ĞrubĊ.
Rys.18
Podczas strugania przesuwaj narzĊdzie, tak aby stopa
prowadnicy stykaáa siĊ z bokiem obrabianego materiaáu.
Bez tego struganie bĊdzie nierówne.
Maksymalna gáĊbokoĞü zachodzenia na siebie
(wrĊgowania) wynosi 9 mm.

Rys.26
Rys.27
OsáonĊ przeciwwiórową lub dyszĊ moĪna zdjąü za
pomocą ĞrubokrĊta.

Rys.19
DáugoĞü stopy prowadnika moĪna zwiĊkszyü mocując
dodatkowy kawaáek drewna. W prowadniku znajdują siĊ
otwory przeznaczone do tego celu, a takĪe do
mocowania prowadnika przedáuĪonego (wyposaĪenie
dodatkowe).

Rys.28
Do wyjĊcia pokrywek uchwytów szczotek uĪywaü
ĞrubokrĊtu. Wyjąü zuĪyte szczotki wĊglowe, wáoĪyü
nowe i zabezpieczyü pokrywkami uchwytów szczotek.
Dla
zachowania
BEZPIECZEēSTWA
i
NIEZAWODNOĝCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny byü wykonywane
przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita,
wyáącznie przy uĪyciu czĊĞci zamiennych Makita.
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AKCESORIA OPCJONALNE
UWAGA:
Zaleca siĊ stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzĊdziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków moĪe
stanowiü ryzyko uszkodzenia ciaáa. Stosowaü
akcesoria i dodatki w celach wyáącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegóáowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
PaĔstwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
•
NóĪ do strugarki ze stali szybkotnącej
•
NóĪ do strugarki z wĊgliku wolframu (bardziej
trwaáy)
•
NóĪ dwustronny (maáy)
•
Uchwyt do ostrzenia (komplet)
•
Sprawdzian noĪa
•
Páytka ustalacza
•
Prowadnica
•
Zestaw prowadnika przedáuĪonego
•
Oseáka
•
Dysza
•
Worek na pyá
•
Kolanko
•
Klucz nasadowy
•

UWAGA:
•
Niektóre pozycje znajdujące siĊ na liĞcie mogą byü
doáączone do pakietu narzĊdziowego jako
akcesoria standardowe. Mogą to byü róĪne pozycje,
w zaleĪnoĞci od kraju.
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