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POLSKI (Oryginalna instrukcja) 
Obja nienia do widoku ogólnego 

 

1-1. Wska nik 

1-2. Ga ka 

2-1. Przycisk blokady / przycisk blokady 

w czenia 

2-2. Spust prze cznika 

3-1. Nó  strugarki 

3-2. Tylna podstawa 

3-3. D wignia zabezpieczaj ca nó  

4-1. Klucz nasadowy 

4-2. ruba 

5-1. ruba 

5-2. Wa ek 

5-3. Nó  strugarki 

5-4. Os ona wa ka 

5-5. P ytka dociskaj ca nó  

6-1. Kraw d  wewn trzna p ytki 

sprawdzianu 

6-2. Kraw d  no a 

6-3. Nó  strugarki 

6-4. P ytka dociskaj ca nó  

6-5. Wkr ty 

6-6. Zderzak 

6-7. Kraw d  tylna podstawy 

sprawdzianu 

6-8. P ytka sprawdzianu 

6-9. Podstawa sprawdzianu 

7-1. Klucz nasadowy 

7-2. ruba 

8-1. ruba z bem sto kowym ci tym 

8-2. P ytka dociskaj ca nó  

8-3. Wpusty no a 

8-4. P ytka sprawdzianu 

8-5. Zderzak p ytki dociskaj cej nó  

8-6. P ytka blokady 

8-7. Zderzak p ytki sprawdzianu 

8-8. Podstawa sprawdzianu 

8-9. Kraw d  tylna podstawy 

sprawdzianu 

8-10. Nó  dwustronny (ma y) 

9-1. Nó  dwustronny (ma y) 

9-2. Bruzda 

9-3. P ytka blokady 

9-4. ruba ko nierzowa z gniazdem 

sze ciok tnym 

9-5. Os ona wa ka 

9-6. Wa ek 

9-7. P ytka dociskaj ca nó  

10-1. Worek na py  

10-2. Dysza 

11-1. cznik 

13-1. Kolanko 

13-2. Dysza 

14-1. Pocz tek 

14-2. Koniec 

16-1. Kraw d  no a 

16-2. Linia ci cia 

17-1. ruba 

17-2. Prowadnica (osprz t dodatkowy) 

22-1. Uchwyt do ostrzenia 

23-1. Nakr tka 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. rubokr t 

27-1. Dysza 

27-2. rubokr t 

28-1. Pokrywka uchwytu szczotki 

28-2. rubokr t 

SPECYFIAKCJE 
Model KP0800 

Szeroko  strugania 82 mm 

G boko  strugania 2,5 mm 

G boko  wr gowania 9 mm 

Pr dko  bez obci enia (min
-1

) 17 000 

D ugo  ca kowita 285 mm 

Ci ar netto 2,6 kg 

Klasa bezpiecze stwa /II 

• W zwi zku ze stale prowadzonym przez nasz  firm  programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mog  ulec zmianom 

bez wcze niejszego powiadomienia. 

• Specyfikacje mog  ró ni  si  w zale no ci od kraju. 

• Waga obliczona zgodnie z procedur  EPTA 01/2003 

 
ENE001-1 

Przeznaczenie 

Narz dzie to jest przeznaczone do strugania 

wzd u nego drewna. 
ENF002-2 

Zasilanie 

Narz dzie wolno pod cza  tylko do róde  zasilania o 

napi ciu zgodnym z napi ciem podanym na tabliczce 

znamionowej. Mo na je zasila  wy cznie jednofazowym 

pr dem przemiennym. Jest ono podwójnie izolowane, 

dlatego te  mo na je zasila  z gniazda bez uziemienia. 
 

 

 

 

ENG102-2 

Tylko dla krajów europejskich 

Poziom ha asu i drga  

Typowy równowa ny poziom d wi ku A okre lony w 

oparciu o EN60745: 

Poziom ci nienia akustycznego (LpA) : 89 dB (A) 

Poziom mocy akustycznej (LWA): 100 dB (A) 

Niepewno  (K): 3 dB(A) 

 Nale y stosowa  ochraniacze s uchu  
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ENG222-2 

Drgania 
Ca kowita warto  poziomu drga  (suma wektorów w 3 

osiach) okre lona zgodnie z norm  EN60745: 

Tryb pracy: Struganie mi kkiego drewna 

Wytwarzanie drga  (ah) : 2,5 m/s
2 

Niepewno  (K) : 1,5 m/s
2 

ENG901-1 

• Deklarowana warto  wytwarzanych drga  zosta a 

zmierzona zgodnie ze standardow  metod  

testow  i mo na j  wykorzysta  do porównywania 

narz dzi. 

• Deklarowan  warto  wytwarzanych drga  mo na 

tak e wykorzysta  we wst pnej ocenie nara enia. 
 

OSTRZE ENIE: 
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego 

u ytkowania elektronarz dzia mog  si  ró ni  od 

warto ci deklarowanej, w zale no ci od sposobu 

jego u ytkowania. 

• W oparciu o szacowane nara enie w rzeczywistych 

warunkach u ytkowania nale y okre li  rodki 

bezpiecze stwa w celu ochrony operatora 

(uwzgl dniaj c wszystkie elementy cyklu dzia ania, 

tj. czas, kiedy narz dzie jest wy czone i kiedy 

pracuje na biegu ja owym, a tak e czas, kiedy jest 

w czone). 

 
ENH101-15 

Dotyczy tylko krajów europejskich 

Deklaracja zgodno ci UE 
Niniejszym firma Makita Corporation jako 
odpowiedzialny producent o wiadcza, i  opisywane 
urz dzenie marki Makita: 
Opis maszyny:  

Strug do drewna 

Model nr/ Typ: KP0800 

jest produkowane seryjnie oraz 

jest zgodne z wymogami okre lonymi w 
nast puj cych dyrektywach europejskich: 

2006/42/EC 

Jest produkowane zgodnie z nast puj cymi normami lub 

dokumentami normalizacyjnymi: 

EN60745 

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez 

naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europ , 

którym jest: 

Makita International Europe Ltd. 

Michigan Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia 

 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

Dyrektor 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA 

 
GEA010-1 

Ogólne zasady bezpiecze stwa 
obs ugi elektronarz dzi 

 OSTRZE ENIE Przeczytaj wszystkie ostrze enia i 
instrukcje. Nie przestrzeganie ich mo e prowadzi  do 

pora e  pr dem, po arów i/lub powa nych obra e  cia a. 

Wszystkie ostrze enia i instrukcje nale y 

zachowa  do pó niejszego 

wykorzystania. 
GEB010-4 

OSTRZE ENIE DOTYCZ CE 
BEZPIECZE STWA 
1. Zanim od o ysz narz dzie, zaczekaj a  nó  si  

zatrzyma. Nieos oni te i poruszaj ce si  ostrze 

no a mo e si  zetkn  z pod o em powoduj c 

utrat  panowania nad narz dziem i powa ne 

obra enia cia a. 

2. Poniewa  elektronarz dzie mo e zetkn  si  z 
swoim w asnym przewodem elektrycznym, 
nale y trzyma  je tylko za izolowane uchwyty. 
Przeci cie przewodu elektrycznego pod 

napi ciem powoduje, e równie  ods oni te 

elementy metalowe narz dzia znajd  si  pod 

napi ciem, gro c pora eniem operatora pr dem 

elektrycznym. 

3. Nale y u ywa  zacisków lub innych 
praktycznych sposobów mocowania 
obrabianego przedmiotu do stabilnej 
podstawy i jego podparcia. Przytrzymywanie 

obrabianego przedmiotu r k  lub opieranie go o 

cia o nie gwarantuje stabilno ci i mo e prowadzi  

do utraty panowania. 

4. W pobli u miejsca pracy nie powinno by  
adnych szmat, sznurków, itp. 

5. Nale y unika  ci cia gwo dzi. Przed 
przyst pieniem do pracy sprawd  obrabiany 
element i usu  z niego wszystkie gwo dzie. 

