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POLSKI (Oryginalna instrukcja)

1-1. Blokada Wału

2-1. Obudowa silnika
2-2' Przycisk blokujący
2_3' Rękojeść
3-'1. Dźwignia blokady
3-2. Spust pzełącznika
4-1. DŹWignia blokady
4_2' Spust przełącznika

5-1. Kontrolka

7_1. osłona tarczy
7-2. Śruba
7_3. obudowa łożyska
8-1. osłona tarczy
8-2' obudowa łożyska
8-3. Nakrętka
8-4. DŹwignia

9-1. Nakrętka
9-2. DŹwignia

obiaśnienia do widoku oq lneqo

1 0-1 ' Nakrętka zabezpieczająca
10-2. rarcza z obniżonym środkiem
10-3. Super kołnierz
10-4. Kołniez wewnętrzny
1 1 _1. Nakrętka zabezpieczająca
1 1 -2' Tar cza z obniżonym środ kiem
1 1-3. Kołnierz wewnętrzny
12-1 ' Klucz do nakrętki

zabezpiecząącej
12-2. B|okada wału
1 3-1. Nakrętka zabezpiecza1ąca
1 3-2. Ściernica
1 3-3. Gumowa tarcza
1 5-'l ' Szczotka druciana doczołowa
16-'1. Szczotka tarczowa
1 7-1 . Nakrętka zabezpieczĄąca
17-2. Ścierna tarcza tnąca/ściernica

diamentowa

1 7-3. Kołniez wewnętzny
17-4' oslona do ściernej tarczy

tnącej/ściernicy diamentoWej
1 8-1 . Nakrętka zabezpieczĄąca
1 8-2. KołnieŻ zewnętrzny 78

18-3. Ścierna tarcza tnąca/ściernica
diamentowa

18-4. Kołniez wewnęhzny 78
18-5. osłona do ściernej tarczy

tnącej/ściernicy diamentowej
19-1 . Wylot powietrza

19-2. Wot powietrza

20-1. Komutator
20-2.Ko c wka izolacyjna
20-3. Szczotka węglowa
21-1. Pokrywka uchwytu szczotki
21 -2. Śrubokręt

2

4

ą*@
@

'ąrcm
"ptrtu14ffi

/'A-.\J/
(+ )

@

11

12

13

ą)
@@
/- ^\

@
@

Ie
10

ł

1 6oroaa pyxorrxa

2

J BHyrpiulHi Qnaleqs / Cynepsnarreql / Bryrpiuli Qnaleqs 1 02 (rinrrrł gnn Aacrpanii ra Hosoi 3enaHnii)

4 A6pasnawl pucr s yairlyltlM qeHTpoM / Eararoqinaoanri 4rłcx
5 Cronopra ra t<a I Ezynut*1

o 3axuclltlli,l Koxyx AIl' aopasueloro aippisloro 4ucxa / annłasHoro AVcRa,2
7 Blyrpiuui $narrequ / Cynepsnałeqr / Blyrpiuli $naleqr 78 (rinsru 6nr Asc'p'nii 

'' 
Ho*.'3en.r*gii)

B A6paauauurZ eigpisurłri gucr / Anvasnr,l gucx
I BHyrPiuui QnaHeqs 78 (rinsxrł 4nn Aacrpanii ra Hoaoi 3enaHpil)-3

10 CronopHa ratłra / Ezynut*1

TyMoBa niAKnaAKa

A6pasłaHn 4ncx

11

12

13 UJniQyeansHa cronopHa ra xa

,EilcroBa nootnsa rrirra

9aLuonoEi6xa tpornra qirxa

Kflo.| Efl' roHrpratŹxłl

14

15

flnnosaxrcHa xpuLuxa

*1 He arłxoprłcroayrłre cynepQnanequ is la Koo Ezynut.
*2 Y rpallax eaponu nig qac BhKopl4craHHfl afiMa3Horo Aucra gauicru cneqianuroro 3axilcHoro

Koxyxa' qo 3axpuBae Ailcl( s gaox 6oria, MoXHa BilKopl,lcToByBaTil gau9a uurA saxncHrłtŹ roxyx
"3 Buropucronyrłre auyrpiLul'łiri snaHeqs 78 ig sosl_liuHirM Qnauqerrł 78 (rinur<rł AnF ABcTpaniT Ta

Hoaoi 3enaH4iI).

'W eiązku ze stale prowadzonym pzez nasząfirmę programem badawczo_Iozwojowym, niniejsze specyfikacje mogąulec zmianom
bez Wcześniejszego powiadomienia.

. specyfikacje mogą rożnić się W zależności od kraju.

. Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01i2003

Przeznaczenie 
ENE.48-1

omawiane narzędzie przeznaczone jest do szłifowania i
cięcia materiał w z metalu 1 kamienia bez użycia Wody._2

Zasilanie
Narzędzie Wolno podłącza tylko do Źr deł zasilania o
napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce
znamionowej' Mozna je zasila Wyłącznie jednofazowym
prądem przemiennym. Jest ono podw jnie izolowane,
dlatego też można je zasila z gniazda o". u.'"n':i:'n1; 

,,

Poziom hałasu i drga
Typowy r wnowazny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:

Poziom ciśnienia akustycznego (Loł): 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznejl (L6a): 101 dB(A)
Niepewnośc (K): 3 dB(A)

Należy stosować ochraniacze na uszy

i:

l
i,
ł

ENG900-1
Drgania
całkowita Wartość poziomu drgari (suma Wektor w W 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Model GA7020R

Tryb pracy: szlifowanie powierzchni
Emisja drgari (ax,n6): 8,0 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s'Ż

Tryb roboczy : szlifowanie przy UŻyciutarczy
Emisja drga (a6,6s): 3,0 m/s2
NiepewnośÓ (K) : 1,5 m/s'Ź

Model GA7030R

Tryb pracy: szlifowanie powierzchni
Emisja drga (a6,a6): 6,5 m/s2
Niepewnoś (K) : 1,5 m/s'Ż

trii|l
flP1łMlTl(A:
. Aenxj efleMeHTh cnilcKy Moxyrb BxoAl4rl4 Ao

KoMnneKry incrpyvlenra rK craHAaprHe np naAAA.

