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Пред употреба прочитајте го овај прирачник
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО !

Општи предупредувања за безбедност на 
електричната алатка 
Прочитајте ги сите предупредувања за безбедност 
и сите упатства. Непридржувањето кон 
предупредувањата и упатствата може да резултира 
со струен удар, пожар и / или сериозна повреда. 
Зачувајте ги сите предупредувања и упатства за 
понатамошно упатување. Терминот „електричен 
алат“ во предупредувањата се однесува на вашиот 
електричен алат (кабелски) управуван од струја или 
електричен алат што работи со батерии (безжичен).

 A. Безбедност на работната површина 

1. Чувајте ја работната површина чиста и добро 
осветлена. Несредените или темни области 
покажуваат несреќи. 
2. Не ракувајте со електрични алати во експлозивни 
атмосфери, како што е присуството на запаливи 
ликвиди, гасови или прашина. Електричните алати 
создаваат искри кои можат да ја запалат прашината 
или испарувањата. 
3. Држете ги децата и случајните минувачи 
подалеку додека оперирањето е електричен алат. 
Одвлекувањето на вниманието може да предизвика 
губење на контролата.

Б. Електрична безбедност 

1. Приклучоците за електричен алат мора да 
одговараат на излезот. Никогаш не менувајте го 
приклучокот на кој било начин. Не користете 
приклучоци за адаптер со заземјен (заземјен) 
електричен алат. Немодификуваниот приклучок и 
соодветните приклучоци ќе го намалат ризикот од 
електричен удар. 
2. Избегнувајте контакт на телото со заземјени или 
заземјувани површини, како што се цевки, 
радијатори, опсези и ладилници. Постои зголемен 
ризик од струен удар доколку вашето тело е 
заземјувано или заземјувано. 
3. Не изложувајте ги електричните алати на дожд 
или влажни услови. Водата што влегува во 
електричен алат ќе го зголеми ризикот од 
електричен удар. 
4. Не го злоупотребувајте кабелот. Никогаш не 
користете го кабелот за носење, влечење или 
исклучување на електричниот алат. Чувајте го 
кабелот подалеку од топлина, масло, остри рабови 
и подвижни делови. Оштетувањето или 
заплетканите жици го зголемуваат ризикот од 
електричен удар. 
5. Кога ракувате со електрична алатка на отворено, 
користете продолжен кабел погоден за надворешна 
употреба. Употребата на кабел погоден за 
надворешна употреба го намалува ризикот од 
електричен удар.
6. Ако ракување со електричен алат на влажна 
локација е неизбежен, користете заштитен 
снабдување со уред за преостаната струја (RCD). 
Употребата на RCD го намалува ризикот од 
електричен удар.

В. Лична безбедност 
1. Бидете претпазливи, внимавајте што правите и 
користете заедничко чувство кога работите со 
електричен алат. Не користете електричен алат 
додека сте уморни или сте под дејство на дрога, 
алкохол или лекови. Момент на невнимание додека 
работите со електричните алати може да резултира 
со сериозни лични повреди. 
2. Користете опрема за лична заштита. Секогаш 
носете заштита за очи. Заштитната опрема како 
што се маска за прашина, заштитни чевли што не се 
лизгаат, тврда капа или заштита на слухот што се 
користат за соодветни услови ќе ги намали личните 
повреди. 
3. Спречете ненамерно започнување. Осигурете се 
дека прекинувачот е во оф-позиција пред да се 
поврзете со изворот на енергија и / или пакетот 
батерии, да ја земете или носите алатката. 
Носењето електрични алатки со прстот на 
прекинувачот или енергетските електрични алатки 
што имаат вклучено вклучуваат несреќи. 
4. Отстранете го клучот или клучот за 
прилагодување пред да го вклучите електричниот 
алат. Клуч или клуч лево се приближува до 
ротирачки дел од електричниот алат може да 
резултира со лична повреда_С.Немојте да 
претерате. Чувајте соодветна основа и баланс во 
секое време. Ова овозможува подобра контрола на 
електричниот алат во неочекувани ситуации.
6. Облечете се како што треба. Не носете широка 
облека или веселие. Држете ја косата, облеката и 
ракавиците подалеку од подвижните делови. 
Лабава облека, накит или долга коса може да се 
фатат во подвижни делови. 
7. Доколку се обезбедени уреди за поврзување на 
објектите за вадење и собирање прашина, 
осигурете се дека тие се поврзани и правилно 
користени. Употребата на собирање прашина може 
да ги намали опасностите поврзани со прашина.

D. Употреба и грижа за електричен алат 

1. Не го присилувајте електричниот алат. Користете 
ја правилната алатка po-wer за вашата апликација. 
Точната електрична алатка ќе ја заврши работата 
подобро и побезбедно со брзината според која е 
дизајнирана. 
2. Не користете го електричниот алат ако 
прекинувачот не го вклучува и исклучува. Секое 
електрично средство што не може да се контролира 
со прекинувачот е опасно и мора да се поправи 
3. Исклучете го приклучокот од изворот на 
напојување и / или пакетот батерии од електричниот 
алат пред да направите какви било прилагодувања, 
менување додатоци или складирање на електрични 
алати. Ваквите превентивни безбедносни мерки го 
намалуваат ризикот од случајно вклучување на 
електричниот алат.
4. Чувајте ги лерните електрични алатки надвор од 
дофатот на деца и не дозволувајте лица кои не се 
запознаени со електричниот алат или овие упатства 
да работат со електричниот алат. Електричните 
алати се опасни во рацете на необучени корисници.
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5. Одржувајте електрични алати. Проверете дали 
има неусогласеност или врзување на подвижни 
делови, кршење на делови и која било друга 
состојба што може да влијае на работата на 
алатките po-wer. Ако е оштетено, поправете го 
електричниот алат пред употреба. Многу несреќи се 
предизвикани од слабо одржувани електрични 
алатки. 
6. