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POLSKI (Oryginalna instrukcja)

Dla modelu

obiaśnieniado widoku oq lneqo

'l-1. DŹwignia zmiany funkcji cięcia
2_1. Spust pzełącznika

11-1. Skala

20_2. Śruba

11-2. Wlot skośny

20-3. Prowadnica

2_2. Plzycisk blokujący

'11-3.

3-1. Pokrętło regulacji prędkości
4-1. Dzwignia otwierająca nazędzie

1'l-4. obudowa pzekładni zębatej
'l1_5. Nacięcie w ksaałcie V

22-1. Prowadnica
22-2. Pokrętło z gwintem
22_3. Kołek prowadnicy do okręg w

5-1. Zacisk bzeszczotu

11-6. Śruba

5-2. Ostrze wyrzynarki

12-1. Podstawa

5_3.

24-1. Śruba
24_2. Słupek miarkowy
25-1. Śruba
25_2. Adapter relingu prowadzącego
25-3. Reling prowadzący

'l2-2. Śruba
1 2_3. Klucz sześciokątny

Wypukłości

6ł. ostze

Podstawa

wyzynarki

otw rpoczątkowy

7-1. Podstawa
7-2. Klucz sześciokątny
8-'l. Linia cięcia
8-2. Podstawa

13-1.

10-1. Podstawa

18-2'WĘdo odkuzacza

16-1. Dysza odpylania

26-1. Pokrywa
26-2. Podstawa
27-1. Podstawa
27-2. Uządzenie chroniące plzed

16-2. Podstawa
18-1. Dysza odpylania

'l0-2. Śruba
1 0_3. Klucz sześciokątny

43507

Dłuqośćskoku
Drewno

Maks. głębokościęcia

4350CT

4350FCT

26 mm

26 mm

26 mm

135 mm

135 mm

135 mm

Slal

10 mm

10 mm

10 mm

Aluminium

20 mm

20 mm

20 mm

Liczba oscvlacii na minute (min'

2 800

800 - 2 800

800 - 2 800

Duoośćmłkowita

236 mm

236 mm

236 mm

cięż2r netto

2.6 ko

2.6 ko

2.6 ko

Eilt
. W a/viązku ze stale prowadzonym

pzez nasząfirmę

programom badawczo-roeojowym,

bez wcześnieiszego powiadomienia.
.

specyIikacje mogą rÓżnić się w zależnościod kraju.

.

Waga obliczona zgodnie z pro@durą EPTA 01/2003

PJzeznaczenie

ENEols-1

materiał w

narzędzie może być używane do wielu zastosowa i
doskonale nadaje się do cięć zakzywionych lub
Zasilanie

drga

.

: 1,5 m/s2
ENG304-1

ENG901'1

Deklarowana WartośÓ wlwaŻanych drga została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do por wnywania
narzędzi.
DeklarowanąWartoś wytwarzanychdrga można
takze wykorzysta we wstępnej ocenie narażenia.

AosrRzeżeHle:

.

niniejsze specyfikac.ie mogąulec zmianom

ENFoo2-1

Elektronazędzie może być podłączane jedynie do

zasilania o takim samym napięciu jakie okreŚla tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane vlyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym' Pzewody
są podw jnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez pŻewodu uziemiającego.

Dla modelu 43507
ENG102-2

Tylko dla kraj w europejskich
Poziom hałasu i drga
Typowy r wnoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (Loa) : 83 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (Lyya): 94 dB (A)
Niepewność(K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze n" u"''a"urro"
Drgania
całkowita wartośćpoziomu drga (suma wektor w w 3
osiach) określonazgodnie z normą EN60745_2_'l'l :
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drga (a6,61r) 7,5 m/s2
Niepewnoś (K) : 1,5 m/s'Ż
Tryb pracy: cięcie metalu
Emisja drga (a6,6y): 5 m/s2
Niepewność(K) : '|,5 m/s2

ENG304-'l

Makita lnternational Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

k

stycznia 2009

Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi'cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA

(ar,,cw) 8 mis2

Drgania wytwazane podczas

użytkowania elektronarzędzia mogą się r żni od
Wartoścideklarowanej, W zależnościod sposobu
jego użytkowania.

