
DLS714

SV Batteridriven skjutbar kap- 
och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING
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24 SVENSKA

SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER
Modell: DLS714

Bladdiameter 190 mm

1,3 mm - 2,0 mm

20 mm eller 15,88 mm

Max. geringsvinkel Vänster 47°, Höger 57°

Vänster 45°, Höger 5°

Hastighet utan belastning 5 700 min-1 

Dimensioner (L x B x H) 655 mm x 430 mm x 445 mm

Märkspänning 36 V likström

Batterikassett BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B

Nettovikt 13,0 kg 13,5 kg

Sågkapacitet (H x B) med en sågklinga på 190 mm i diameter

Geringsvinkel Vinkel för vinkelsågning

45° (vänster) 0° 5° (höger)

0° 40 mm x 300 mm 52 mm x 300 mm 40 mm x 300 mm

45 mm x 265 mm 60 mm x 265 mm –

45° (vänster och höger) 40 mm x 212 mm 52 mm x 212 mm –

45 mm x 185 mm 60 mm x 185 mm –

57° (höger) – 52 mm x 163 mm –

– 60 mm x 145 mm –

-
ende meddelande.

Symboler
-

-
der borrmaskinen.

Läs igenom bruksanvisningen.

-

stannat helt.

-
ster. I annat fall kan användaren skadas 
allvarligt.

 
Cd
Ni-MH
Li-ion

elektrisk och elektronisk utrustning, bat-
terier, ackumulatorer, förbrukade batterier 
och ackumulatorer, samt direktivens 
tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska 

batteripaket sorteras separat och lämnas 
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Avsedd användning
-

-
minium eller liknande material.

Buller

enligt EN61029:

VARNING: Använd hörselskydd.

Vibration
Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) 
bestämt enligt EN61029:
Vibrationsemission (ah

2 eller lägre
2

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet 
har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden 

annan.
OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan 

-
nering för vibration.

VARNING: Viberationsemissionen under faktisk 
-

används.

VARNING: -
-

-
landena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar 
av användarcykeln i beräkningen, som till exempel 

EU-konformitetsdeklaration
Gäller endast inom EU

standardiseringsdokument: EN61029

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
16.1.2015

Direktör
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Allmänna säkerhetsvarningar för 
maskiner

VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvar-
ningar och anvisningar. 
varningar och instruktioner kan leda till elstötar, brand 

Spara alla varningar och instruk-
tioner för framtida referens.
Termen ”maskin” som anges i varningarna hänvisar till 
din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna 
maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven 
geringssåg

1. Håll händerna borta från sågklingans väg. 
Undvik kontakt med roterande sågklingor. De 
kan fortfarande orsaka allvarliga skador.

2. Kontrollera sågbladet noga efter sprickor eller 
deformation före användning. 
Ersätt skadade sågklingor på en gång.

3. Byt ut sågskäret när det är slitet.
4. 

tillverkaren som följer EN847-1.
5. Använd inte sågblad som tillverkats av snabbstål.
6. Använd ögonskydd.
7. Använd hörselskydd för att minska risken för 

hörselnedsättning.
8. Bär alltid handskar när du hanterar sågblad 

(sågblad ska alltid bäras i en hållare om det är 
möjligt) och grova material.

9. Anslut geringssågar till en anordning för 
dammuppsamling innan sågning.

10. Välj sågblad som passar det material som skall 
sågas.

11. Fäst alltid alla rörliga delar innan du bär maski-
nen. När du lyfter och bär maskinen ska du 
inte använda skyddet som bärhandtag.

12. Använd inte sågen om inte skydden är på 
plats. Kontrollera att klingskyddet är stängt 
före varje sågning. Använd inte sågen om 
klingskyddet kärvar och inte stängs omedel-
bart. Kila aldrig fast klingskyddet i öppet läge.

13. Håll golvet rent från löst material, t.ex. spån 
och avsågade bitar.

14. Använd endast sågblad som är märkta med ett 
maximalt varvtal som är lika med eller högre 
än varvtalet för ingen belastning som är märkt 
på maskinen.

15. Om maskinen har en laser eller LED, får inte 
laser eller LED ersättas med en annan typ. 

reparation.
16. Ta aldrig bort avsågade delar eller andra delar 

av arbetsstycket från arbetsområdet medan 
maskinen körs med ett oskyddat sågblad.