SPECYFIAKCJE
Model GAT02OR GA7030R I GA7040R GAgO2OR GAgO3OR I GAgO4OR

Średnica tarczy z obniżonym środkiem 180 mm 230 mm

Gwint wzeciona M14
Prędkość znamionowa (ny Prędkość bez obciążenia (no) I5Oo(min-r) 6 600(min'r)

Dłuqość całkowita 473 mm 503 mm 473 mm 503 mm

ciężar netto 5,6 kg | 6,3 ks | 6,6 ks 5,8 kq 6,5 kq I 6.9 ko

Klasa bezpiecze stwa tr/il
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osTRzEżENn DoTYczĄGE
BEZPIECZN EJ E KS P LOATACJ I

NARZĘDzlA
ostrzeżenia dotyczące bezpieczelistwa podczas

operacji szlifowania, oczyszczania powierzchni lub

cięcia przy użyciu tarczy ściernej:
1' opisywane elektronarzędzie jest

przeznaczone do szlifowania, oczyszczania
powierzchni szczotką drucianą i cięcia' Należy

Tryb roboczy: szlifowanie plzy Użyciularczy
Emisja drgan (an os): 3,5 m/s2

Niepewnośc (K) : 1'5 m/s'

Model GA7040R

Tryb pracy: szlifowanie powierzchni
Emisja drgafr (anło): 7.0 m/s2

NiepewnośÓ (K) : 'l,5 m/s'

Tryb roboczy : szlifowanie plzy uŻyciutarczy
Emisja drga (ah,Ds): 3,0 m/s2

NiepewnoŚ (K) : 1,5 m/s2

Model GA9020R, GA9040R

Tryb pracy: szlifowanie powierzchni
Emisja drgari (an'ło): 6,0 m/s2

Niepewnoś (K) : 1,5 m/s2

Tryb pracy: szlifowanie tarczowe
Emisja drgari (anos): 2.5 mis2 lub mniej

Niepewnośc (K) : 1,5 m/s'

Model GA9030R

Tryb pracy: szlifowanie powierzchni
Emis.ia drgari (ahAG): 5,5 m/s2

Niepewność (K) : 1,5 m/s'

Tryb pracy: szlifowanie tarczowe
Emisja drga (an os): 2,5 m/s2 lub mniej

NiepewnośÓ (K) : '1'5 m/s' 
ENG902-1

. Deklarowana WartośÓ wytwarzanych drga została

zmiezona zgodnie ze standardową metodą

testową i można ją Wykorzysta do por wnywania

narzędzi.
. Deklarowaną Wartość Wytwarzanych drga mozna

takze Wykorzystac we Wstępnej ocenie narażenia'
. Deklarowaną WartośÓ wytwarzanych drgaft

Wykorzystuje się do gł wnych zastosowarl
elektronafzędzia. Jeśli jednak elektronarzędzie
będzie Wykorzystywane do innych zastosowa ,

Wartoś Wytwarzanych drga może by inna'

AostRzeŻrHte,
. Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego

uzlkowania elektronarzędzia mogą się r żniĆ od

wartości deklarowanej, W zależności od sposobu

Jego użytkowania.

' W oparciu o Szacowane naraŻeniew rzeczyvvistych

warunkach użytkowania należy określić środki

bezpiecze stwa w celu ochrony operatora

(uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania,

t'l. czas' kiedy narzędzie '|est wyłączone i kiedy
pracuje na biegu jałowym, a IakŻe Czas, kiedy.jest

włączone).

ENHl01-1 5

Dotyczytylko kraj w euroPeiskich

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation iako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Szlifierka kątowa
Model nr/ Typ: GA7020R, GA7030R, GA7040R'
GAgO2OR, GAgO3OR, GAgO4OR

.iest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich :

20061421EC
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub

dokumentami normalizacYjnYmi:
EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana iest przez

naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,

kt rym jest:

Makita lnternational Europe Ltd

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

TomoYasu Kato
DYrektor

Makita CorPoration
3-1 1-8, SumiYoshi-cho'

AnJo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

Og lne zasady bezPiecze,i";;
obsługi elektronarzędzi
A osrRzezerulE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i

instrukcje. Nie przestzeganie ich może prowadzi do

porażeri prądem, pożar w i/lub poważnych obrażeri ciała'

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy

zachować do p Źniejszego

wykorzystania.

7.

zapoznać się z wszystkimi zasadami
bezpieczetistwa, instrukcjami, ilustraciami i

danymi technicznymi dołączonymi do

opisywanego narzędzia. Niezastosowanie się do

podanych poniżej instrukcji może prowadzi do

porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub

poważnych obraże ciała.

Nie jest wskazane szlifowanie drewna'

oczyszczanie powierzchni szczotką drucianą
polerowanie lub cięcie z użyciem tego

elektronarzędzia. operacje, do kt rych nie jest

ono przeznaczone, mogą stwarza zagroŻenie i

spoWodować obrażenia.
Używać jedynie osprzętu, kt ry został
specjalnie zaprojektowany i jest zalecany
przez producenta narzędzia. Fakt, że osprzęt

można zamocowa do posiadanego

elektronarzędzia, Wcale nie gwarantuje

bezpiecznej obsługi'
Prędkość znamionowa osprzętu powinna by

przynajmniej r wna maksymalnej prędkości
podanej na elektronarzędziu. osprzęt pracujący

przy Większej prędkości od znamionowej może

pęknąĆ i rozpaść się na kawałki.

zewnętrzna średnica i grubość osprzętu musi

mieścić się w zakresie dopuszczalnym dla

tego elektronarzędzia.Nie mozna zapewni
prawidłowej osłony i kontroli akcesori w o

niewłaściwym rozmiarze'
Średnica otworu ściernic, kołnierzy, tarcz

mocujących lub innych akcesori w powinna

być właściwie dopasowana do wrzeciona
narzędzia. Akcesoria z otworami, kt re nie są
dopasowane do osprzętu w narzędziu

przeznaczonym do ich zamocowania, będą

obraca się mimośrodowo, wywołując silne

drgania i grożąc utratą panowania.

