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RÉSZLETES LEÍRÁS
DUR369A DUR369L

Fogantyú típusa Kormányszarv Hurkos fogantyú

 
(minden fordulatszám-fokozaton)

Vágókés 3: 0 - 7 000 min-1 
2: 0 - 5 500 min-1 
1: 0 - 4 600 min-1

 3: 0 - 5 500 min-1 
2: 0 - 5 000 min-1 
1: 0 - 4 600 min-1

 
(vágószerszám nélkül)

1 846 mm

2,4 mm

Alkalmazható vágószerszám és Kétfogú kés  
(cikkszám 198345-9)

255 mm

Háromfogú kés  
(cikkszám 195299-1)

255 mm

Négyfogú kés  
(cikkszám 196895-8)

255 mm

 
(cikkszám 197993-1)

430 mm

 
(cikkszám 198383-1) 
(cikkszám 199868-0)

255 mm 
305 mm

Névleges feszültség 36 V, egyenáram

Tiszta tömeg 5,9 - 6,5 kg 5,7 - 6,3 kg

megváltozhatnak.

szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.

Akkumulátor BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / 
BL1850B / BL1860B

Akkumulátor adapter BAP182 / BL36120A / PDC01

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

FIGYELMEZTETÉS: -
ket használja.
okozhat.



42 MAGYAR

Zaj

Vágószerszám Hangnyomásszint (LpA) 
dB(A)

WA) 
dB(A)

Hatályos 
szabvány

LpA dB(A) Bizonyta-
lanság (K)

dB(A)

LWA dB(A) Bizonyta-
lanság (K)

dB(A)

Kétfogú kés 82,0 0,9 93,7 0,4 ISO22868 
(ISO11806-1)

Négyfogú kés 83,5 0,3 97,0 0,5 ISO22868 
(ISO11806-1)

80,5 2,5 93,8 1,8 EN50636-2-91

78,7 0,5 88,2 0,4 EN50636-2-91

Vágószerszám Hangnyomásszint (LpA) 
dB(A)

WA) 
dB(A)

Hatályos 
szabvány

LpA dB(A) Bizonyta-
lanság (K)

dB(A)

LWA dB(A) Bizonyta-
lanság (K)

dB(A)

Kétfogú kés 82,0 0,9 93,7 0,4 ISO22868 
(ISO11806-1)

Négyfogú kés 83,5 0,3 97,0 0,5 ISO22868 
(ISO11806-1)

80,5 2,5 93,8 1,8 EN50636-2-91

78,7 0,5 88,2 0,4 EN50636-2-91

MEGJEGYZÉS: -
vel az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
MEGJEGYZÉS:
mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: 
FIGYELMEZTETÉS: 

FIGYELMEZTETÉS: 

Vibráció
Hatályos szabvány : ISO22867(ISO11806-1)

Vágószerszám Bal kéz Jobb kéz

ah,W (m/s2) Bizonytalanság 
(K) (m/s2)

ah,W (m/s2) Bizonytalanság 
(K) (m/s2)

Kétfogú kés 2,5 1,5 2,5 1,5

Négyfogú kés 2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5
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Vágószerszám Bal kéz Jobb kéz

ah,W (m/s2) Bizonytalanság 
(K) (m/s2)

ah,W (m/s2) Bizonytalanság 
(K) (m/s2)

Kétfogú kés 2,5 1,5 2,5 1,5

Négyfogú kés 2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

MEGJEGYZÉS:
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
MEGJEGYZÉS:
mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott 

FIGYELMEZTETÉS: 

Szimbólumok

 

Olvassa el a használati utasítást.

15m(50FT)
A közelben tartózkodók legalább 15 méter 
távolságra legyenek.

által kidobott tárgyakra!

Vigyázat, visszarúg

hatásától.

 
Ni-MH
Li-ion

Csak az Európai Unió tagállamai számára  
Az elektromos berendezéseket és az 

szemétbe! Az Európai Unió használt 
elektromos és elektronikus berendezé-
sekre vonatkozó irányelvei, illetve az 

szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti 

elektromos berendezéseket, elemeket és 

környezetbarát módon kell gondoskodni 

Csak európai országokra vonatkozóan
-

lékletében található.

BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉS
A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a szerszám-
-

 

hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos 
sérülést eredményezhet.
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-
-

kozódás érdekében.
-

-

vonatkozik.

szerszámra vonatkozóan

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes 
 Ha nem 

-
-

kozódás érdekében.
Rendeltetés
1. Ez a szerszám kizárólag füvek, gyomok, bok-

-
ható. Nem használható egyéb célokra, például 

-
léshez vezethet.

Általános tudnivalók
1. A szerszámot nem használhatják csökkent 

személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy 
akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk 
ehhez. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne 
játszhassanak a szerszámmal.

2. 
-

szám kezelését.
3. A szerszámot ne adja kölcsön olyan sze-

mélynek, aki nem rendelkezik a bozótvágók 

tapasztalattal és tudással.
4. A szerszám kölcsönadása esetén ezt a haszná-

5. 

6. Soha ne használja a szerszámot alkohol vagy 

vagy fáradtnak érzi magát.
7. 
8. Tartsa be a hazájában a bozótvágók és 

Ábra1
1. 

-

2. A halláskárosodás elkerülése érdekében hasz-

3. A biztonságos munkavégzés érdekében visel-

és csúszásmentes talpú, merev bakancsot. Ne 

mozgó részekbe.
4. -

védelem nélküli kezet.

A munkaterület biztonsága
1. A szerszámot csak nappal, jó látási viszonyok 

ne használja a szerszámot.
2. -

lyes környezetben, például gyúlékony folyadé-
kok, gázok vagy por jelenlétében. A szerszám 

-
kat és párákat.

3. Ne használja instabil vagy csúszós felületen, 
-

és ügyeljen lábai biztos megtámasztására.
4. Üzemeltetés közben tartson minden személyt 

és állatot legalább 15 m távolságra a szer-

le a szerszámot.
5. 

különösen gyermekek – vagy háziállatok tar-
tózkodnak a közelben.

6. -

szilárd tárgy.
visszarúgást okozhatnak, és súlyos sérülést és/
vagy anyagi kárt eredményezhetnek.

7. FIGYELMEZTETÉS: A termék használata 
során olyan vegyi anyagokat tartalmazó por 

-
geket okozhat. Ilyen vegyi anyagok találhatók 

szerekben, trágyákban és gyomirtó szerekben. 
Az ilyen anyagoknak való kitettség kockázata 
attól függ, hogy Ön milyen gyakran végez ilyen 

-

dolgozzon, a munkavégzéshez pedig hasz-
náljon erre a célra jóváhagyott munkavédelmi 

álarcokat, amelyeket kifejezetten a mikrosz-

ki.

Az elektromos áramra és az 
akkumulátorra vonatkozó biztonsági 
tudnivalók
1. 

körülményeknek.
az áramütés kockázatát.

2. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsolójával 
nem lehet azt ki- és bekapcsolni. Minden szer-
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3. 
elindulását. Az akkumulátor behelyezése, 

helyzetben van. A szerszám szállítása a kapcso-

helyezése bekapcsolt kapcsoló mellett balesetek-
hez vezet.

4.  Az akku-
mulátor felrobbanhat. Nézzen utána, hogy a helyi 
törvények tartalmaznak-e az ártalmatlanításra 
vonatkozó különleges rendelkezéseket.

5. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumu-
látor(oka)t. A kifolyt elektrolit korrozív hatású, 

Lenyelése mérgezést okozhat.
6. 

helyen.

Üzembe helyezés
1. 

2. 

3. 
-

csenek-e benne meglazult csavarok vagy csa-

összeszerelve. Élezze meg a tompa vágókése-
ket. Ha a vágókés elhajlott vagy sérült, cserélje 

4. -
mot, ha sérült vagy nincs teljesen összesze-
relve.

5. -

6. Az akkumulátor behelyezésekor tartsa távol a 

ideértve a talajt is. Forogni kezdhet az indításkor, 
-

7. 
 A 

szerszám forgó részéhez csatlakozó bármely 
tartozék személyi sérülést okozhat.

8. -

-
tok nélkül.

9. 
-

vek, gázcsövek stb. a munkaterületen.

1. 
szerszámot.