17. Utför aldrig sågning på frihand.
-

arbetsstycket med handen.
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18. Kontrollera att maskinen är stabil före varje 
sågning.

19. Fäst maskinen på en arbetsbänk om det 
behövs.

20. Stöd långa arbetsstycken med lämpliga extrastöd.
21. Såga aldrig så små arbetsstycken att de inte 

kan fästas ordentligt med tvingen. Ett felaktigt 

allvarliga personskador.
22. Sträck dig aldrig runt sågbladet.
23. Stäng av verktyget och vänta tills sågbladet 

ändrar inställningar.
24. Dra ur kontakten ur vägguttaget och/eller ta ur 

batteriet ur maskinen innan du byter sågblad 
eller utför underhåll.

25. Låspinnen som låser såghuvudet på plats är 
endast avsedd att användas vid förvaring eller 
transport och inte för sågning.

26. Använd inte maskinen i närheten av lättan-
tändliga vätskor eller gaser. När maskinen är 

den utsätts för lättantändliga vätskor eller gaser.
27. 

maskinen.
28. -

skilt monteringsytan) eller bulten skadas. 
Skador på någon av dessa delar kan medföra 
att bladet förstörs.

29. Se till att bordet är ordentligt fäst, så att det 
inte rör sig under arbetet.

30. Avlägsna av säkerhetsskäl spån, småbitar etc. 
från bordets översida innan arbetet påbörjas.

31. Undvik att såga i spik. Kontrollera arbetss-
tycket och ta bort alla spikar före arbetet.

32. Se till att spindellåset är öppet innan strömbry-
taren slås på.

33. Kontrollera att bladet inte vidrör bordet i dess 
lägsta position.

34. Håll stadigt i handtaget. Var uppmärksam på 
att sågen rör sig något upp och ned under 
start och stopp.

35. Se till att sågbladet inte är i kontakt med 
arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.

36. Låt verktyget vara igång en stund innan den 
används på arbetsstycket. Kontrollera att 
sågbladet inte vibrerar eller skakar vilket kan 
innebära att den är felaktigt monterad eller 
dåligt balanserad.

37. Vänta tills bladet når full hastighet innan du 
skär.

38. Stanna maskinen omedelbart om du lägger 
märke till något onormalt.

39. Försök inte att låsa avtryckaren i påslaget 
läge.

40. Var alltid uppmärksam, särskilt under uppre-
pade, monotona arbeten. Låt dig inte invag-
gas i en falsk känsla av säkerhet. Sågblad är 
mycket farliga.

41. Använd alltid de tillbehör som rekommenderas 
i denna bruksanvisning. Opassande tillbehör 
som till exempel sliprondeller kan orsaka 
skada om de används.

42. Var försiktig vid spårsågning.
43. Visst damm som skapas vid användning 

innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, 
födelsedefekter eller annan skada vid fort-
plantning. Några exempel på dessa kemikalier 
är:

bly från material målat med blybaserad 
färg och
arsenik och krom från kemiskt behandlat 
virke.

Risken för exponering varierar beroende på 
hur ofta du utför denna typ av arbete. För att 
minska risken för exponering av dessa kemi-
kalier: arbeta i ett välventilerat område och 
arbeta med godkänd säkerhetsutrustning som 
till exempel dammask vilken skapats speciellt 

44. För att minska bullret, se alltid till att sågbladet 
är vasst och rengjort.

45. Att operatören är tillräckligt utbildad i använd-
ning, justering och drift av maskinen.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING: GLÖM INTE att strikt följa säker-

hetsanvisningarna för maskinen efter att du blivit 
van att använda den. OVARSAM hantering eller 
användning som inte följer säkerhetsanvisning-
arna i denna bruksanvisning kan leda till allvar-
liga personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för 
batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla 
instruktioner och varningsmärken på (1) bat-
teriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten 
läsas.

2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska 

användningen avbrytas omedelbart. Det kan 
uppstå överhettning, brännskador och t o m en 
explosion.

4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas 
med rent vatten och läkare uppsökas omedel-

5. Kortslut inte batterikassetten.
(1) Rör inte vid polerna med något strömfö-

rande material.
(2) Undvik att förvara batterikassetten till-

sammans med andra metallobjekt som 
t.ex. spikar, mynt o.s.v.