6. U ywaj wy cznie ostrych ostrzy. Z ostrzami 
obchod  si  bardzo ostro nie. 

7. Przed rozpocz ciem pracy sprawd , czy ruby 
mocuj ce ostrze s  silnie dokr cone. 

8. Narz dzie nale y trzyma  obur cz. 
9. Trzyma  r ce z dala od cz ci obrotowych. 
10. Przed przyst pieniem do ci cia danego 

elementu pozwoli , aby tarcza obraca a si  
przez chwil  bez obci enia. Zwracaj uwag  
na ewentualne drgania lub bicie osiowe, które 
mog  wskazywa  na nieprawid owe 
zamocowanie lub niedok adne wywa enie 
tarczy. 

 



19 

11. Przed w czeniem urz dzenia nale y upewni  
si , czy ostrze nie dotyka obrabianego 
elementu. 

12. Rozpocznij ci cie, gdy tarcza osi gnie swoj  
maksymaln  pr dko . 

13. Przed przyst pieniem do dokonywania 
jakiejkolwiek regulacji narz dzia zawsze je 
wy cz i zaczekaj, a  ostrza zatrzymaj  si  
ca kowicie. 

14. Nigdy nie wk adaj palców do wylotu odci gu 
wiórów. Podczas obrabiania wilgotnego 
drewna odci g wiórów mo e si  zakleszcza . 
Usu  wióry patyczkiem. 

15. Nie pozostawia  za czonego elektronarz dzia. 
Mo na uruchomi  elektronarz dzie tylko wtedy, 
gdy jest trzymane w r kach. 

16. Nale y zawsze wymienia  obydwa ostrza lub 
os ony wa ka - niespe nienie tego warunku 
spowoduje, e narz dzie b dzie nie wywa one, 
b dzie drga o, a ostrza b d  si  
przedwcze nie zu ywa y. 

17. U ywa  wy cznie tarczy przeznaczonych do 
tego urz dzenia. 

18. Powinno si  zawsze zak ada  mask  lub 
respirator w a ciwy dla danego materia u b d  
zastosowania. 

ZACHOWA  INSTRUKCJE 
 

OSTRZE ENIE: 
NIE WOLNO pozwoli , aby wygoda lub rutyna 
(nabyta w wyniku wielokrotnego u ywania 
narz dzia) zast pi y cis e przestrzeganie zasad 
bezpiecze stwa obs ugi. 
NIEW A CIWE U YTKOWANIE narz dzia lub 
niestosowanie si  do zasad bezpiecze stwa 
podanych w niniejszej instrukcji obs ugi mo e 
prowadzi  do powa nych obra e  cia a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DZIA ANIA 
 

UWAGA: 
• Przed rozpocz ciem regulacji i sprawdzania 

dzia ania elektronarz dzia, nale y upewni  si , czy 

jest ono  wy czone i nie pod czone do sieci. 

Dostosowywanie g boko ci ci cia 

Rys.1 
G boko  ci cia mo na atwo regulowa  obracaj c 

pokr t o znajduj ce si  z przodu narz dzia, ustawiaj c 

wska nik na wymagan  warto  g boko ci ci cia. 

W czanie 

Rys.2 

UWAGA: 
• Przed pod czeniem elektronarz dzia do sieci 

zawsze sprawdza  czy spust w cznika dzia a 

poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu. 

W przypadku narz dzia z przyciskiem blokady 
spustu prze cznika 
 

UWAGA: 
• W celu u atwienia obs ugi i dla wygody operatora 

podczas d ugotrwa ej pracy z u yciem narz dzia, 

wy cznik mo na zablokowa  w pozycji „ON" 

(W CZONY). Podczas pracy z blokad  

wy cznika w pozycji „ON" (W CZONY) nale y 

zachowa  ostro no  i pewnie trzyma  narz dzie. 

W celu uruchomienia elektronarz dzia nale y nacisn  

na spust prze cznika. Zwolni  spust prze cznika, aby 

wy czy  elektronarz dzie.  

Dla uruchomienia trybu pracy ci g ej, nacisn  spust 

prze cznika, a nast pnie wcisn  przycisk blokuj cy. 