Nie wolno używa uszkodzonych akcesori w'

Przed każdorazowym użyciem należy

skontrolowa osprzęt; ściernice pod kątem

ubytk w lub pęknięć, tarcze mocujące pod

kątem pęknięć, rozdarć lub nadmiernego
zużycia, a szczotki druciane pod kątem

luźnych lub popękanych drut w. W przypadku

upuszczenia elektronarzędzia lub osprzętu
należy sprawdzić, czy nie doszło do

uszkodzenia, i ewentualnie zamontować
nieuszkodzony osprzęt. Po sprawdzeniu bądź

zamontowaniu osprzętu należy stanąć w taki

spos b i tak ustawić narzędzie, aby nikt nie

znaidował się w płaszczyźnie obrotu osprzętu'
po czym na jedną minutę uruchomić
elektronarzędzie z maksymalną prędkością

bez obciążenia. Uszkodzone akcesoria zwykle

rozpadnąsię podczas takiej pr by.

8' ZakNadać sprzęt ochrony osobistej' W

zależności od wykonywanej operacji używać
osłony twarzy, gogli lub okular w ochronnych'

W miarę potrzeb zakładać maskę
przeciwpyłową, ochraniacze na uszy, rękawice
i fartuch, kt ry zatrzyma drobiny materiału

ściernego i obrabianego przedmiotu. ochrona

oczu powinna zalŻymywać unoszące się w
powietrzu drobiny materiału, kt re powstają

podczas r żnych operac.ii. Maska przeciwpyłowa

iub oddechowa powinna filtrowa cząsteczki

wytwarzane podczas pracy. Przebywanie przez

dłuŻszy czas w hałasie o dużym natężeniu może

spowodowa utratę słuchu.

osoby postronne powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości od mieisca pracy'

Każdy, kto wchodzi do strefy roboczej,
powinien mieć na sobie sprzęt ochrony
osobistej.Fragmenty materiału z obrabianego

przedmiotu lUb pękniętego osprzętu mogą polecie

na dużą odległoś i spowodowaÓ obrażenia poza

bezpośrednim obszarem roboczym.

Gdy narzędzie tnące podczas pracy może

zetknąć się z ukrytymi przewodami

elektrycznymi bądź własnym przewodem

zasilającym, należy łrzymać je wyłącznie za

izolowane uchwyty. Kontakt ostrza z przewodem

elektrycznym pod napięciem powoduje, Że rownieŻ

odsłonięte elementy metalowe narzędzia znĄdą
się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora

prądem elektrycznym.
11' Przew d należy trzymać w bezpiecznej

odległości od wirującego osprzętu' W

przypadku utraty panowania przew d może

zostac przecięty lub wkręcony, wciągając dłoti lub

rękę w wirujący osprzęt.

12. Nie wolno odkładać elektronarzędzia dop ki

zainstalowany osprzęt nie zalrzyrna się

całkowicie'Wirujący osprzęt moŻe zahaczyć o

powierzchnię i elektronarzędzie zacznie Się

zachowywa wspos b niekontrolowany'
'l3. Uruchomionego elektronarzędzia nie wolno

przenosi z miejsca na mieisce'Wiru.iący
osprzęt może przypadkowo pochwyci ubranie i

Spowodowa obrażenia ciała.

14. otwory wentylacyjne elektronarzędzia należy
regularnie czyścić. Wentylator silnika wciąga do

wnętrza obudowy pył. zbyt duŹe nagromadzenie

metalowych drobin stwarza zagroŻenia

elektryczne.
15. Nie wolno używać elektronarzędzia w pobliżu

materiał w łatwopalnych.Mogą one zapaliÓ się

od iskier.

16. Nie wolno używać osprzętu wymagającego
cieczy chłodzących.Używanie wody lub innych

cieczy chłodzących grozi porażeniem lub udarem

elektrycznYm
odrzut i związane z nim ostrzeżenia
odrzut to nagła reakcja w momencie zakleszczenia lub

Wyszczerbienia obracającej się ściernicy, tarczy

mocującej, szczotki lub innego rodzaju osprzętu'

104.

o.
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Zakleszczenie lub Wyszczerbienie powoduje nagłe

zalrzymanie się obracającego osprzętu, co z kolei

prowadzi do niekontrolowanego odrzutu

elektronazędzia W miejscu zablokowania W kierunku

przeciwnym do kierunku obrotu osprzętu.

Przykładowo, jeżeli ściernica wyszczerbi się lub

zakleszczy W obrabianym elemencie, trąc o

powierzchnię materiału je'i krawędz prowadząca może
Wypchnąć ściernicę w g rę lub spowodowa .|ej odrzut.

Ściernica może odskoczyc W stronę operatora lub w
kierunku przeciwnym w zależności od kierunku obrot w

W punkcie zakleszczenia' W takich Warunkach może

r Wnież dojŚ do pęknięcia ściernicy.

odrzut jest Wynikłem nieprawidłowej eksploatacji
elektronarzędzia i/lub niewłaŚciwych procedur albo

Warunk W jego obsługi. Można go unikną podejmu'|ąc

podane poniżej, odpowiednie środki ostrożności.
a) Przez caĘ czas należy narzędzie mocno
trzymać, ustawiając się w taki spos b, aby
przeciwdziałać siłom odrzutu. zawsze należy
korzystać z rękojeści pomocniczej, jeżeli jest w
zestawie, aby m c w pełni kontrolować odrzut
lub przeciwdziałać momentowi obrotowemu
podczas rozruchu'operator może kontrolowaÓ

reakcje na zwiększa'iący się moment obrotowy lub

siły odrzutu, jeżeli zastosuje się odpowiednie Środki

ostrożności'
b) Nie wolno trzymać ręki w pobliżu
obracającego się osprzętu.Może bowiem

nastąpi odrzut W kierunku ręki.

c) Nie należy stawać na linii ewentualnego
odrzutu narzędzia.odzut spowoduje wyrzucenie
narzędzia W kierunku przeciwnym do ruchu tarczy
w punkcie wyszczerbienia.
d) Podczas obr bki narożnik w, ostrych
krawędzi itp. należy zachować szczeg lną
ostrożność.Nie dopuszcza do podskakiwania i

wyszczerbienia osprzętu' Narożniki, ostre

krawędzie lub podskakiwanie sprzyjają
wyszczerbianiu obracającego się ospzętu i mogą
spowodowa utratę panowania lub odzut.
e) Nie wolno montować rzeźbiarskich tarcz
ła cuchowych ani tarcz zębatych do pilarek.

Tego typu tarcze często powodują odrzut i utratę

panowania.
szczegołowe zasady bezpiecze stwa podczas
operacji szlifowania i cięcia przy użyciu tarczy
ściernej:

a) Używać wyłącznie ściernic zalecanych do
posiadanego elektronarzędzia oraz specjalnych
osłon przeznaczonych do Wybranego rodzaju
tarczy. Nie można właściwie zabezpieczy ściernic,

do kt rych elektronarzędzje nie jest przeznaczone.

Takie ściernice są niebezpieczne.
b) osłona powinna być dobrze przymocowana
do elektronarzędzia i ustawiona w spos b

zapewniający maksimum bezpiecze stwa - w
stronę operatora powinien być skierowany jak

najmniejszy fragment odsłoniętej tarczy. osłona
chroni operatora przed Wykruszonymi odłamkami

ściernicy i przypadkowym kontaktem z tarczą oraz
od iskier mogących przyczynić się do zapalenia
odzieży'
c) Ściernice należy wykorzystywać tylko
zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład: nie
wolno szlifować boczną powierzchnią ściernicy
tnącej. Ściernice tnące są pzeznaczone do

sz|ifowania obwodowego. Siły boczne plzyłoŻone

do tych tarcz mogąWyWołyWaÓ drgania.

d) Zawsze uĄnra nieuszkodzonych kołnierŹy
mocujących o rozmiarze i kształcie właściwie
dobranym do wybranego rodzaju ściernic'
odpowiednie kołnierze mocujące podtrzymują

tarczę, zmniejszając tym samym
prawdopodobieristwo jej pęknięcia. Kołnierze do

ściernic tnących mogą r zni się od kołnierzy do

tarcz szlifierskich.
e) Nie wolho używać zużytych ściernic
przeznaczonych do większych elektronarzędzi'
rarcze przeznaczone do Większych elektronarzędzi

nie nadają się do wyższych prędkości stosowanych
W mniejszych narzędziach i mogą rozpaśÓ się.

Dodatkowe zasady bezpiecze stwa podczas
operacji cięcia przy użyciu tarczy ściernej:

a) Nie wolno doprowadzać do zakleszczenia
tarczy tnącej ani stosować zbyt dużego
nacisku. Unikać cięć o zbyt dużei głębokości.
PrzeciąŻona ściernica jest bardziej podatna na

skręcenia lub wyginanie W szczelinie i wzrasta
prawdopodobie stwo odrzutu lub pęknięcia tarczy'

b) Nie stawać na linii obracającej się ściernicy
ani za nią. Gdy tarcza przesuwa się od operatora,

ewentualny odrzut może wypchną ściernicę i
elektronazędzie w jego kierunku.

c) W przypadku zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
powodu' należy wyłączyć elektronarzędzie,
trzymając je w bezruchu do momentu
całkowitego zatrzymania się ściernicy. Nie
wolno wyciągać larczy tnącej z przecinanego
elementu, gdy tarcza znaiduje się w ruchu, w
przeciwnym razie może wystąpić odrzut.
Zbadać przyczynę zakleszczania się ściernicy i
podjąc stosowne działanie W celu Wyeliminowania
problemu.
d) Nie wolno wznawiać operacji cięcia' gdy
tarcza znajduje się w przecinanym elemencie'
Ściernicę można ponownie włożyć do naciętej
szczeliny, dopiero gdy osiągnie pełną prędkość.
Jeżeli elektronarzędzie zostanie ponownie

uruchomione, gdy ściernica znajduje się w
pzecinanym elemencie, Iarcza moŻe zakleszczyć
się, Wędrować po materiale, albo może nastąpić

odrzut.
e) Duże płytv należy podpierać, aby
zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i
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odrzutu. Duże płyty mają tendencję do wyginania

się pod Własnym ciężarem' Podpory należy

ustawia pod przecinanym elementem w

sąsiedztwie linii cięcia i na krawędziach elementu

po obu stronach ściernicy'

I H"t"zy zachować szczeg lną ostrożność w
przypadłu wykonywania ,,cię wgłębnych'' w

istniejącyctr ścinkach bądź innych pustych

przeslrzeniach. Wystająca tarcza tnąca może

zagłębić się W niewidoczne elementy, kt re z kolei

mogąWywołaÓ odrzut.

Zasady bezpiecze stwa podczas operacll

szlifowania:
a) Nie używać zbyt dużego papieru ściern go'

Przy dobolze papieru ściernego kierować się

zaleceniami producenta' Zbyt duży papier ścierny

wystający poza obręb tarczy szlifierskiej grozj

pot<atećzeniem i może spowodowaÓ

wyszczerbienie lub rozerwanie tarczy albo odtzut'

Zasady bezpiecze stwa podczas oczyszczanla
powierzchni szczotką drucianą:

a) Należy pamiętać, że nawet podczas zwykłej

pracy ze śzczotki mogą wylatywać druty'_Nie

wolno ich nadwerężać wywierając zbyt duży

nacisk na szczotkę' Druty ze szczotki mogą z

łatwościąprzebi lekkie ubranie i sk rę'

b) Jeżeli podczas operacji oczyszcza.nia
powiezchni szczotką drucianą wskazane jest

używanie osłony, należy uważać, aby szczotka

niJ ocierała o nią. Średnica szczotki drucianej

może ulec zwiększeniu pod wpływem obciążenia

lub sił odśrodkowych podczas pracy'

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczelistwa:
17. Nie wolno używa innych tarcz sz|ifierskich z

obniżonym środkiem niż tarcze wzmacniane

wł knem szklanym.
18. NlE WoLNo używać w tej szlifierce ściernic

typu miseczkowego' Szlifierka nie jest

piystosowana do takiego rodzaju ściernic i

stośowanie ich może być przyczynąobrażeil'
19. Uważa , aby nie uszkodzić wrzeciona'

kołnierza (zwłaszcza powierzchni

odpowiedzialnych za prawidłowy montaż) albo

nalrętki zabezpieczającej' Uszkodzenie tych

części może być przyczyną pękania tarczy'

20' Pried włączeniem uządzenia upewnić się' czy

tarcza nie dotyka obrabianego elementu'

21. Pned przystącieniem do obr bki danego

elementu pozwolić, aby narzędzie obracało się

przez chwilę bez obciążenia' zwracaj uwagę

na ewentualne drgania lub bicie osiowe' kt re
mogą wskazywać na nieprawidłowe

zamocowanie lub niedokładne wywazenle

larczy'
22' Podćzas szlifowania używać określonej

powierzchni tarczy.
23' IJważać na wylatujące iskry' Narzędzie trzymać

w taki spos b, aby iskry nie byĘ skierowane w

stronę operatora, innych os b stojących w

pobliżu Iub łatwopalnych materiał w'

zą. Ńie pozostawiać załączonego elektronarzędzia'
Można uruchomić elektronarzędzie tylko wtedy'

gdy jest trzymane w rękach'
zs' źaiizpo zakoriczeniu pracy nie wolno dotyka

obrabianego elementu. Może on bowiem być

bardzo gorący, co grozi poparzeniem sk ry'

26' Przed plzystąpieniem do jakichkolwiek

czynności związanych z obsługą narzędzia

na'ieży koniecznie upewnić się, czy zostało

wyłączone i czy odłączono go od zasilania |ub

Wyięto z niego akumulator'
zl' pićstrzesa instrukcji producenta w zakresie

montażu i eksploatacji tarcz' Tarcze

przechowywać i obchodzić się z nimi z
dbałością.

28. Nie wolno stosować oddzielnych tulei

redukcyjnych ani element w pośrednich' aby

dopasować tarcze ścierne o dużym otworze

wewnętrznym.
29. Używać wlącznie kołnielzy przeznaczonych

do tego urządzenia.
30. W płypadku narzędzi wsp łpracuiących z

tarczami z nagwintowanym otworem należy

upewnić się, czy długość gwintu w tarczy jest

wystarczająca, aby wkręcić wrzeciono na całei

długości.
St. Sprawazie' czy obrabiany element jest dobrze

podParty.
32. Po wyłączeniu narzędzia tarcza nadal obraca

się'
33. Jeżeli w miejscu pracy panuie wyiątkowo

wysoka temperatura i wilgotność' albo

występuje silnie zanieczyszczone
pizewod-zącym pyłem, należy zastosować

Lezpiecznik zwarciowy (30 mA), aby zapewnić

operatorowi bezPiecze stwo'
34. Nie wolno używać opisywanego narzędzia do

obr bki materiał w zawierających azbest'

35' Nie wolno używać wody ani pĘn w do

szlifowania.
36. W przypadku pracy w warunkach zapylenia

upewnić się, czy otwory wentylacyjne są

drożne. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia
pyłu, najpierw należy odłączyć narzędzie od

zasitania' a następnie oczyścić je (przy użyciu

niemetalowych przedmiot w), uważając przy

tym, aby nie uszkodzi element w wewnątlz

narzędzia)'
37. Przepisy krajowe wymagają stosowania osłony

zbierającej pył' sdy używana jest tarcza tnąca'

38. Na taicie tnące nie wolno wywierać nacisku
poprzecznego.

ZACHOWAC INSTRUKGJE.
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Aostnzeżeule:
NlE WoLNo pozwolić' aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastą]iły ścisłe pr2estrzeganie zasad
bezpiecze stwa obsługi' NlEWŁAŚclWE
UZYTKOWAN|E narzędzia lub niestosowanie się do
zasad bezpiecze stwa podanych w niniejszej
instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych
obraże ciała.

oPls DzlAŁANlA

Auwncł,
. Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania

działania elektronazędzia, nalezy upewni się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Blokada wału

Auwłoł'
. Nie wolno załączać blokady Wału, gdy wrzeciono

obraca się. Nazędzie może bowiem ulec
uszkodzeniu.

Rys.f
Przed pzystąpieniem do montażu bądŹ demontażu
osprzętu nacisnąÓ blokadę Wału, aby unieruchomi
wrzeciono.

Ustawienia uchwytu wielopozycyjnego
(W przypadku modeli GA7030R, GA7O4OR, GA9O3OR
i GA9040R)

Rys.2
Wielopozycyjny uchwyt można obr ciÓ o 90" w lewo albo
W prawo, dopasowując jego położenie do potrzeb
podczas pracy. Najpierw należy Wyj1ć Wtyczkę narzędzia
z gniazda zasilaj1cego. NacisnąÓ plzycisk blokady i

obr ciÓ uchwyt do oporu w lewo bądŹ w prawo. Uchwyt
Wielopozycyjny zostanie zablokowany W tym połozeniu.