2. Ha szokatlan jelenséget (pl.: zaj, vibráció) 
tapasztal használat közben, kapcsolja ki a 

használja a szerszámot a hiba okának felisme-

3. A vágószerkezet még tovább forog egy rövid 
ideig a szerszám kikapcsolása után. Ne sies-
sen megérinteni a vágószerkezetet.

4. Használat közben használja a vállhevedert. A 

5. -
-

tartásával dolgozzon. A megbotlás elkerülése 

például facsonkokra, gyökerekre és árkokra.
6. 

megtámasztásáról.
7. Sétálva haladjon, soha ne fusson.
8. Az egyensúlyvesztés elkerülése érdekében 

soha ne dolgozzon létrán vagy fán állva.
9. 

bármilyen károsodást észlel vagy felmerül a 

forduljon a hivatalos márkaszervizünkhöz.
10. 

-

okozhat.
11. -

12. 
-

mulátort. A behelyezett akkumulátorral magára 
hagyott szerszámot illetéktelen személyek is 

13. 

-
zet akaratlanul forogni kezdhet, és súlyos sérülést 
okozhat.

14. Soha ne érintse meg a mozgó veszélyes alkat-

15. Ha a vágószerkezet kövekbe vagy más kemény 
tárgyakba ütközik, azonnal kapcsolja ki a szer-

vizsgálja meg a vágószerkezetet.
16. -

szerkezetet, nehogy repedések vagy károk 

teljesen leáll. A sérült vágószerkezetet azonnal 
cserélje ki, még akkor is, ha csak felületi repe-

17. Soha ne végezzen vágást derékmagasság 
felett.

18. 
-

szerkezet állandó sebességet ér el.
19. Vágókés használata esetén mozgassa a szer-

számot egyenletesen félkör alakban, jobbról 
balra, mintha kaszálna.
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20. Kizárólag a szigetelt markolási felületeinél 
fogva tartsa a szerszámot, mert fennáll a 
veszélye, hogy a vágókés rejtett vezetékekbe 
ütközik. -
tékekkel érintkezik, a szerszám fémalkatrészei 
is áram alá kerülhetnek, és áramütés érheti a 

21. 

22. 
meg róla, hogy a vágószerszám nem érinti a 
talajt és más akadályokat, például egy fát.

23. Munka közben a szerszámot mindig két kézzel 
tartsa. Használat közben soha ne tartsa a szer-
számot egy kézzel.

24. 
vagy villámlás veszélye esetén.

Vágószerszámok
1. Ne használjon olyan vágószerszámot, amelyet 

nem ajánlunk.
2. 

vágószerkezetet.

alkalmasak.

a fémrészes forgó láncokat és a cséphada-
rókat. Súlyos sérüléshez vezethet.

3. Csak olyan vágószerszámokat használjon, 
amelyek jelzett fordulatszáma megegye-
zik vagy nagyobb a szerszámon jelzett 
fordulatszámmal.

4. Mindig tartsa a kezét, arcát és ruháit a vágó-
szerszámtól távol, amikor az forog. Ennek 
elmulasztása személyi sérüléseket okozhat.

5. 

6. Vágókések használatakor mindent tegyen meg 
a visszarúgás elkerülésére, mégis készüljön 
fel arra, hogy a szerszám véletlenül visszarúg-

7. Amikor nincs használatban, tegye fel a késre 

Visszarúgás
1. A visszarúgás egy hirtelen reakció a beakadt 

vagy kötött vágókésre. Ha ez megtörténik, a 

2. -

közötti késszakaszt használja 3 cm vagy annál 
nagyobb vastagságú szilárd anyagok, bozót 
vagy fa vágásához.

Ábra2
3. 

1. Használja a 8 és 11 óra közötti szakaszt.
2. Soha ne használja a 12 és 2 óra közötti 

szakaszt.

3. Soha ne használja a 11 és 12 óra, valamint 
a 2 és 5 óra közötti szakaszt, kivéve ha a 

4. Sose használja a vágókéseket szilárd 
-

zsek és kövek közelében.
5. -

Ábra3

Vibráció
1. 

túlzott vibrációnak vannak kitéve, sérülhetnek 
a vérerek vagy az idegrendszer. A vibráció a 

-
zása. Ha ezen tünetek bármelyikét észleli önma-

2. A „fehér ujj betegség” kockázatának csökken-
-

tetés alatt, és mindig végezze el a szerszám és 
tartozékainak karbantartását.