(3) Skydda batteriet mot vatten och regn.
En batterikortslutning kan orsaka ett 

maskinhaveri.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på 

platser där temperaturen kan nå eller överstiga 
50 °C.

7. Bränn inte upp batterikassetten även om 
den är svårt skadad eller helt utsliten. 
Batterikassetten kan explodera i öppen eld.

8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet 
och utsätt det inte för stötar.



27 SVENSKA

9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål 

för kraven i gällande lagstiftning för farligt 
gods. 

-

iakttas. 

 

sig fritt i förpackningen.
11. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshan-

tering av batteriet.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-
batterier.
batterier som har manipulerats kan leda till person- 
och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. 

laddaren.

Tips för att uppnå batteriets max-
imala livslängd
1. Ladda batterikassetten innan den är helt 

urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda 
batterikassetten när du märker att maskinen 
blir svagare.

2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. 
Överladdning förkortar batteriets livslängd.

3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur 
på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett 
svalna innan den laddas.

4. Ladda batterikassetten om du inte har använt 
den på länge (mer än sex månader). 

BESKRIVNING AV DELAR
Fig.1

1 2 3 4 Inställningsskruv (för 
nedre gränsläget)

5 Inställningsbult (för max- 6 7 8 Vinkelskala

9 10 Vertikal tving 11 12

13
geringsskiva)

14 Handtag (för 
geringsskiva)

15 Inställningsbult (för 
geringsskiva)

16

17
geringsvinkel)

18 Geringsskiva - - - -

Fig.2

19 20 21 Insexnyckel 22

23
geringsvinkel)

24 25 - -

INSTALLATION
Bänkmontering

VARNING: Se till att maskinen inte kan röra 
sig på stödytan.

1.

orsakar skada.
Fig.3:    1. Bult

2.
den kommer i kontakt med golvytan, för att maskinen 

Fig.4:    1. Inställningsbult

FUNKTIONSBESKRIVNING
VARNING: Se alltid till att maskinen är 

avstängd och att batterikassetten är borttagen 
innan du justerar eller kontrollerar funktionerna 
på maskinen. Om du inte stänger av maskinen och 
tar bort batterikassetten kan maskinen oavsiktligt 
starta, vilket kan leda till allvarlig personskada.
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Montera eller demontera 
batterikassetten

FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan 
du monterar eller tar bort batterikassetten.

FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och 
batterikassetten när du monterar eller tar bort 
batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de 

och batterikassetten samt personskada.
Fig.5:    1. Röd indikator 2. 3. Batterikassett

-

batterikassetten.

FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten 
helt tills den röda indikatorn inte längre syns. 
I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och 

FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten 
med våld.
den felinsatt.

OBS: Maskinen fungerar inte med endast en 
batterikassett.

Skyddssystem för maskinen/
batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verkty-

till motorn för att förlänga verktygets och batteriets 
livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under använd-
ningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av föl-

Överbelastningsskydd

drar onormalt mycket ström kan den stoppas automa-

-
nen igen.

Överhettningsskydd
 på  Blinkar

När maskinen blir överhettad stannar den av automa-
tiskt och batteriindikatorn blinkar i cirka 60 sekunder. 

Överurladdningsskydd
-

matiskt. Om produkten inte fungerar trots att knapparna 
-

nen och laddar dem.

Indikerar kvarvarande 
batterikapacitet

Fig.6:    1. Batteriindikator 2.
-

Batteriindikatorstatus Kvarvarande 
batterikapa-

citet
På Av Blinkar

50 % till 
100 %

20 % till 50 %

0 % till 20 %

Ladda 
batteriet

Indikerar kvarvarande 
batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator
Fig.7:    1. Indikatorlampor 2.

kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i 
ett par sekunder.

Indikatorlampor Kvarvarande 
kapacitet

Upplyst Av Blinkar

75% till 100%

50% till 75%

25% till 50%

0% till 25%

Ladda 
batteriet.