W oparciu o szacowane narażenie

W

rzeczywistych warunkach użytkowania należy

w celu ochrony
operatora (uwzględniając Wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy nazędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym' a
także czas, kiedy jest wlączone).

lne zasady bezpiecze stwa
obsługi elektronarzędzi
ll\ osTRzEzENlE PJzeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie pzestrzeganie ich może prowadzić do

poraże prądem, pożar w i/lub poważnych obraże
ciała.

Wszystkie ostzeżenia i instrukcje należy
p źniejszego
zachowa
do
wykorzystania.

Szczeg lne zasady
bezpiecze stwa

NlE WoLNo pozwolić' aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąoiły ścisłeprzest]zeganie zasad

bezpiecze stwa
elektronarzędzia

1.

ukrytymi

przewodami

izolowane uchwyty. PŻecięcie prŻewodu
pod napięciem powoduje, że

Niniejszym firma Makita Corporation jako

elektrycznego

odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:

r

Wnież odsłonięte elementy metalowe narzędzia

znajdą się pod napięciem, grożąc porazeniem
operatora prądem elekłrycznym.

Model nr/ Typ: 4350T, 4350CT, 4350FCT
iest produkowane seryjnie oraz

jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
98/37ME do dnia 28 grudnia 2009, a począWszy
od dnia 29 grudnia 2009 - 2OO6|42ME

z

następującymi normami

lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Gdy narzędzie tnące podczas pracy może

zetknąć się z

elektrycznymi bądź własnym przewodem
zasilającym' należy tr:ymać urządzenie za

Deklaracja zgodnościuE

Opis maszyny:
tNyrzynarka

obsługi piły. używanie
w spos b niebezpieczny lub

niewłaściwygrozi poważnymi obrażeniami ciała.

ENH101-12

Jest produkowane zgodnie

GEAo10-1

Og

GEB016-2

rzeczyMlistego

okreŚ|ić środki bezpieczeristwa

metalowych. Dzięki
rozbudowanemu programowi osprzętu i tarczy'

okrągłych'

.

.

Nazędzie przeznac'zone jest do cięcia drewna, tworzyw

sztucznych i

Emisja

Niepewnoś (K)

Tryb pracy: cięcie metalu
Emisja drga (an,cu): 4,5 m/s2
Niepewnoś (K) : 1'5 mis2

SPECYFIAKCJE

Dokumentacja techniczna pzechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
kt rym jest:

Drgania
całkowita wartośćpoziomu drgar1 (suma wektor w W 3
osiach) określonazgodnie z normą EN60745-2-11:
Tryb pracy: Cięcie drewna

20-1. Klucz sześciokątny

Model

ENG1.2-2

Tylko dla kraj weuropejskich
Poziom hałasu i drga
Typowy r wnowaŻny poziom dŹwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (Loa) : 84 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (Lwł): 95 dB (A)
Niepewnoś (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze n" u"'Y."nrro-,

rozszczepem

19-'l' Prowadnica wzdfużna

4350CT,4350FCT

2. Należy używać zacisk w lub innych
praktycznych sposob w
mocowania
obrabianego przedmiotu do stabilnej
podstawy i jego podparcia. Pzytzymywanie

obrabianego przedmiotu ręką lub opieranie go o
ciało nie gwarantuje stabilności i moze prowadziÓ

3'

do utraty panowania.

Należy zawsze użytwać okular w ochronnych
lub gogli' Zwykłe okulary bądźokulary
przeciwsłoneczne NlE są okularami

ochronnymi,

4. Nie tnij

gwoździ. Przed przystąrieniem do
pracy należy skontrolować, cry obrabiany

element nie zawiera gwoździ i ewentualnie je

usuną

.

5' Nie wolno ciąć zbyt dużych pŻedmiot w.
6. PJzed przystą'ieniem do cięcia należy

7.
8'
9'
1

0.

sprawdzić, czy za obrabianym elementem jest
wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby
lafęa nie ud Żała w podłogę' stoł
warsztatowy itp.
Trzymać narzędziew spos b niezawodny'
Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy
tarcza nie dotyka obrabianego elementu.
Nie zbliża rąk do części ruchomych'
Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia'
Można uruchomić elektronar.ędzie tylko

oPls DZIAŁANIA

|ego grubości. Generalnie większe prędkości pozwalają

cią

Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronaŻędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

NaŻędzie moze by stosowane do cięcia Wzdłużokręgu
lub w linii prostej (g ra_d ł). W pzypadku cięcia wzdłuż
okręgu ostze Wyrzucane jest do plzodu, co znacznie

zwiększa prędkośćcięcia. W celu zmiany funkcji cięcia,
naleŹy przekręcić dźwignię zwalniającą do ządanej
pozycji. Aby wybrać odpowiednią funkcję cięcia, należy
zapoznać się z tabelą.