Auwłoł,
' Przed uruchomieniem narzędzia należy się

koniecznie upewnić, czy uchwyt wielopozycyjny
jest zablokowany w wybranym położeniu.

Włączanie

Auwłoł'
. Pzed podłączeniem elektronarŻędzia do sieci

zawsze sprawdzaÓ czy spust Włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji ',OFF. po zwolnieniu.

Rys.3
W przypadku narzędzia z blokadą przełącznika w
pozycji włączenia
Aby uruchomi nazędzie, należy pociągnąć za język
spustowy przełącznika (w kierunku B). W celu
zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnic język
spustowy przełącznika. Aby uruchomić nazędzie W
trybie pracy ciągłej' należy pociągnąć za język spustowy

przełącznika (w kierunku B)' a następnie wcisnąć
dźwignię blokady (W kierunku A). Aby zatrzymać
naŻędzie z vrłączoną blokadą, Wystarczy pociągnąc do
oporu język spustowy pzełącznika (w kierunku B), a
następnie zwolniÓ go.
W przypadku narzędziaz blokadą przełącznika w
pozycji włączenia i wyłączenia
Rys.4
Aby zapobiec pzypadkowemu pociągnięciu za język
spustowy przełącznika, narzędzie zostało Wyposażone w
dźwignię blokady.
Aby je uruchomić, należy wcisnąć dŹWignię blokady (w
kierunku A), a następnie pociągnąÓ za język spustowy
przełącznika (w kierunku B). W celu zalrzymania
urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy
wzełącznika.
Aby uruchomić narzędzie W trybie pracy ciągłej, nalezy
wcisnąÓ dźwignię blokady (w kierunku A), pociągnąÓ za
język spustowy prŻełącznika (w kierunku B), a następnie
pociągnąć za dŹwignję blokady (w kierunku C).
Aby zatrzymać narzędzie zwłączoną blokadą wystarczy
pociągnąć do oporu język spustowy pŻełącznika (W
kierunku B), a następnie zwolni go.
Kontrolka

Rys.5
Zielona kontrolka zasilania zapala się W momencie
podłączenia narzędzia do zasilania. Jeżeli kontrolka nie
zapala się, uszkodzony jest pzew d zasilający albo
regulator uległ awarii' Jeżeli kontrolka jest zapa|ona' ale
narzędzia nie można uruchomić, w wczas mamy do
czynienia z zużyciem szczotek węglowych bądź
uszkodzeniem silnika, pzełącznika lub regulatora'
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Nawet dzwignia blokady, trzymająca język spustowy
przełącznika Wciśnięty (w pozycji włączenia) nie
powoduje ponownego uruchomienia narzędzia i to nawet
vvtedy, gdyjest ono podłączone do zasilania.
Miga Medy czerwona kontrolka, wskazująca; ze

zabezpieczenie pŻed przypadkowym włączeniem jest
aktywne.
Aby anulowaÓ zabezpieczenie pŻed przypadkowym

uruchomieniem' należy pociągnąć do oporu język
spustowy przełącznika i zwolnić go.
Funkcja miękkiego rozruchu
Te modele pracują z niską prędkością po włączeniu.
Funkcja miękkiego rozruchu gwarantuje płynniejszą
pracę'

MoNTAŻ

Auwłoł,
. Pzed wykonywaniem jakichkolwiek czynnoŚci na

elektronaŻędziu należy upewni się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.

lnstalowanie uchwytu bocznego (rękojeść)

Auwnon,
. Przed uruchomieniem, zawsze upewniÓ slę, czy

uchwyt boczny zamontowano bezpiecznie.

Rys.6
Uchwyt boczny należy mocno przykręcic w odpowiednim
miejscu narzędzia zgodnie z rysunkiem.

Montaż lub demontaż osłony Erczy (larczy z
obniżonym środkiem, ściernicy lamelowej,
szczotki tarczowej/ściern icy tnącej' ściernicy
diamentowej)

AosrRzeŻer.llp:
. W przypadku używania tarczy szlifierskiej z

obniżonym środkiem/ściernicy lamelowej, tarczy
flex lub szczotki tarczowej, osłonę tarczy należy
przykręcić do nazędzia w taki spos b, aby jej

zamknięta częś była zawsze zwr cona w stronę

operatora.
. W przypadku kolzystania ze ściernicy

tnącej/ściernicy diamentowej naleŻy używać
wyłącznie specjalnej osłony tarczy przeznaczonej
do tego typu ściemic. (W krajach europejskich przy
stosowaniu ściernicy diamentowej można uży
zwykłej osłony.)

Dla nażędzia z osłoną tarczy ze śrubą blokującą

Rys.7
Nałoży osłonę tarczy i Wyr wna Wystający element na
jej kołnierzu z nacięciem w obudowie. Następnie obr cić
osłonę tarczy pod takim kątem, aby zapewniała
bezpiecze stwo operatora podczaś pracy. Pamięta o

solidnym dokręceniu śruby.
Aby zdemontowaÓ osłonę tarczy, procedurę montażu

należy WykonaÓ W odwrotnej kolejności .
Dla nazędziaz osłoną tarczy z dźwignią zacisku

Rys.8

Rys.9
Poluzować dŹwignię na osłonie tarczy. Nałoży osłonę
tafczy i Wyr wna wystający element na jej kołnierzu z
nacięciem w obudowie. Następnie obr ci osłonę tarczy
w położenie pokazane na rysunku. DocisnąÓ dŹwignię'
aby zablokować osłonę tarczy. Jeżeli dŹwignia jest za
luźna lub obraca się z trudem, aby unieruchomic osłonę
tarczy, w wczas należy dokręcic lub pol uzowac nakrętkę

regulując naciąg opaski osłony tarczy.
Aby zdemontowa osłonę tarczy, procedurę montaŻu

należy wykonac w odwrotnej kolejności .