Batteriet kan 
ha skadats.
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OBS:

Funktion för automatisk ändring av 
hastighet

Fig.8:    1. Lägesindikator

Lägesindikatorstatus Driftläge

Höghastighetsläge

Läge för högt vridmoment

Maskinen har ett höghastighetsläge och ett läge för 
högt vridmoment. Den ändrar automatiskt driftläge 

-
torn tänds under drift är maskinen i läget för högt 
vridmoment.

Låstapp

FÖRSIKTIGT: Håll alltid i handtaget när du 
lossar på låstappen.
vilket kan leda till personskada.

-

Fig.9:    1.

Klingskydd

VARNING: Blockera aldrig eller avlägsna 
klingskyddet eller den fjäder som är fäst på skyd-
det. I annat fall kan det leda till allvarlig personskada 
under användningen.

VARNING: Använd aldrig maskinen om 
klingskyddet eller fjädern är skadad, inte fungerar 
korrekt eller är borttagen. I annat fall kan det leda 
till allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGT:
-

bart om klingskyddet inte fungerar som det ska. 

tillbaka.

För maskiner med en frigöringsspak för 
klingskyddet 

Fig.10:    1. 2.
-

-

För maskiner utan en frigöringsspak för 
klingskyddet 

Fig.11:    1.
-

Rengöring
Fig.12:    1.

Om det genomskinliga klingskyddet blir smutsigt, eller 

-
ten tas bort och skyddet rengöras noga med en fuktig 

-

-

1.
batterikassetten har avlägsnats.
2.

3.
4. -

-
ende steg i omvänd ordning.

VARNING: Ta inte bort det fjäderupp-
hängda klingskyddet. Om klingskyddet blir skadat 

KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG BLOCKERAS 
ELLER TAS BORT.

Inställning av spårbädd

användning:
1. Var noga med att ta ut batterikassetten. Lossa 

Fig.13:    1. 2.

2.

3.
att fästa handtaget i det nedsänkta läget.
4.

Fig.14:    1. Tumskruv

5.
6. -

Fig.15
Fig.16:    1. 2. Bladtänder 3.

4. 5.

7.
8. -

9.
10. -
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OBSERVERA: Försäkra dig om att spårbäd-
darna är korrekt justerade efter att du ställt in 
vinkeln för vinkelsågning. -
bäddarna ger ordentligt stöd för arbetsstycket och 
minimerar risken för att arbetsstycket nöts sönder.

Upprätthållande av maximal 
sågkapacitet

Denna maskin är fabriksinställd för maximal skärkapaci-

-

1.

Fig.17:    1. Inställningsbult 2.

2. -

tvärsektion och geringsskivans övre yta.
Fig.18

3.
ner fullständigt, och kontrollera att klingan inte kommer 

inställningen vid behov.

VARNING: Efter monteringen av en ny klinga 
och med batterikassetten borttagen måste du 
alltid kontrollera att klingan inte går emot någon 
del av den undre basplattan när handtaget sänks 
ner helt.
resultera i allvarlig personskada.

Fig.19

Stopparm

att kontrollera resultatet.
Fig.20:    1. Inställningsskruv 2.

Stödanhåll

FÖRSIKTIGT: När du utför vinkelsågning åt 
vänster ska du fälla hjälpanslaget utåt. 

del av maskinen, vilket kan leda till allvarliga skador 

Fig.21:    1.

Justering av geringsvinkeln
Fig.22:    1. Geringsskiva 2. 3. Geringsskala 

4. 5. Handtag

1. Lossa handtaget genom att vrida det moturs.
2.

-
skalan som vägvisning.
3.

FÖRSIKTIGT: Fäst alltid geringsskivan 
genom att dra åt handtaget ordentligt efter änd-
ringen av geringsvinkeln.

OBSERVERA: Lyft handtaget maximalt när 
geringsskivan vrids.

Justering av vinkeln vid 
vinkelsågning

-

Fig.23:    1. 2.

för att fästa armen.
Fig.24:    1. 2. Vinkelskala 3.

lutar vagnen lätt till vänster, och trycker sedan ner frigö-

FÖRSIKTIGT: Fäst alltid armen genom att dra 
åt spaken medurs efter ändringen av vinkeln för 
vinkelsågning.

OBSERVERA: Lyft handtaget maximalt när 
sågklingan lutas.
OBSERVERA: Vid ändring av vinkeln för vin-
kelsågning måste spårbädden ställas in ordent-
ligt såsom beskrivits i avsnittet ”Inställning av 
spårbäddar”.