12.
't3.
14.

15.

AosrnzeżeHle:
N|EPRAWDŁoWE sTosoWANlE
niepŻest}zeganie zasad
bezpiecze

określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.

Auwłon'
. Pokrętło regulacji

1-4

.

prędkości można maksymalnie

obr cić do pozycji 5 i z powrotem do pozycji 1. Nie
wolno pr bowaÓ obr ci go na siłę poza pozycję 5
lub 1' gdyż funkcja regulacji prędkości może
przestaÓ działać.

w funkcję elektroniczną są łatwe

Elektroniczna kontrola prędkości zapewnia stałą

Do cięc|a miękkiej stali,
aluminium i twardego drewna
Do cięcia drewna

i

sklejki

Do szybkiego cięcia aluminium
imiękkiei stali

wyłączyć elektronazędzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągłej, nacisnąć spust

pzełącznika, a następnie wcisną pzycisk blokujący'
Do zatzymania elektronarzędzia pracującego w trybie
ciągłym' należy nacisnąć spust pzełącznika do oporu, a

się nie pokaleczy ostrzem
brzeszczotu lub ostrymi krawędziami przeciętego
elemenlu.
Aby zainstalowa ostze, nalezy przesunąÓ dŹwignię
otwierającą narzędzie do pozycji pokazanej na rysunku.
Rys.4

Pzy tym samym

wyciągnąć.

pod

obciążeniem.

Funkcja miękkiego rozruchu
Bezpieczny i miękki rozruch ze Względu na tłumienie żW
uderzenia rozruchowego.

na światłoani bezpośrednio na

Przestaw dŹWignię do pierwotnej pozycji.

zainstalowaniu upewnij się koniecznie, czy
brzeszczot jest dobrze unieruchomiony, pr bując go

Auwłoł,
. Nie należy przesuwać

dźWigni ponad miarę, gdyz
grozi to uszkodzeniem nazędzia.
Aby usuną ostŻe, nalezy przesunąć dŹwignię

żr dło

przełącznika. Aby ją wyłączyÓ zwolnij język spustowy
przełącznika.
UWAGA:

Rys.6
UWAGA:
. Raz od czasu naoliwić Wałek.

Przechowywanie klucza sześciokątnego

Rys.7
Gdy klucz sześciokątnynie jest używany, może by

wygodnie pzechowywany.

UŻyć suchej tkaniny aby zetzećzanieczyszczenia

z

osłony lampki. Uważać, aby nie zarysowa
osłony lampki, gdyż może to zmniejszy natężenie
oświetlenia'

DzlAŁANlE

MoNTAż

AuwłGł,
. Podczas

Dla modelu 4350C1 4350FCT

Auwłon'
. Przed wykonywaniem

.

Prędkość obrot w tarczy rhoże być regulowana płynnie
pokrętłem regulacyjnym W granicach od 800 do 2800 na

Zakładanie lub zdejmowanie tarczy

następnie zwolnić go.

Pokrętło regulacji prędkości
Rys,3

minutę. Większą prędkośćuzyskuje

się

obracając

pokrętło w kierunku pozycji 5' a mniejszą _ obracając
pokrętło w kierunku pozycji 1.
ZapoznĄ się ztabelą i wybierz właściwąprędkość cięcia

obrabianego elementu. Ta właściwaprędkośÓ moze
jednak r żnić się w zależnościod rodzaju elementu i

z

wi r w

z

nazędziem należy chwyci

być podtrzymywana drugą ręką

zawsze naleŻy tŻymaÓ podstawę płasko na
elemencie obr bki. Niedostosowanie się do tej

zasady może spowodować pękn|ęcie ostza a W
rezultacie doprowadzić do powaznych obraze
ciała'

oczyścić brzeszczot i/lub zacisk
i innych zanieczyszcze
Niestosowanie się do tej zasady może prowadzi
do zbyt słabego dokręcenia bŻeszczotu, a w
brzeszczotu

pracy

mocno nazędzie jedną ręką za rękojeśćgł wną
W razie potrzeby przednia częśćnarzędzia moŻe

jakichkolwiek czynnoŚci na
elektronaŻędziu należy upewnić się, czy jest ono
v,lyłączone i nie podłączone do sieci.