Montaż i demontaż larcay z obniżonym
środkiem lub ściernicy lamelowej (osprzęt)

AosrRzeżeHle:
. zeznądu]ącej sięw zestawie osłony należyzawsze

korzysta , gdy zamontowana jest tarcza szliflerska
z obniżonym środkiem lub ściernica lamelowa.

Podczas eksploatacji tarcza może drgać, a osłona

pomaga zmniejszyÓ ryzyko wypadku.

Rys.'10
Nałożyć kołniez wewnętrzny na Wrzeciono. Dopasowac
tarczę/ściernicę do kształtu kołnierza i dokręci nakrętką
zabezpieczającąosadzoną na wrzecionie'

TJWAGA:

Używając tarczy z obniżonym środkiem o grubości
powyżej 7 mm, należy odwr ci nakrętkę
zabezpieczaiącąi nakręcić ją na wzeciono.

Super kołnierz
ModeIe oznaczone literą F są standardowo Wyposażone
w super kolnierz. W por wnaniu z typowym kołnierzem

odkręcenie nakrętki zabezpieczającej Wymaga tylko '113

siły.
W przypadku Australii i Nowej Zelandii

Rys.11
Nałożyć kołniez Wewnętrzny na wrzeciono. Dopasować
tarczę/ściernicę do kształtu kolnieza i założyć nakrętką
zabezpieczającą w taki spos b, aby Wystająca częŚĆ

nakrętki była skierowana ku dołowi (w stronę tarczy).

Rys.12
W celu dokręcenia nakrętki zabezpieczające1 mocno
docisnąÓ blokadę wału' aby unieruchomiÓ Wrzeciono, a

następne docią9nąÓ nakrętkę zabezpieczającą kluczem
zgodnie z ruchem wskaz wek zegara.
Aby zdemontowa ć tar czę, wystarczy proced u rę montażu

wykona w odwrotnej kolejności.

Montaż lub demontaż ściernicy (osprzęt
dodatkowy)

UWAGA:
. Wolno używaÓ tylko akcesori w okreŚlonych W

tej instrukcji. Należy'ie nabyÓ oddzielnie.

Rys.13
NałożyÓ gumową podkładkę na Wrzeciono. DopasowaÓ
tarczę do podkładki gumowej dokręcić nakrętką
zabezpieczĄącą osadzoną na wrzecionie. W celu
dokręcenia nakrętki zabezpieczającej mocno docisnąc
blokadę wału, aby unieruchomić wzeciono, a następne
dociągną nakrętkę zabezpieczĄącąkluczem zgodnie z
ruchem wskazowek zegara.
Aby zdemontować tarczę, wystarczy procedurę montażu
wykonać W odwrotnej kolejności.

DzlAŁANlE

AosrRzeŻeNle:
. Nie ma potrzeby dociskania nazędzia podczas

pracy. sam ciężar nazędzia wywiera Wystarcza.iący
nacisk. stosowanie siły i nadmiernego docisku
może prowadzi do grożnego pękania tarczy'

. Jeżeli podczas szlifowania narzędzie upadnie,
larczę należy KoNlEczNlE Wymienić.

. NlE WoLNo w żadnym wypadku udeęac tarczą o
obrabiany element.



. Uważać, aby tarcza nie podskakiwała i aby nie
doszło do jej Wyszczerbienia, zwłaszcza podczas
obr bki narożnik w ostrych krawędzi itp. Może
bowiem Wystąpi odrzut i dojśÓ do utraty
panowanja nad narzędziem'

. NlE WoLNo UŻywaćnarzędziaztarczami do cięcia
drewna. Wspomniane tarcze uŻywane W szlifierce,
często powodują odrzut j utratę panowania, a w
konsekwencji mogą doprowadzić do wypadku.

Auwłoł,
. Nie Wolno włączać narzędzia, gdy dotyka ono

obrabianego przedmiotu, moŻe bowiem
spowodować obrażenia ciała u operatora'

' Do pracy zawsze zaklada gogle ochronne lub
osłonę na twarz'

. Po zako czeniu pracy koniecznie wyłączyć
narzędzie i przed jego odłożeniem odczekać, aŻ
tarcza całkowicie się zatrzyma.

Szlifowanie
Rys.14
Narzędzie naleŻy zAwszE trzyma mocno jedną ręką
za tylną rękojeś , a drugąza uchwyt boczny. włączyć
narzędzie, a następnie przyłoŻyć tarczę do obrabianego
elementu.
Zwyk|e krawędŹ tarczy powinno się trzyma pod kątem
mniej Więcej 15 stopni względem powierzchni
obrabianego elementu.
W okresie docierania nowej tarczy nie należy prowadzić
narzędzia W kierunku B, ponieważ tarcza zacznie się
wcinać w element. Gdy krawędŹ Iarczy, w miarę jej
eksploatacji, zostanie zaokrąlona, można prowadzi
narzędzie zar wno w kierunku A jak i B.

Praca ze szczotką drucianą doczołową
(osprzęt dodatkowy)

Auwłoł'
. sprawdziÓ działanie szczotki, uruchamiając

narzędzie bez obciążenia po uprzednim
upewnieniu się, że pŻed szczotką ani w
płaszczyżnie jej obrotu nikogo nie ma.

. Nie wo|no uŻywać szczotki, kt ra jest uszkodzona
lub niewyważona. Uzywanie uszkodzonej szczotki
mogłoby zwiększy ryzyko odniesienia obrażeri w
kontakcie z połamanymi drutami szczotki.

Rys.15
odłączyÓ narzędzie i odwr ciĆ do g ry nogami,
ułatwiając dostęp do wrzeciona. ZdjąÓ ewentualne
akcesoria z wrzeciona. Zamocować szczotkę drucianą
doczołową na wrzecionie i dokręciÓ dołączonym kluczem.
Uzywając szczotki nie wolno nadmiernie jej dociskaÓ,
ponieważ powoduje to Wyginanie drut w, prowadząc do
ich przedwczesnego połamania.