Do zatrzymania elektronarz dzia pracuj cego w trybie 

ci g ym, nale y nacisn  spust prze cznika do oporu, a 

nast pnie zwolni  go. 

W przypadku narz dzia wyposa onego w przycisk 
blokady za czenia 
Urz dzenie wyposa one jest w przycisk blokady 

za czenia, który zapobiega przypadkowemu 

poci gni ciu za j zyk spustowy prze cznika.  

 Aby uruchomi  urz dzenie, nale y zwolni  przycisk 

blokady i poci gn  za j zyk spustowy wy cznika. W 

celu zatrzymania urz dzenia wystarczy zwolni  j zyk 

spustowy prze cznika. 

D wignia zabezpieczaj ca nó  

Rys.3 
Po zako czeniu ci cia nale y unie  ty  narz dzia, co 

spowoduje, e wysunie si  stopa. Zapobiega to 

uszkodzeniom ostrzy. 
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MONTA  
 

UWAGA: 
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynno ci na 

elektronarz dziu nale y upewni  si , czy jest ono 

wy czone i nie pod czone do sieci. 

Demonta  lub monta  ostrzy strugarki 
 

UWAGA: 
• Podczas montowania w narz dziu ostrzy, nale y 

dok adnie zaciska  mocuj ce je ruby. Poluzowana 

ruba mocuj ca mo e by  niebezpieczna. Zawsze 

sprawdzaj, czy te ruby s  silnie dokr cone. 

• Z ostrzami obchod  si  bardzo ostro nie. Podczas 

usuwania lub zak adania nowych ostrzy nale y 

u ywa  r kawiczek lub szmat chroni cych palce. 

• Do usuwania lub zak adania ostrzy u ywaj 

wy cznie do czonego klucza firmy Makita. Nie 

stosowanie si  do tego zalecenia mo e 

spowodowa  nadmierne lub niedostateczne 

dokr cenie rub mocuj cych. Mo e to 

spowodowa  zranienie. 

W przypadku narz dzia z tradycyjnymi no ami 
strugarki 

Rys.4 

Rys.5 

Rys.6 
Aby wymontowa  ostrza z wa ka, nale y odkr ci  

kluczem nasadowym ruby mocuj ce. Razem z no ami 

od cza si  os ona wa ka. 

W celu zamontowania ostrzy nale y najpierw usun  

wszystkie wióry i inne cz stki przywieraj ce do wa ka lub 

ostrzy. Nale y montowa  ostrza o identycznych 

wymiarach i wadze, gdy  w przeciwnym wypadku b d  

powstawa y oscylacje/drgania powoduj ce nisk  jako  

strugania, a w ko cu nawet uszkodzenie narz dzia. 

Umie  nó  na podstawie sprawdzianu nastawczego 

no a, aby jego ostrze znajdowa o si  idealnie równo ze 

zderzakiem p ytki sprawdzianu. Umie  p ytk  

dociskaj c  nó  na no u, a potem po prostu doci nij 

zderzak p ytki na równo z tyln  kraw dzi  podstawy 

sprawdzianu i dokr  obydwie ruby p ytki. Nast pnie 

wsu  zderzak p ytki dociskaj cej nó  do rowka w wa ku i 

za ó  os on . Dokr  kluczem nasadowym równo i na 

przemian wszystkie ruby mocuj ce 

Powtórzy  t  sam  procedur  dla drugiego no a. 

W przypadku narz dzia z ma ymi no ami 
dwustronnymi 

Rys.7 
1. Je li narz dzie by o u ywane, usu  zamontowany 

nó ,  dok adnie wyczy  powierzchnie wa ka i 

os ony. Aby wymontowa  no e z wa ka nale y 

odkr ci  kluczem nasadowym trzy ruby mocuj ce. 

Razem z no ami od cza si  os ona wa ka. 

 

Rys.8 
2. Aby zamontowa  no e, nale y lu no 

przymocowa  rubami z bami sto kowymi p ytk  

dociskaj c  nó  do kraw dzi ustalacza i u o y  

nó  dwustronny na podstawie sprawdzianu, tak 

aby kraw d  tn ca no a znalaz a si  idealnie 

równo ze zderzakiem p ytki sprawdzianu. 