Auwłoł,
. Nalezy zawsze

wsuri

otwierającą naŻędzie do pozycji pokazanej na rysunku.
Pociągnąć ostze Wyrzynarki w kierunku podstawy.

Aby WłączyÓ lampkę, pociągnl1 za język spustowy

'

w

elementy brzeszczotu-

jest utŻymwana na stałym poziomie, nawet

wykoticzenie powiezchni, ponieważ prędkoś obrotowa

ustawieniu element

bęeszczot do zacisku, aż schowają się dwa Wystające

Po

światła.

W celu uruchomienia elektronarzędzia należy nacisnąć
na spust przdącznika. Zwolnić spust przelącznika, aby

Przy wyjmowaniu blzeszczotu należy zachowa

ostrożność,aby

prędkośÓ. Mozna uzyskać bardzo dokładne

AuwłGł,
. Nie patze

poprawnie iwraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

wypadku.

Rys.5

Tylko dla modelu 4350FCT

Rys.2

Brzeszczot nalezy dobrze dokręcić. Niestosowanie

Kontrola stałej prędkości

Zaświecenie się lampek.

Włączanie

skÓry.

się do tej zasady może prowadzić do poważnego

-4

Do ęystego cięcia drewna

skleiki

rezultacie do poważnego wypadku.

Zaraz po zako czeniu pracy nie wolno dotykać
bzeszczotu ani ciętego elementu. Mogą one byÓ
bardzo gorące i dotknięcie grozi poparzeniem

.

w obsłudze ze względu na następujące cechy'

i

.

4-5
3-5

oo cięcia miękkiej stali, stali
nierdzewnej i twozyw sztuEnych

podłączeniem eleKronaŻędzia do sieci
zawsze sprawdza czy spust włącznika działa

lub
stwa

Stal miekka
Stal nierdzewna
Aluminium
TWouWa sŻuene

Nazędzia wyposazone

Auwloa,
. Pzed

ZAGHOWAC INSTRUKCJE

w wczas

Numer na ookretle reoulacvinvm

Drewno

Rys.l

wtedy' gdyjest trzymane w rękach.

narzędzie i odczekać ażlarcza całkowicie się
zatizyma,
Zarazpozakoliczeniu pracy nię wolno dotykać
tarczy ani obrabianego elementu. Mogą one
być bardzo gorące, grożąc poparzeniem sk ry.
Nie należy bez potrzeby uruchamiać narzędzia
bez obciążenia.
Niekt re materiały zawierają substancje
chemiczne, kt re mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze sk rą. Przestrzegać
przepis w bezpiecze stwa podanych przez
dostawcę materiał w.
Powinno się zawsze zakładać maskę lub
respirator właściwydla danego materiału bądź
zastosowania.

cięty element

Wyb r funkcji cięcia

11. Przed wyjęciem wiertła należy wyłączyć

ale

skr ceniu ulegnie okres użytkowania tarczy.

Auwnoł,

.

obrabiane elementy szybciej,

"

Rys.8
włączyć ulządzenie

i zaczekać, aż bfzeszczot osiągnie
maksymalną prędkoś . Następnie przyłożyć podstawę
UŻądzenia płasko do elementu obr bki i delikatnie

pŻesuwać ulządzenie do przodu wzdłużuprzednio
zaznaczoną linii cięcia. Pzy cięciu linii kzywych,
przesuwać uządzenie bardzo powoli.

Cięcie pod kątem

Auwnon,

.

Zawsze należy się upewnić, że uŻądzenie jest W
stanie spoczynku oraz wyłączone zanim pŻechyli

Rys.15
Aby pzycią bzegi lub wykonac dopasowanie, przesu
lekko ostrze wzdłużprzeciętych brzeg w.

Niestosowanie

się do tej zasady

lewo).