1. 

2. -

3. 
 
-

magok megsérülhetnek.

Karbantartás
1. A szerszámot hivatalos szervizközpontunkban 

szervizeltesse, és mindig kizárólag eredeti 
cserealkatrészeket használjon.

-
tartamát, és növeli a balesetek bekövetkezésének 
kockázatát.

2. 
-

3. A vágókés kezelésekor mindig viseljen 

4. 
-

hasonló anyagokat.

5. 
csavart és anyát.

6. Soha ne próbálkozzon olyan karbantar-

márkaszervizünkhöz.
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7. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat 
használjon. Más szállítótól származó alkatrészek és 
tartozékok használata a szerszám meghibásodását, 
anyagi kárt és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

8. 
átvizsgálása és karbantartása érdekében for-
duljon a hivatalos márkaszervizünkhöz.

9. A szerszámot mindig tartsa jó üzemi állapot-
ban.
eredményezhet, és lerövidítheti a szerszám 
élettartamát.

10. A fogantyúkat/karokat tartsa szárazon, tisztán, 

Tárolás
1. 

-

2. A szerszámot száraz helyen, magasan vagy elzár-
tan tárolja, hogy gyerekek ne férjenek hozzá.

3. A szerszámot ne tárolja falnak vagy bármi 
másnak döntve.

1. -

kivett eszközöket azonnal pótolni kell.
2. 

— A baleset helyszíne
— A bekövetkezett esemény
— A sérült személyek száma
— A sérülés természete

akkumulátorra vonatkozóan
1. -

-

2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás veszélyé-
vel is járhat.

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
-

get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:

(1) 

(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, 
stb. egy helyen.

(3) 

-
-

básodást is okozhat.

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 

meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 

sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen 

felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 

akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. -

-
sok vonatkoznak. 
A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb. 

található speciális követelményeket. 

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal 
-

 

11. 
-

-

12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg-
jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu-
látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe 

-
hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

13. Ha a szerszám hosszabb ideig nincs hasz-
nálatban, az akkumulátort ki kell venni a 
szerszámból.

UTASÍTÁSOKAT.
VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-

rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-
látorok vagy módosított akkumulátorok használata 
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, 
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita 

érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1. 

akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 
észleli.

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku-
mulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát.

3. 

4. Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje 
(több mint hat hónapja) nem használta azt. 
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ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
Ábra4

1 2  
(Automatikus nyomaték-

ADT, Automatic Torque 
Drive Technology)

3 4

5 Irányváltó gomb 6 Akkumulátor 7 Reteszkioldó kar 8 Kapcsológomb

9 Akasztókapocs 10 Fogantyú 11 Segédmarkolat 12

13
-

késhez)

14 Vállheveder - - - -

FIGYELMEZTETÉS: 

került-e.
eltávolításának elmulasztása a gép véletlen beindulá-
sát eredményezheti, ami súlyos személyi sérüléseket 
okozhat.

Az akkumulátor behelyezése és 

VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, 

VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor 
-

mot és az akkumulátort.
szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a 
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor káro-
sodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.

Ábra5:    1. 2. Gomb 3. Akkumulátor

-

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá-

egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a 
-

VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
 Ha ez nem 

történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szer-

sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: -
lyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be köny-

-

áramellátását, így megnöveli a szerszám és az akkumulátor 
élettartamát. A gép használat közben automatikusan leáll, ha 

Állapot

 Be  Villogó 
lámpa

Zöld Túlterhelés

Piros  (szerszám) 
/   (akkumulátor)

Túlmelegedés

Piros Túlmerülés

Túlterhelésvédelem

zölden villog:
— A szerszámot túlterhelték az összegabalyodott 

gyomok vagy más törmelék.
— A vágószerszámot lezárták vagy visszarúgott.

kapcsológomb be van húzva.

ha szükséges, távolítsa el a feltekeredett gyomokat 
vagy hulladékot. Ezután húzza meg ismét a kapcsoló-
gombot a folytatáshoz.