3. Umie  p ytk  dociskaj c  nó /kraw d  ustalacza 

na podstawie sprawdzianu, aby wpusty no a w 

kraw dzi ustalacza wesz y do rowka no a 

dwustronnego, a nast pnie wci nij zderzak p ytki 

dociskaj cej na równo z tyln  kraw dzi  podstawy 

sprawdzianu i dokr  ruby mocuj ce. 

4. Wa ne jest, aby nó  spoczywa  równo ze 

zderzakiem p ytki sprawdzianu, aby wpusty no a 

w kraw dzi ustalaj cej spoczywa y w rowku no a, 

a zderzak p ytki dociskaj cej znajdowa  si  na 

równo z tyln  kraw dzi  podstawy sprawdzianu. 

Dok adnie sprawd  te ustawienia, aby narz dzie 

struga o równo. 

5. Wsu  zderzak p ytki dociskaj cej w rowek wa ka. 

Rys.9 
6. Za ó  os on  na p ytk  dociskaj c  nó /kraw d  

ustalacza i dokr  trzy ruby o sze ciok tnych 

bach z kryzami, tak by pomi dzy wa kiem a 

kraw dzi  ustalacza pozosta a szczelina, 

pozwalaj ca na wsuni cie no a dwustronnego w 

jego w a ciwe po o enie. Nó  jest ustalany w tym 

po o eniu wpustami w kraw dzi ustalacza. 

7. Wzd u na regulacja no a polega na r cznym 

ustawieniu, tak aby ko ce no a znalaz y si  w 

równej odleg o ci - po jednej stronie od korpusu i 

od metalowego wspornika po drugiej stronie. 

8. Dokr  (dostarczonym z narz dziem kluczem 

nasadowym) trzy ruby o sze ciok tnych bach z 

kryzami i obró  wa ek, by sprawdzi  odst py 

pomi dzy ko cami no a a korpusem strugarki. 

9. Na koniec dok adnie sprawd , czy wymienione 

trzy ruby s  silnie dokr cone. 

10. Powtórzy  czynno ci od 1 do 9 na drugim no u. 
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Prawid owe ustawianie no y strugarki 
Je li no e nie s  ustawione prawid owo i pewnie, 

obrabiana powierzchnia b dzie szorstka i nierówna. 

Ostrze musi by  zamontowane w taki sposób, aby brzeg 

tn cy zosta  zrównany, tzn. znajdowa  si  równolegle do 

powierzchni tylnej podstawy.  

Nale y zaznajomi  si  z poni szymi przyk adami, 

ilustruj cymi odpowiednie i nieodpowiednie ustawienie. 

(A)
(B)

(B)

(A)
(B)

(A)

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

Ustawienie prawidłowe

Szczerby na powierzchni

Żłobienie na początku pracy

Żłobienie na koniec pracy

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.

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

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

EN0004-1 

Worek na py  (wyposa enie dodatkowe) 

Rys.10 
W przypadku narz dzia bez dyszy 
Wyj  pokryw  przeciwwiórow  i zamontowa  dysz  

(osprz t dodatkowy). Przymocowa  worek do dyszy. 

Dysza ma kszta t sto ka. Zak adaj c worek, nale y go 

mocno naci gn  na ko cówk  kana u tak daleko, jak 

si  da, aby nie zsun  si  w czasie pracy. 

W przypadku narz dzia z dysz  
Przymocowa  worek do dyszy. Dysza ma kszta t sto ka. 

Zak adaj c worek, nale y go mocno naci gn  na 

ko cówk  kana u tak daleko, jak si  da, aby nie zsun  

si  w czasie pracy. 

Rys.11 
Kiedy worek zape ni si  w przybli eniu w po owie, zdejmij 

go z urz dzenia i wyci gnij cznik. Opró nij worek i 

lekko go wytrzep, aby usun  cz stki py u przylegaj ce 

do powierzchni wewn trznych, gdy  mog  pogarsza  

skuteczno  odbierania py u. 
 

UWAGA: 
• Bardziej wydajn  i czyst  prac  mo na osi gn  

pod czaj c do narz dzia odkurzacz firmy Makita. 

 

 

Pod czenie odkurzacza 

Rys.12 
W przypadku narz dzia bez dyszy 
W celu zachowania czysto ci podczas strugania 

pod czy  do narz dzia odkurzacz firmy Makita. 

Nast pnie zgodnie z rysunkiem pod czy  w  

odkurzacza do wspomnianej dyszy (osprz t dodatkowy) 

tak, jak pokazano na ilustracjach. 

W przypadku narz dzia z dysz  
W celu zachowania czysto ci podczas strugania 

pod czy  do narz dzia odkurzacz firmy Makita. 

Nast pnie zgodnie z rysunkiem pod czy  w  

odkurzacza do wspomnianej dyszy tak, jak pokazano na 

ilustracjach. 

Kana  wylotowy (wyposa enie dodatkowe) 

Rys.13 
Zastosowanie kolanka zmienia kierunek wyrzutu wiórów 

pozwalaj c na zachowanie wi kszej czysto ci podczas 

pracy. 

W przypadku narz dzia bez dyszy 
Wyj  pokryw  przeciwwiórow  i zamontowa  dysz  

(osprz t dodatkowy). Zamontowa  kolanko 

(wyposa enie dodatkowe), nasuwaj c je na ko cówk  

wyrzutu. Aby je od czy , wystarczy poci gn . 
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W przypadku narz dzia z dysz  
Zamontowa  kolanko (wyposa enie dodatkowe), 

nasuwaj c je na ko cówk  wyrzutu. Aby je od czy , 

wystarczy poci gn . 

DZIA ANIE 
Podczas pracy trzymaj narz dzie mocno jedn  r k  za 

pokr t o, a drug  za r koje  z prze cznikiem. 

Czynno  strugania 

Rys.14 
Najpierw oprzyj przedni  podstaw  narz dzia na 

powierzchni obrabianego materia u, tak aby nie styka y 

si  z ni  no e. W cz urz dzenie i zaczekaj, a  no e 

osi gn  pe n  pr dko . Nast pnie przesu  narz dzie 

powoli do przodu. Na pocz tku strugania naciskaj na 

przód strugarki, na pod koniec strugania - na ty . 

Struganie b dzie atwiejsze, je li nachyli si  element 

obrabiany bez poruszania nim podczas pracy, tak, aby 

mo na by o obrobi  materia  z góry.  

 Pr dko  oraz g boko  ci cia okre laj  rodzaj 

wyko czenia. Strugarka elektryczna pracuje z 

pr dko ci , przy której nie zakleszczy si  wiórami. Kiedy 

wymagamy strugania zgrubnego, mo emy zwi kszy  

g boko  strugania, natomiast aby uzyska  g adk  

powierzchni , nale y zmniejszy  g boko  i wolniej 

przesuwa  strugark . 

Zachodzenie na siebie (Wr gowanie) 

Rys.15 
Aby uzyska  wr g w kszta cie schodka, tak jak na 

rysunku, nale y zastosowa  prowadnic  dost pn  jako 

wyposa enie dodatkowe. 

Rys.16 
Narysuj na obrabianym materiale lini  kierunku strugania. 

Wsu  prowadnic  do otworu z przodu narz dzia. Ustaw 

kraw d  no a na równo z lini  kierunku strugania. 

Rys.17 
Dostosowa  prowadnic  a  dotknie strony elementu 

obrabianego, nast pnie umocowa  j  dokr caj c rub . 

Rys.18 
Podczas strugania przesuwaj narz dzie, tak aby stopa 

prowadnicy styka a si  z bokiem obrabianego materia u. 

Bez tego struganie b dzie nierówne. 

Maksymalna g boko  zachodzenia na siebie 

(wr gowania) wynosi 9 mm. 

Rys.19 
D ugo  stopy prowadnika mo na zwi kszy  mocuj c 

dodatkowy kawa ek drewna. W prowadniku znajduj  si  

otwory przeznaczone do tego celu, a tak e do 

mocowania prowadnika przed u onego (wyposa enie 

dodatkowe). 

 

 

 

Fazowanie 

Rys.20 

Rys.21 
Aby wykona  pokazane na rysunku ukosowanie, nale y 

ustawi  trzy V-kszta tne rowki w przedniej podstawie na 

równo z kraw dzi  obrabianego materia u i struga . 

KONSERWACJA 
 

UWAGA: 
• Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji nale y 

si  zawsze upewni , czy elektronarz dzie jest 

wy czone i nie pod czone do sieci. 

• Nie wolno u ywa  benzyny, benzenu, 

rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie 

mog  spowodowa  odbarwienia, odkszta cenia lub 

p kni cia. 

Ostrzenie no y strugarki 
Tylko w przypadku standardowych no y 

Rys.22 
Aby uzyskiwa  mo liwie najlepsze wyniki pracy, no e 

powinny by  zawsze ostre. Do usuwania zadziorów i 

tworzenia równej kraw dzi ostrza s u y specjalny uchwyt 

do ostrzenia (osprz t dodatkowy). 

Rys.23 
Nale y najpierw poluzowa  dwie nakr tki motylkowe 

uchwytu i wsun  no e (A) i (B), tak by dotyka y boków 

(C) i (D). Nast pnie nale y nakr tki dokr ci . 

Rys.24 
Przed ostrzeniem ose k  nale y przez 2 - 3 minuty 

trzyma  w wodzie. Uchwyt nale y trzyma  w ten sposób, 

aby obydwa no e dotyka y ose ki i w ten sposób b d  

ostrzone jednocze nie. 

Wymiana szczotek w glowych 

Rys.25 
Systematycznie wyjmowa  i sprawdza  szczotki w glowe. 

Wymienia  je, gdy ich zu ycie si ga znaku granicznego. 

Szczotki powinny by  czyste i atwo wchodzi  w uchwyty. 

Nale y wymienia  obydwie szczotki jednocze nie. 

Stosowa  wy cznie identyczne szczotki w glowe. 

Rys.26 

Rys.27 
Os on  przeciwwiórow  lub dysz  mo na zdj  za 

pomoc  rubokr ta. 

Rys.28 
Do wyj cia pokrywek uchwytów szczotek u ywa  

rubokr tu. Wyj  zu yte szczotki w glowe, w o y  

nowe i zabezpieczy  pokrywkami uchwytów szczotek. 

Dla zachowania BEZPIECZE STWA i 

NIEZAWODNO CI wyrobu, naprawy oraz inne prace 

konserwacyjne i regulacyjne powinny by  wykonywane 

przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, 

wy cznie przy u yciu cz ci zamiennych Makita. 
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AKCESORIA OPCJONALNE 
 

UWAGA: 
• Zaleca si  stosowanie wymienionych akcesoriów i 

dodatków razem z elektronarz dziem Makita 

opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie 

jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków mo e 

stanowi  ryzyko uszkodzenia cia a. Stosowa  

akcesoria i dodatki w celach wy cznie zgodnych z 

ich przeznaczeniem. 

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegó owych 

informacji na temat niniejszych akcesoriów udziel  

Pa stwu lokalne Centra Serwisowe Makita. 

• Nó  do strugarki ze stali szybkotn cej 

• Nó  do strugarki z w gliku wolframu (bardziej 

trwa y) 

• Nó  dwustronny (ma y) 

• Uchwyt do ostrzenia (komplet) 

• Sprawdzian no a 

• P ytka ustalacza 

• Prowadnica 

• Zestaw prowadnika przed u onego 

• Ose ka 

• Dysza 

• Worek na py  

• Kolanko 

• Klucz nasadowy 
 

UWAGA: 
• Niektóre pozycje znajduj ce si  na li cie mog  by  

do czone do pakietu narz dziowego jako 

akcesoria standardowe. Mog  to by  ró ne pozycje, 

w zale no ci od kraju. 


