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POLSKI (Oryginalna instrukcia)
1-1.Pzycisk blokujący
Spust pzełącznika
2-1. Pokrętło regulacji prędkoŚci
3_1. DŹwignia
5-1. Dysza na pył
1_2.

obiaśnieniado widoku oq lneoo
5_2. Worek na pył
6-1. opcjonalny wąz o średnicy
wewnętznej 28 mm

8-1. Zaciski

6-2.WąŻdo odkuzacza
6-3. Odkurzacz

10-2. Pokrywka uchwytu szczotkl

SPECYFIAKCJE

9-1. Znak ograniczenia
1o-1. Śrubokręt

9910

Model

Rozmiar taśmy
PrędkoŚć taśmy

270

I

mlmin

I

262 mm

CięŻar netto

2,7 kg

E/ll

W iliązku re stale prcmdzonym puoz nasząfirmę prcgramem badawczo-roz/r'oiowym,
bez weeśnieiszego powiadomienia.

.

specyfikacjs mogą rcżnić się w ależnoŚci od kraiu.

.

Waga oblitona zgodnie z procedurą EPTA01/20o3

.

ENEos2-'l

Przeznaczenie

opisywane naŻędzie jest przeznaczone do szlifowania
duzych powierzchni materiałÓw z drewna, tworzywa
sztucznego i metalu, jak rÓwniez do szlifowania

.

ENF002-1

Zasilanie
Elektronarzędzie może byÓ podłączane jedynie do

.

zasilania o takim samym napięclu jakie okreŚIa tabliczka
znamionowa i może byÓ uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody

gn|azdek bez przewodu

uziemiającego.

Tylko dla krajow europejskich
Poziom hałasu i drga

Typowy r wnowazny poziom dŹwięku
oparciu o EN60745:

Drganla wyhłarzane podczas rzeczywistego
uzytkowania eIektronarzędzia mogą się roznić od
wartości deklarowanej, w zaleŻności od sposobu
jego uzytkowania.

!V oparciu o szacowane narazenie

w

także czas, kiedy jest włączone).

ENG1.2-2

ENH101-12

A

okreŚlony w

Deklaracja zgodnościUE

Niniejszym firma Makita Gorporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpn) : 83 dB (A)
Poziom mocy akusĘcznej (Lyy6): 9a dB (A)
NiepewnoŚć (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze na uszyE

urządzenie marki Makita

Model nr/ Typ: 9910,9911
jest produkowane seryjnie oraz

NG212-2

DeklarowanawartośćwytwarzanychdĘa
zmielzona zgodnie ze stiandardową

testową i można ją wykorzystać do por

:

opis maszyny: Szlifierka taśmowa

Drgania
Całkowita wartośÓ poziomu drgan (suma wektorÓw w 3
osiach) określonazgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: szlifowanie metalowych płyt
Emisja drga (a6): 2,5 m/s2 tub ponizej
NiepewnośĆ(K) : 1.5 m/s2

narzędzl

Deklarowaną wartośÓ wytwarzanych drga mozna
także wykorzystaÓ we wstępnej ocenie narazenia.

rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określiĆśrodki bezpiecze stwa w celu ochrony
operatora (unzgIędniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kledy pracuje na biegu jałowym, a

podwÓjnie izolowane zgodnie z Normami
i dlatego mogą być podłączone do

Europejskimi

niniei*e specyfikac.is mogą ulec zmianom

Aosrnzeżerule:

powierzch ni malowanych.

są

75 - 270 m/min.

DługoŚć całkowita

Klasa bezpiecze stwa
.

9911

76 mm x 457 mm

jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektyulach eu ropejs kich :
98137ME do dnia 28 grudnia 2009, a począWszy
od dnia 29 grudnia 2009 z dyrektywą

Jest produkowane zgodnie

z

2006l42ME

następującyml normami

lub dokumentami normalizacyjnymi:

ENG901-1

EN60745
została
metodą Dokumentacja

wnywania

techniczna pzechowywana jest pzez
naszego autor}zowanego pzedstawiciela na Europę,

K

rym jest:

Makita lnternational Europe Ltd,

10

7.

Przed włączeniem urządzenia upewni się, czy
taśmanie dotyka obrabianego elementu.
8. Trzymać ręce z dala od części obrotowych.
9. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można uruchomić elektronarzędzie tylko
wtedy' gdy jest trrymane w rękach.
10. opisyrane nalzędzie nie jest wodoszczeIne,
więc do szlifowania powierzchni nie wolno

Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

k

stycznia 2009

Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-1 1 -8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA

użyurać wody.

ACHOWAG INSTRUKCJE
GEAo10-1

Ogol ne zasady bezpieczenstwa
obsłu g i elektron arzędzi

l
Przec zyta! wszystkie ostrzeżen ia
i instrukcje. Nle przestrzeganie ich może prowadzić do
poraże prądem, pożar w i/lub powaznych obraze

ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
poznrerszego
zachować do
wykorzystania.
GEBo15-2

Szczegolne zasady
bezpieczenstwa

taśmowej.

ponieważ pas może się stykać z własnym
przewodem zasilającym. Przecięcie przewodu
elektrycznego pod napięciem powoduje, że
ież odsłon ięte elementy metalowe nazędzia

znajdą się pod napięciem, groząc porażeniem

2.
3.

operatora prądem elektrycznym.

Podczas szlifowania w miejscu pracy należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Niekt re materiały zawierają substancie
chemiczne, kt re mogą być toksyczne. Unika
wdychania i kontaktu ze sk rą. Przestrzegać
przepis

w

bezpiecze stwa podanych pfizez

dostawcę materiał w.

4. Powinno się zawsze zakładać maskę

lub

respirator właściwydla danego materiału bądź

5.
6.

spowodować poważne obrażenia ciała.

oPIs DZLAŁANIA
Auwaoe,

.

i

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

Włączanie
Rys.l

Użyulanie elektronarzędzia w spos b niebezpieczny
lub niewłaściwygrozi poważnymi obrażeniami ciała.
1. Trzymać narzędzie za izolowane uchwyty,

rown

Iub

bezpiecze stwa
określonych w niniejszej instrukcii obsługi może

Auwłoł'

NIE WOLNO poaroli , aby wygoda lub rutyrna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłeprzestrzeganie zasad

stwa obsługi szlifierki

NIEPRAW|DŁoWE sTosoWANlE

nieprzestrzeganie zasad

/A osrRzEżEN E

bezpiecze

AosrNnEŻENIE:

zastosowania.
Należy zawsze używać okularow ochronnych
lub gogli. Zwykłe okulary bądźokulary
przeciwsłoneczne NlE są okularami
ochronnymi.
Narzędzie należy trzymać oburącz.

.

Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci

zawsze sprawdzać czy spust włącznlka działa

poprawnie i wraca do pozycji "OFF' po zwolnieniu.

Aby uruchomiÓ narzędzie, nalezy pociągnąć za język
spustowy przełącznika. ZwolniÓ język spustowy
wyłącznika w celu zatrzymania urządzenia.
Aby uzyskac tryb pracy ciągłej, nalezy pociągnąĆ język

spustowy wyłącznlka a następnię wcisnąć pzycisk
blokady.

Aby

zatrzymać narzędzie z włączoną blokadą
wystarczy pociągnąÓ do oporu język spustowy
przełącznlka, a następnie zwolnić go.

Pokrętło regulacii prędkości
Tylko dla modelu 9911
Rys.2

Prędkośćtaśmymoze byÓ regulowana bezstopniowo
m i 270 m/min. za pomocą pokrętła
regulacyjnego z symbolami od 1 do 6. Większą
prędkośĆ uzyskuje się obracając pokrętło w kierunku
pozycji 6, a mniejszą - obracając pokrętło w kierunku

między 75

pozyĄi

1.

Wybiez stosowną prędkoŚć dla elementu, kt ry ma

być oszlifowany.

Auwnoł'
. JeŻeli narzędzie

będzie

uz}^/vane nieprzerwanie

przez dłuzszy okres czasu przy

prędkościach, wÓwczas dojdzie
silnika i awarii samego nazędzia.

do

małych
przeciąŻenia

.

Podłączenie odkurz acza firmy Makita

Pokrętło regulacji prędkości mozna maksymalnie

obrociÓ do pozycji6iz powrotem do pozycji 1. Nie
wolno pr bowaÓ obrociÓ go na siłę poza pozycję 6
lub 1, gdyŻ funkcja regulacji prędkości moŻe

Rys.6

Czyste operacje szlifiowania mogą być wykonane
poprzez połączenie urządzenia

przesta działac.

DzlAŁANlE

Auwłoł'

Przed wykonyrłaniem jakichkolwiek czynnościna

Szlifowanie

elektronarzędziu naleŻy upewnic się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.

Rys.7

Auwncn,

.

Zakładanie lub zdejmowanie tarczy ściernej

pierwotnej pozycji.

Auwncn'

delikatnie postawiÓ narzędzie

Podczas montażu taśmy upewnij się, że kierunek
wskazy_rrvany przez strzałkę z tyłu taśmy
odpowiada kierunkowi wskazanemu na narzędziu.

na

powierzchni

obrabianego elementu. Przez cały czas taśma powinna
być wyrÓwnana z elementem, a narzędzie naleŻy
przesuwaÓ w prz d i w tył.
Nie wolno uzywaÓ nadmiernej siły. Sam cięŻar narzędzia
wywiera wystarczający nacisk. Nadmierny nacisk moze
spowodowaÓ nagłe zatrzymanie się, przegrzanie silnlka,
spalenie obrabianego elementu i mozliwy odzut.

Rys.4

Regulacja toru taśmy
1

W momencie włączania bądŻ wyłączania

narzędzia nie powinno ono dotykaÓ powierzchnl
obrabianego elementu. W przeciwnym wypadku
jakośc szlifowania wyko czeniowego będzie słaba
lub moze dojśdo uszkodzenia taśmy.
Narzędzie nalezy trzymac oburącz. WłączyÓ urządzenie
l zaczekać, aŻ siągnie pełną prędkośc. Następnie

Rys.3
Pociągnij dźwignię do oporu i zamontuj taśmęna
rolkach, po czym przywrÓć dŹwignię zaciskową do

.

firmy

Do podłączenia odkurzacza flrmy Makita niezbędny jest
opcjonalny wąŻ o średnicyWewnętrznej 28 mm.

MoNTAż
.

do odkurzacza

Makita.

1. Płytka stalowa
2. Śruba
regulacyjna

Zaciski (wyposażenie dodatkowe)

Maszyna może byÓ uzywana W pozycji odwrÓconej. W
tym celu naleŻy jąprzymocować do stabilnego stołu przy
pomocy dwoch zacisk w.

2

Rys.8

KONSERWACJA

Auwnce'

Włącz narzędzie i upewnij się, ze taśma jest prawidłowo
Jezeli krawędŹ taśmywystaje poza
krawędŹ płytki stalowej lub krawędz jest cofnięta od
płytki stalowej o ponad 8 mm, wyreguluj jąprzy pomocy

.

wyrownana.

pokrętła regulującego.

Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji nalezy
upewniÓ, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.

Wym

Worek na pył

się zawsze
ia

na szczotek węglowych

Rys.9

Rys.5

Szczotki węglowe naleŻy regularnie kontrolowaÓ i w
razie potrzeby wymieniaÓ. Wymien je,gdy są one starte

Przymocuj worek do dyszy. Dysza ma kształt stozka.
Zakłada1ąc worek naciągnij go mocno na koncowkę
kanału tak daleko, jak się da, aby nie zsunął się w czasie

do znaku limitu. Szczotki węglowe powinny byÓ czyste,
aby mozna je było swobodnie wsunąc do opraw. obie
szczotki węglowe wymieniać rÓwnocześnie. UzywaĆ
wyłącznie identycznych szczotek węglowych.
Do wyjęcia pokrywek uchwytow szczotek uŻywać
Śrubokrętu. WyjąÓ zuŻyle szczotki węglowe, włoŻyć
nowe i zabezpieczyc pokrywkami uchwytÓw szczotek.

pracy.

Kiedy worek zapełni się w przyblizeniu W połowie,

z urządzenia i wyciągnij łącznik. oproznij
worek i lekko go wytzep, aby usunąć cząstki pyłu
pzylegające do powlerzchni wewnętrznych, gdyz mogą
zdejmij go

pogarszać skutecznośÓ odbierania pyłu.

Rys.10

DIa

UWAGA:
. Bardziej wydajną i czystą pracę mozna osiągną
podłączając do narzędzia odkurzacz firmy Makita.

zachowania BEZPIECZEŃSTWA

l

NlEZAWoDNoŚct wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny byc wykonywane

przez Autoryzowane Centra Serwisowe
12

Makita,

wyłącznie przy uzyciu częścizamiennych Makita.

AKc EsoRIA (WYPoSAżE
DODATKOWE)

N

l

E

Auweoł'
. Zaleca s!ę stosowanie wymienionych akcesoriÓw i
dodatk w razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanle

jakichkolwiek innych akcesori w i dodatk w może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
tch przeznaczeniem.
W razie potzeby, wszelkiej pomocy i szczegÓłowych
informacji na temat niniejszych akcesoriÓw udzielą
Pa stwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
. TaŚmy śclerne
. Worek na pył
. Zacisk
. Wąż o średnicywewnętrznej 28 mm