Praca ze szczotkątarczową (osprzęt
dodatkowy)

Auwacł,
. sprawdziÓ działanie szczotki tarczowe'j,

uruchamiając narzędzie bez obciążenia po
uprzednim upewnieniu się, że przed szczotką ani W
płaszczyżnie jĄ obrotu nikogo nie ma.

. Nie wolno używa szczotki tarczowej, kt ra jest
uszkodzona lub niewyważona. Używanie
uszkodzonej szczotki tarczowej mogłoby
zwiększy ryzyko odniesienia obrazefl w kontakcie
z połamanymi drutami szczotki.

. ZAWSZE należy stosowaÓ osłonę ze szczolką
tarczową, upewniając się, ze jej średnica mieści się
W osłonie' Podczas eksploatacji tarcza może drgaÓ'
a osłona pomaga zmniejszyćryzyko wypadku.

Rys.'16
odłączyć nazędzie i odwr ci do g ry nogami,
ułatwiając dostęp do Wrzeciona' Zdją ewentualne
akcesoria z wrzeciona. Nakręcic szczotkę tarczową na
Wrzeciono i dokręci za pomocą k|uczy.
UżywĄąc szczotki tarczowej nie wolno nadmiernie jej

dociskaÓ, poniewaŻ powoduje to wyginanie drut w'
prowadząc do ich przedwczesnego połamania.

Cięcie z użyciem ściernicy tnącej/ściernicy
diamentowej (osprzęt opcjonalny)

AostRzeżerule:
. W przypadku korzystania ze Ściernicy

tnącej/ściernicy diamentowej należy uŻywać
Wyłącznie specja|nej osłony tarczy pzeznaczonej
do tego typu ściernic. (W krajach europejskich przy
stosowaniu Ściernicy diamentowej moŻna UŻyĆ
zwykłej osłony.)

. Tarcz tnących NlE WoLNo używaÓ do szlifowania
bocznego.

. Nie wolno doprowadza do zakleszczenia tarczy
ani stosowaÓ zbyt duzego nacisku' Unika cięć o
zbył duŻe) głębokości' PzeciąŻona Ściernica jest
bardziej podatna na skręcenia |ub wyginanie w
szczelinie i wzrasta prawdopodobie stwo odrzutu
|ub pęknięcia Iarczy. MoŻe r wniez dojś do
przegzania silnika.

. Nie wolno rozpoczynać operacji cięcia' gdy tarcza
znĄduje się w przecinanym e|emencie. Należy
poczeka , az ściernica uzyska pełną prędkoŚ i

doplero W Wczas ostrożnie Wprowadzi ją do
nacięcia, przesuwając narzędzie do przodu nad
powierzchnią obrabianego elementu. Farcza może
zakleszczyć się, WędrowaÓ po materiale, albo
może wystąpi odrzut, jezeli elektronarzędzie
zostanie uruchomione, gdy ściernica znajduje się w
przecinanym elemencie.

. Podczas operacji cięcia nie wolno zmieniaÓ kąta
prowadzenia tarczy. Pod wpływem nacisku
bocznego na tarczę tnącą (jak to ma miejsce W

przypadku sz|ifowania) ściernica może pękną |ub

złamac slę, grożąc poważnymi obrazeniami ciała'
. Ściernica diamentowa powinna być umieszczona

prostopadle do ciętego materiału.
NałożyÓ kołnierz Wewnętrzny na wrzeciono. Dopasowa
tarczę/ściernicę do kształtu kołnierza i dokręcić nakrętką
zabezpieczającąosadzoną na wrzecionie.

Rys.17
UŻywąąc ściernicy tnącej lub ściernicy diamentowej o
gruboŚci powyŻq 7 mm, należy odwr ci nakrętkę

zabezpiecząącą i nakręciÓ ją na wrzeciono.
W przypadku Australii i Nowej Zelandii

Montaż lub demontaż ściernicy
tnącej/ściernicy diamentowej (osprzęt
opcjonalny)
Rys.18

KONSERWACJA

Auwnoł,
' Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy

się zawsze upewni , czy e|ektronarzędzie jest

wyłączone i nie podłączone do sieci.
. Nie wolno używa benzyny, benzenu,

rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie

mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.

Rys.19
Narzędzie i ]ego otwory wentylacyjne powinny by

utrzymywane W czystości. otwory Wentylacyjne należy
czyściĆ w regularnych odstępach czasu i za kazdym
razem, gdy są przytkane'

Wymiana szczotek węglowych
Rys.20
Gdy kor1c wka izolacyjna z Żywicy, znajdu1ąca się
Wewnątrz szczotki Węglowej, zostanie odsłonięta i

zetknie się z komutatorem, nastąci automatyczne
odłączenie silnika. W takim przypadku należy Wymieni

obie szczotki Węglowe. Szczotki Węglowe powinny być

czyste, aby można je było swobodnie wsunąÓ do opraw.

obie szczotki WęgIowe wymienia r wnocześnie.
UŻywać wyłącznie identycznych szczotek węglowych.

Rys.21
Do Wyjęcia pokrywek uchwyt w szczotek używa
śrubokrętu. wyjąć zuŻ\^e szczotki Węglowe, włoŻyĆ

nowe i zabezpieczyc pokrywkami uchwyt w szczotek
Dla zachowania BEZP|ECZEŃSTWA i

N|EZAWoDNoŚcl wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne r regulacyjne powinny by wykonywane
pŻez Autoryzowane Centra Serwisowe |Vlakita'

wyłącznie przy UŻycil części zamiennych Makita'

AKCESORIA OPCJONALNE

Auwnol,
. zaleca się stosowanie wymienionych akcesori w i

clodatk w lazem z elektronarzędziem Makita

opisanym w ninie.lszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesori W i dodatk w może
stanowi ryzyko uszkodzenia ciała. stosowaÓ

akcesoria i dodatki W ce|ach Wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wsze|kiej pomocy i Szczeg łowych
informac.ji na temat niniejszych akcesori W udzielą
Pa stwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
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