Inställning av spakens läge

30°-vinkel.
Lossa och ta bort skruven som fäster spaken. Ta bort 

-
ven ordentligt.

Fig.25:    1. 2.
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Avtryckarens funktion

VARNING: Innan du sätter i batterikassetten 
i maskinen ska du alltid kontrollera att avtryck-
aren fungerar och återgår till läget ”OFF” när du 
släpper den. Om du använder en maskin med ett en 
avtryckare som inte aktiveras korrekt kan det leda till 
förlorad kontroll och allvarlig personskada.

VARNING: Använd inte ett lås med en 
”nacke” eller kabel som är smalare än 6,35 mm i 
diameter. -
tuellt inte maskinen i off-läget och oavsiktlig aktivering 

VARNING: Använd ALDRIG maskinen om 
inte avtryckaren fungerar korrekt.

-
ning eftersom det annars kan orsaka allvarlig 
personskada.

VARNING: Denna maskin är utrustad med 
en säkerhetsknapp som förhindrar oavsiktlig start. 
Använd ALDRIG maskinen om den startar när 
du trycker på avtryckaren utan att ha tryckt in 
säkerhetsknappen. I annat fall kan det orsaka oav-
siktlig aktivering och allvarlig personskada. Returnera 

VARNING: Blockera ALDRIG säkerhetsknap-
pen genom att tejpa fast den eller på andra sätt. 
I annat fall kan det orsaka oavsiktlig aktivering och 
allvarlig personskada.

OBSERVERA: Tryck inte in avtryckaren hårt 
utan att ha tryckt in säkerhetsknappen. Det kan 
skada avtryckaren.

För maskiner med en frigöringsspak för 
klingskyddet 
En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av 

-
pen och aktivera sedan avtryckaren för att starta maski-

eller vänster sida.

Fig.26:    1.
2. 3. 4.

För maskiner utan en frigöringsspak för 
klingskyddet 
En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av 
avtryckaren. Tryck in säkerhetsspärren och tryck däref-

-
aren för att stanna.

eller vänster sida.

Fig.27:    1. 2. 3.

MONTERING
VARNING: Se alltid till att maskinen är 

avstängd och att batterikassetten är borttagen 
innan du utför arbete på maskinen. I annat fall kan 
det orsaka allvarlig personskada.

Förvaring av insexnyckel

bilden. När insexnyckeln behöver användas kan den 

Efter användningen kan du förvara insexnyckeln i dess 

Fig.28:    1. 2. Insexnyckel

Montering eller borttagning av 
sågblad

VARNING: Se alltid till att maskinen är 
avstängd och att batterikassetten är borttagen 
innan du monterar eller tar bort sågklingan. 
Oavsiktlig start av maskinen kan leda till allvarlig 
personskada.

FÖRSIKTIGT: Använd endast medföljande 
insexnyckel från Makita för att montera eller 
demontera klingan. -

leda till personskada.

1.

Fig.29:    1.

2. -

Fig.30:    1. 2. Insexbult 3. Insexnyckel 
4.

3.

Fig.31:    1. 2. Insexbult 3.

4.
spindeln med dess bladmonteringsdel vänd mot 

att skava mot maskinen.
Fig.32:    1. 2. 3.

4. Insexbult (vänstergängad) 5.
6. Bladmonteringsdel

1.

Fig.33:    1. 2.
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2.

3.

4.

att klingskyddet fungerar som det ska.
5.

avsedd för ett sågblad med en 15,88 
mm håldiameter

För verktyg utan insatsring
Fig.34:    1. 2. 3.

4. Insexbult (vänstergängad) 5.

För verktyg med insatsring
Fig.35:    1. 2. 3.

4. Insexbult (vänstergängad) 5. Ring 
6.

VARNING: Om insatsringen behövs för att 
montera klingan på spindeln ska du alltid se till 
att korrekt insatsring för axelhålet på den klinga 
du ska använda monteras mellan den inre och 

vibrationer. Detta kan leda till att du förlorar kontrollen 
under användning, vilket kan orsaka allvarliga 
personskador.

avsedd för sågblad med en annan än 
20 mm eller 15,88 mm håldiameter

-

den korrekta sidan där bladmonteringsdelen passar in 

Fig.36:    1. 2. 3.
4. Insexbult (vänstergängad) 5.
6. Bladmonteringsdel

FÖRSIKTIGT: Se till att bladmonteringdelen 
-

sar in perfekt i hål ”a” i sågbladet. -

Dammpåse
Valfria tillbehör

och förenklar uppsamlingen av damm.

-

fortsatt uppsamling.
Fig.37:    1. 2. Dammunstycke 3.

OBS:

Fastsättning av arbetsstycke

VARNING: Det är ytterst viktigt att alltid fästa 
arbetsstycket korrekt med rätt typ av tving. I annat 
fall kan det leda till allvarlig personskada och orsaka 

VARNING: När du sågar ett arbetsstycke 
som är längre än sågens stödyta ska hela arbets-

utanför sågens stödyta, samt på samma höjd för 
att vara i nivå. Detta för att undvika att klingan nyper 

-

arbetsstyckets längd för att undvika att klingan nyper 

Fig.38:    1. 2. Geringsskiva

Vertikal tving

VARNING: Fäst arbetsstycket ordentligt mot 
geringsskivan och anhållet med tvingen under all 
drift.

leda till förlorad kontroll och allvarliga personskador.

-

Fig.39:    1. Tvingarm 2. Tvingens fäststav 3.
4. 5. 6. Tvingens 
ratt 7. Nedre skruv 8.

-

maskinen kommer i kontakt med tvingen när maskin-
handtaget sänks till sin lägsta position eller när vagnen 

kommer i kontakt med tvingen monterar du om den.
-
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Horisontell tving
Valfria tillbehör

VARNING: Fäst endast arbetsstycket när 
indikatorn är i sitt översta läge. I annat fall kan det 
resultera i att arbetsstycket inte fästs tillförlitligt. Detta 
kan leda till att arbetsstycket kastas iväg, orsakar 

förloras, vilket kan leda till personskador.
Fig.40:    1. Tvingens ratt 2. Indikator 3. Tvingaxel 

4.

Om du vrider tvingens ratt moturs frigörs skruven och 
tvingaxeln kan sedan snabbt föras in eller dras ut. Om 
du vrider tvingens ratt medurs fästs skruven.

-

och fäst därefter ordentligt. Om tvingens ratt tvingas in 
eller dras ut medan den skruvas medurs, kan indikatorn 
fastna i en vinkel. I detta fall skall du vrida tvingens ratt 

skruvar in den försiktigt medurs.
Maxkapaciteten för den horisontella tvingen är 120 mm 
brett.

Hållare och hållarsats
Valfria tillbehör

VARNING: Stöd alltid ett långt arbetsstycke 
så att det är på samma nivå som geringsskivans 
ovansida för att få ett exakt sågresultat och för 
att förhindra att du förlorar kontrollen över maski-
nen. Detta för att undvika att klingan nyper fast och 

personskada.

-

arbetsstycket horisontellt.

skruvarna för att fästa dem.
Fig.41:    1. 2.

Fig.42:    1. 2.

ANVÄNDNING
VARNING: Kontrollera att inte klingan är i 

kontakt med arbetsstycket eller något annat innan 
sågen sätts på.
och allvarlig personskada.

VARNING: Lyft aldrig klingan förrän den 
har stannat helt efter sågningen. I annat fall kan 

arbetsstycket.

VARNING: Rör inte låsskruvarna som fäster 
skjutstången medan sågbladet roterar. I annat 
fall kan maskinen tappa kontrollen vilket kan leda till 
personskador.

OBSERVERA: Se till att lösgöra handtaget från 
dess nedsänkta läge genom att dra ut låstappen.
OBSERVERA: Tryck inte för mycket på hand-
taget vid kapningen. Detta kan leda till att motorn 

OBSERVERA: Tryck försiktigt ner handtaget 
för att såga.

-

försämras.

OBSERVERA: Vid skjutsågning skall vagnen 
försiktigt skjutas mot anhållet utan att stoppa. 

snittet minskar.

Sågning genom tryck (sågning av 
små arbetsstycken)

VARNING: Dra åt de två låsskruvarna ordent-
ligt (medurs) som fäster skjutstängerna, så att 
vagnen inte rör sig under användningen. I annat 

-

Fig.43

1.

för att fästa vagnen.
2.
3.

hastighet innan du sänker den.
4.