Rys.9

Wyciąganie pyłu

PoluŹni swoze znajdujący się z Ęłu podstawy za

pomocą klucza sześciokątnego' Przesuną podstawę
znajdowała się w środku wlotu

tak' aby Śruba

znajdującego się w podstawie.
Rys.10

Przechyli podstawę aŹ do uzyskania żądanego kąta

cięcia linii kzywych. Nacięcie w kształcie V znajdujące

się W obudowanie narzędzia określa kąt nacięÓ
kzywych

za

linii

pomocą podziałek. Następnie zakręć

mocno dźwignię,a y zamocować ramię'

Rys.16

Rys.17
Zaleca się stosowanie dyszy odpylania (w wyposazeniu
dodatkowym) w celu pŻeprowadzenia czystego cięcia.
Aby zamocować dyszę w narzędziu należy umieścićhak
dyszy W otworze znajdującym się w podstawie.
Zacisk poziomy może być zamocowany z lewej lub
prawej strony podstawy.

Następnie należy podłączy odkurzacz firmy Makita do
dyszy odpylania.

.

Rys.12

pomocą klucza sześciokątnego i przesuną podstawę
całkowicie do tyłu. Następnie przykręć śrubęw celu
umocowania podstawy.

Wycinanie kształt w
Ksaałty mogą by wycinane za pomocą

metody A lub B.

A) Rozpoczynanjąc od wywierconego otworu:

Rys.13

W ceu

wycinania kształt w bez przecinania

bzeg w materiału wywierć otw r początkowy o
średnicy 12 mm lub większej. Wł z ostze do

otworu, aby rozpoczą cięcie.
B) Załębiając ostrze:

umieszczonym

(2)
(3)
(4)

do g ry na

czołowej

z ko cem ostŻa
tuŻ nad powieŻchnią

płzedmiotu obrabianego.

Nciśnij na uŻądzenie, aby pzedni bzeg
podstawynie ruszał się kiedy włączysz

urządzenie i delikatnie obniz tył urządzenia.
Gdy ostze będzie się zagłębiałc w materiał,
obniżaj powoli podstawę urządzenia w
kierunku powierzchni wyka czanego
materiału'
Zako cz wycinanie w mormalny

Auwłel,
.

PrŻed pzystąpieniem do zakładania

zdejmowania larczy zawsze upewnij

urządzenie jest wyĘczone

l.

zasilania.

i

się,

lub

czy
odĘczone od

spos

b.

KONSERWACJA
Aumcn,
. Pzed wykonywaniem

UWAGA:
. Zawsze należy stosowa ostrza nr No. B''l7' B-18'
8-26 lub B-27 w przypadku cięcia okręg w i łuk w.

Zestaw adaptera relingu prowadząego
(wyposażenie dodatkowe)
Rys.23

Plzy cięciu powieŻchni r wnoległych' jednolitych oraz
prostych użycie relingu prowadzącego oraz adaptera
relingu prowadzącego zapewni wykonancie szybkich i
czysłych cię .
Aby zainstalować adapter relingu prowadzącego, należy
umieści słupek miarki W kwadratowym otwoŻe tak

Dla

Aumcł,
.

zawszenależy uż1vnwaćostrzy nr B_8, B_13' B_'l6,
B-17 lub 58 pzy stosowaniu relingu prowadzącego

Pokrywa

160 mm lub mniej, należy stosowa prowadnicę aby

zapewni szybkie, czyste i proste cięcia.

Rys.25

Aby

zainstalować prowadnicę, należy umieścić ją w
prostokątnym otwoŻe znajdującym się z boku podstawy
narzędzia upewniając się, że prowadnica ustawiona jest

kierunkiem w d ł. Pzesunąć prowadnicę Wzdłużnądo
ządanej szerokości cięcia, następnie pzymocowaÓ ją
pewnie pŻykręcając śrubę'
2' cięcie wzdłuż okręgu
Rys.2'l

Rys.22

Podczas wycinania okręg w lub łuk w o promieniu
do 170 mm, należy założy prowadnicę w

następujący spos b.
UmieściÓ pręt prowadnicy w prostokątnym otwoŻe
znajdującym się w boku podstawy upewniając się,

Rys.26
Uzywać pokrywę przeciwpyłową podczas cięcia łuszczki
ozdobnej, plaslyk q itp. Pokrywa chroni powiezchnie
delikatne oraz podatne na zniszczenia. Umieścić z tyłu
podstawy uządzenia.