VIGYÁZAT: 
tekeredett gyomokat vagy fel kell oldania a lezárt 
vágószerszámot, gondoskodjon róla, hogy kez-

Túlterhelés-védelem a szerszámhoz/
akkumulátorhoz
Ha a szerszám vagy az akkumulátor túlmelegszik, a 
szerszám automatikusan leáll. Ha a szerszám túlmeleg-

-
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Mélykisütés elleni védelem
Ha az akkumulátor kapacitása lecsökken, a szerszám auto-

ki a szerszámból a lemerült akkumulátort, és töltse fel.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése

Ábra6:    1. 2.
-

Töltöttségi 
szint

lámpa
KI Villogó 

lámpa

75%-tól 
100%-ig

50%-tól 
75%-ig

25%-tól 
50%-ig

0%-tól 25%-ig

Töltse fel az 
akkumulátort.

Lehetséges, 
hogy az 

akkumulátor 
meghibáso-

dott.

MEGJEGYZÉS: -

gombot.

Ábra7:    1. 2.

MEGJEGYZÉS: A szerszám automatikusan kikap-

A kapcsoló használata

FIGYELMEZTETÉS: Az Ön biztonsága érde-
kében ez a szerszám egy reteszkioldó karral van 
felszerelve, amely meggátolja a szerszám véletlen 
beindulását. SOHA ne használja ezt a szerszámot, 
ha az akkor is beindul, amikor Ön meghúzza a 
kapcsológombot, de nem nyomja le a reteszkioldó 

-

FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne ragassza 
le a reteszkioldó kart, vagy iktassa ki annak 

VIGYÁZAT: -
-

állásba.
elveszítheti az uralmat, és az súlyos személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: 
gombra és a kapcsológombra a szerszám hordozásakor. 
A szerszám véletlenül elindulhat, és sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS: -
csológombot, ha nem nyomta be a reteszkioldó 
kart. Ez a kapcsoló törését okozhatja.

reteszkioldó kar gondoskodik. A szerszám bekapcsolásához 
-

DUR369A
Ábra8:    1. Reteszkioldó kar 2. Kapcsológomb

DUR369L
Ábra9:    1. Reteszkioldó kar 2. Kapcsológomb

minden megnyomására megváltozik a sebességszint. A 
-

Ábra10:    1. 2.

Üzemmód Fordulatszám

Vágókés 

(305 mm)

Nejlonszálas 
vágófej 

(255 mm)

Magas 0 - 7 000 
min-1

0 - 5 500 
min-1

Közepes 0 - 5 500 
min-1

0 - 5 000 
min-1

Alacsony 0 - 4 600 
min-1

0 - 4 600 
min-1

Automatikus nyomatékmeghajtó technológia
-

-

-

Ábra11:    1. 2. Irányváltó gomb
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Jel Üzemmód Vágószerszám Fordulatszám

ADT Vágókés 

(305 mm)

3 500 - 7 000 
min-1

 

(255 mm)

3 500 - 5 500 
min-1

FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki a gépet, 
-

-
nak. -
volításának elmulasztása a gép véletlen beindulását 
eredményezheti, ami súlyos személyi sérüléseket 
okozhat.

Ez a gép irányváltó gombbal van felszerelve, amely a for-
gásirány módosítására szolgál. A gomb kizárólag a gépre 
feltekeredett gyomok és hulladékok eltávolítására szolgál.
A forgásirányváltáshoz érintse meg az irányváltó gom-
bot, és a reteszkioldó kart nyomva tartva húzza meg 
a kapcsológombot, miután a vágószerszám megállt. 

-

Ábra12:    1. 2.
3. Irányváltó gomb

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS: Ha a gép leállt, az ismételt elindítá-

MEGJEGYZÉS: Ha a használat során még forgó 

gombot, a szerszám leáll, és felkészül az ellentétes 
irányú forgásra.

Elektromos fék
A szerszám elektromos fékkel rendelkezik. Ha a szer-
számnak rendszeresen nem sikerül gyorsan leállnia 
a kapcsológomb felengedése után, szervizeltesse a 
szerszámot a szervizközpontunkban.

VIGYÁZAT: 

 A védelem nélküli vágószer-
szám súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Elektronikus funkció

Állandó fordulatszám-szabályozás
A fordulatszám-szabályozó funkció a terhelési körülmé-

ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gépen szeretne 

-
tort. -
sának elmulasztása a gép véletlen beindulását eredmé-
nyezheti, ami súlyos személyi sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: A gépet kizárólag akkor 
 A részlege-

sen összeszerelt gép használata súlyos sérüléseket okozhat.

A fogantyú felszerelése

1. Illessze a fogantyú tengelyét a markolatba. 
Igazítsa össze a markolaton található furatot a tenge-
lyen található furattal. Húzza meg szorosan a csavart.

Ábra13:    1. Markolat 2. Csavar 3. Tengely

MEGJEGYZÉS: 
irányát. A csavarok furata nem lesz egy vonalban, 
ha a markolatot nem a helyes irányban helyezi be.

2. Helyezze a fogantyút a fogantyúbilincs és foganty-
-

Ábra14:    1. Imbuszcsavar 2. Fogantyúbilincs 
3. Fogantyútartó

1. 
2.
azt az imbuszcsavarral az ábrázolt módon.

Ábra15:    1. Imbuszcsavar 2. Fogantyú 3.
szorító 4. 5. Alsó szorító

Ábra16:    1. Segédmarkolat 2. Csavar

VIGYÁZAT: A segédmarkolat felszerelése után 
 A segédmarkolat biztonsági alkat-

részként szolgál, megakadályozza, hogy véletlenül 
megérintse a vágókést.

Az imbuszkulcs tárolása

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy ne hagyja 
az imbuszkulcsot a szerszámfejben. Ez szemé-
lyi sérülést és/vagy a szerszám meghibásodását 

Ha nincs használatban, az imbuszkulcsot az ábrán 

Ábra17:    1. Imbuszkulcs

A hurkos fogantyús típus esetén az imbuszkulcsot a 
fogantyún is lehet tárolni az ábrázolt módon.

Ábra18:    1. Imbuszkulcs
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VIGYÁZAT: -
 A nem 

-

egyensúlyára is hatással lehet, és sérülést okozhat.

Vágószerszám

Vágókés
(kétfogú, háromfogú és négy-
fogú kések)

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a 
szerszámot hiányzó vagy helytelenül felszerelt 

 Ezen óvintézkedés elmulasztása 
súlyos személyi sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS: A standard tartozékként szállított 

Vágókéshez

Ábra19:    1. 2.

VIGYÁZAT: Legyen óvatos, nehogy megvágja 
magát a nejlonszál vágására szolgáló késsel.

-

Ábra20:    1. 2. Kapocs 3.
hosszabbító 4. Vágóelem 5. Nyílás 6. Fül

füleket az imbuszkulcsot az ábrán látható módon helyezve be.
Ábra21:    1. Imbuszkulcs 2. Kapocs

A vágószerszám felszerelése

VIGYÁZAT: 
vagy felszereléséhez mindig a mellékelt villáskul-
csokat használja.

VIGYÁZAT: A vágószerszám felszerelése után 

helyezett imbuszkulcsot.

MEGJEGYZÉS: A standard tartozékként szállított 

Egyes országokban nem tartozik bele a vágószerszám.
MEGJEGYZÉS: -

Vágókés
VIGYÁZAT: A vágókéssel való munkavégzés-

VIGYÁZAT: A vágókést jól meg kell élezni, és 
karcolás- és törésmentesnek kell lennie. Ha hasz-

VIGYÁZAT: 

Ábra22:    1. Anya 2. 3. Szorító alátét 
4. Vágókés 5. Orsó 6. Támasztó alátét 
7. Imbuszkulcs

1. Az orsó rögzítéséhez helyezze az imbuszkulcsot a 

2.
-

abba az irányba mutassanak.
Ábra23:    1. Nyíl

3. 

Ábra24:    1. Csillagkulcs 2. Imbuszkulcs 3. Lazítás 
4. Meghúzás

MEGJEGYZÉS: Meghúzási nyomaték: 20 - 30 N•m

4.
A vágókés eltávolításához fordított sorrendben végezze 

Nejlonszálas vágófej
MEGJEGYZÉS: Kizárólag eredeti Makita nejlon-
szálas vágófejet szereljen fel.

kézi adagolós típus.

Ábra25:    1. 2. Orsó 
3. Imbuszkulcs 4. Lazítás 5. Meghúzás

1. Az orsó rögzítéséhez helyezze az imbuszkulcsot 

dugni.
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