5.
och vänta tills klingan har stannat helt, innan klingan 
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Sågning genom skjutning (sågning 
av breda arbetsstycken)

VARNING: Vid skjutsågning ska du först dra 
vagnen fullständigt mot dig och trycka ner hand-
taget till dess helt nedsänkta läge. Skjut sedan 
vagnen mot anhållet. Börja aldrig sågningen om 
vagnen inte är dragen fullständigt mot dig. Om 

personskada.

VARNING: Försök aldrig att utföra en skjut-
sågning genom att dra vagnen mot dig.

-

VARNING: Utför aldrig skjutsågning med 
handtaget låst i det nedsänkta läget.

VARNING: Lossa aldrig på vredet som fäster 
vagnen medan klingan roterar. Om vagnen är lös 

kan resultera i allvarlig personskada.
Fig.44

1.

2.
3.
4. -

5. Tryck ner handtaget och skjut vagnen mot 
anhållet och genom arbetsstycket.
6.
och vänta tills klingan har stannat helt, innan klingan 

Geringssågning
-

rats tidigare.

Vinkelsågning

VARNING: Efter inställning av klingan för 
vinkelsågning och innan du börjar arbeta med 
maskinen, ska du se till att vagnen och klingan 
har fri väg genom hela skäret. Vagns- eller klingav-

allvarlig personskada.

VARNING: Håll händerna borta från klingans 
såglinje när du utför en vinkelsågning.

-

orsakar allvarlig personskada.

VARNING: Klingan ska aldrig lyftas förrän 
den har stannat helt.

kastas ut av klingan och orsaka att material fragmen-
teras vilket kan resultera i allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGT: (Endast maskiner med stödan-
Placera alltid stödanhållet på utsidan när du 

utför vinkelsågningar åt vänster.
Fig.45

1.
vinkeln (se avsnittet ”Inställning av vinkeln för vinkel-

vinkeln.
2.
3.
4. -

5.
nedsänkta läge medan tryck parallellt med klingan 
appliceras och skjut vagnen mot anhållet för att såga 
arbetsstycket.
6.
och vänta tills klingan har stannat helt, innan klingan 

OBSERVERA: När du trycker ner handtaget ska 
du trycka i samma riktning som klingan lutar. Om 
tryck appliceras vinkelrätt mot geringsskivan eller 

Kombinationssågning

vinkel som visas i tabellen nedan.

Geringsvinkel Vinkel för vinkelsågning

Vänster och höger 45° Vänster 0° - 45°

Höger 50° Vänster 0° - 40°

Höger 55° Vänster 0° - 30°

Höger 57° Vänster 0° - 25°

Sågning av kron- och hållister
-

geringsskivan.

Fig.46:    1. 2.
3.

Fig.47:    1. 2.
Fig.48:    1. 2.
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Mätning

Fig.49:    1. 2. Väggens bredd 
3. 4. Väggkontaktyta

-

visas i tabell (B).

Vid vänsterställd vinkelsågning
Fig.50:    1. 2.

Tabell (A)

– Listpo-
sition i 

Vinkel för 
vinkelsågning

Geringsvinkel

52/38°-typ 45°-typ 52/38°-typ 45°-typ

insida 
av hörn

(a) Vänster 
33,9°

Vänster 
30°

Höger 
31,6°

Höger 
35,3°

(b) Vänster 
31,6°

Vänster 
35,3°

utsidan 
av hörn

(c)

(d) Höger 
31,6°

Höger 
35,3°

Tabell (B)

– Listposition i Listkant mot 
anhåll

Färdigt 
stycke

hörn
(a) Takkontaktyta 

bör ligga mot 
Det färdiga 
arbetsstycket 

vänster sida 
om klingan.(b) Väggkontaktyta 

bör ligga mot 

av hörn
(c) Det färdiga 

arbetsstycket 

höger sida 
om klingan.

(d) Takkontaktyta 
bör ligga mot 

Exempel:

är avslutad.

Sågning av aluminiumstycken
Fig.51:    1. Tving 2. Distanskloss 3.

4. 5. Distanskloss

-

FÖRSIKTIGT: Försök aldrig såga tjocka eller 
runda aluminiumstycken.

aluminiumstycken kan inte fästas ordentligt med 
denna maskin.

Träskoning

VARNING: Använd skruvar för att fästa 
träskoningen på anhållet. Skruvarna ska fästas 
så att skruvhuvudena är placerade lägre än trä-
skoningens yta, så att de inte påverkar läget för 
det material som ska sågas.

kontrollen och orsaka allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGT: Använd ett rakt trästycke av 
jämn tjocklek som skoning.

 

1
1

35mm 

100mm 70mm 92mm 85mm 

27mm

50mm-60mm 

420mm15mm

Fig.52
Fig.52:    1.

OBSERVERA: Vrid inte på geringsskivan när 
träskoningen sitter på och handtaget är nedsänkt. 

Upprepad sågning av samma 
längder

Fig.53:    1. 2. 3.

När den inte används lossar du skruven och vrider 

OBS:

upp till cirka 2 200 mm.
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Spårsågning

VARNING: Försök inte utföra denna typ av 
sågning genom att använda en bredare (tjockare) 
klinga eller en dadoklinga. I annat fall kan det leda 

kan resultera i allvarlig personskada.

VARNING: Se noga till att stopparmen åter-
förs till det ursprungliga läget vid annan sågning 
än spårsågning.

-
kast vilket kan resultera i allvarlig personskada.

1. Justera klingans lägsta position genom att vrida 

-
vits tidigare.
2.

Fig.54:    1.

3.

Bära maskinen

VARNING: Låstappen används endast när 
maskinen ska transporteras och förvaras. Aldrig 
under sågarbeten. -

FÖRSIKTIGT: Fäst alltid alla rörliga delar 
innan du bär maskinen. Om delar av maskinen 
rör sig eller glider medan du bär den kan du förlora 
kontrollen eller balansen över maskinen vilket kan 
leda till personskada.

Fig.55

1. Ta bort batterikassetten.
2.
vrid geringsskivan helt mot höger geringsvinkel.
3.

4.

5.

lättare att bära maskinen.

UNDERHÅLL
VARNING: Se alltid till att klingan är vass 

och ren för att få ett så bra och säkert resultat 
som möjligt.

allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är 
avstängd och batterikassetten borttagen innan 
inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunnings-
medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor-
mation eller sprickor kan uppstå.

Inställning av sågvinkeln

Geringsvinkel
1.

2.
geringsskalan.
3. Vrid sedan geringsskivan en aning medurs 
och moturs för att sätta geringsskivan i hacket för 0° 
geringsvinkel. (Lämna det som det är om pekaren inte 
indikerar 0°.)
4.
insexnyckeln.

Fig.56:    1. 2. Insexbult

5.

6.

Fig.57:    1. Vinkelhake

7. -

Fig.58:    1. 2. Geringsskala 3.

Vinkel för vinkelsågning
0° vinkel för vinkelsågning

Fig.59:    1. 2. 3. Inställningsbult för 
0°-vinkel 4. 5.

1.

2.

3.
4. Vrid inställningsbulten (nedre bulten) för 0°-vinkel 

tre varv moturs för att luta klingan till höger.
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5. Vrid inställningsbulten för 0°-vinkel för vinkel-

Fig.60:    1. Vinkelhake 2.
3. Geringsskivans övre yta

6.

den indikerar 0°.
Fig.61:    1. Vinkelskala 2. 3.

45° vinkel för vinkelsågning
Fig.62:    1. Inställningsbult för 45°-vinkel för 

1.
2.

-

inte indikerar 45°, tills den indikerar 45°.

Efter användning

maskinen med en tygduk eller liknande efter att arbetet 
-

het med de anvisningar som tidigare beskrivits i avsnit-

Dra vagnen fullständigt mot dig när maskinen skall stäl-

i geringsskivan.

-
arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter 

VALFRIA TILLBEHÖR
VARNING: Dessa tillbehör eller tillsatser från 

Makita rekommenderas för användning med den 
Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. 
Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det 
resultera i allvarlig personskada.

VARNING: Använd endast tillbehören eller 
tillsatserna från Makita för de syfte de är avsedda 
för. I annat fall kan det leda till allvarlig personskada.

-
ver ytterligare information om dessa tillbehör.

OBS: -
rade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan 
variera mellan olika länder.