Urządzenie chroniące pJżed rozszczepem
Rys.27
W celu cięcia bezrozszczepiania materiału, moŻnaużyć

urządzenia chroniącego pŻed rczszczepieniem' Aby

zainstalowa uŻądzenie chroniące pŻed
rozszczepieniem, należy przesunąć podstawę
całkowicie do plzodu orazpzymocowa z tyłu podstawy
uządzenia. Przy użyciu plastykowej pokrywy, należy
zainstalowa urządzenie chroniące pzed rozszczepem
na tę pokryWę.

elektronarzędzie jest

Wyłączone i nie podłączone do sieci.

zachowania BEzPlEczEŃsTWA

i

NlEzAWoDNoŚCl wyrobu, naprawy, wymiana szczotek

węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne
powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra
Serwisowe Makita, wyłącznie pzy użyciu części
zamiennych Makita.

AKc Eso RlA (WYPosłże r.l l e
DODATKOWE)
Auwłcł,
.

Rys.24
Zainstalować adapter relingu prowadzącego na relingu.
UmieściÓ słupek miarkowy W kwadratowym otwoŻe
znajdującym się w adapterze relingu prowadzącego.
PzyłożyÓ podstawę do boku relingu prowadzącego oraz
pewnie przykręcić śrubę'

kontroli i konserwacji należy

się zawsze upewnić, czy

pzodu.

oraz adaptera relingu prowadzącego.

Cięcie proste

Rys.19

PŻy Przy wielokrotnym cięciu powieŻchni o szerokości

Nie musisz wiercic otworu początkowego ani
pzecinać brzegu materiału, jezeli wykonasz
krawędzi podstawy

Prowadnica wzdłużna (wyposażenie
dodatkowe)

Rys.20

Rys.14

ostrożnie m następuje.
(1) PrzechyliÓ nazędzie

Jeżeli pr bujesz usunąć dyszę odpylania zbyt

mocno' jej hak może się zmniejszyć i pzypadkowo
Wypaść podczas pracy.

Poluźni śrubęznajdującą się w tyle podstawy za

chroniące pŻed rozszczepieniem nie
może być użyte do cięcia pod kątem.

pomocą klucza sześciokątnego.

Auwnoł,

Rys.{1

Auwłon,
. Urządzenie

głęboko jak to tylko możliwe. Umocowa śrubę za

Rys.{8

Cięcie wzdłużkrawędzi

prowadnicy. Przykręcić pokrętło z gwintem do
sworzenia, w celu jego pewniejszego umocowania.
Następnie pŻesunąć pręt prowadnicy do
uzyskania żądanego promienia cięcia i pzykręcić
śrubęw celu pewniejszego umocowania prętu.
Potem należy przesunąć całkowicie podstawę do

cięcie metalu
Podczas cięcia metalu naleĄ zawsze stosowa
odpowiedni środekchłodzący (olej do cięcia)'

spowoduje
przedwczesne zużycie brzeszczotu. Zamiast stosowania
cieczy chłodząco-smarującej, można nasmarować sp d
obrabianego pŻedmiotu.

się podstawę'
Przy przechylonej podstawie można dokonywać cięć
pod każdym kątem między 0' a 45' (w prawo lub W

że prowadnica ustawiona jest kierunkiem w doł.
UmieściÓ szpilę prowadnicy do okręg w przez
jeden z dw ch otwor w znajdujących się w

Wyka czanie brzeg w

Zaleca się stosowanie wymienionych akcesori w i
dodatk w razem z elektronazędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesori w i dodatkÓW może
stanowi ryzyko uszkodzenia ciała. Stosowa
akcesoria i dodatki W celach Wyłącznie zgodnych z
ich pzeznaczeniem.

W razie potzeby, wszelkiej pomocy i szczeg
informacji

Pa

.
.
.
.
.
.
.
.
.

na temat niniejszych akcesori w

stwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

ostrzawyrzynarkibezpŻewodowej.
Klucz sześciokątny 4
Prowadnica wzdłużna
Zestaw adaptera relingu prowadzącego
Zestaw prowadnicy
Urządzenie chroniące pŻed rozszczepem
Dysza odpylania
Pokrywa
wąż (Dla odkurzacza)

lowych

udzielą

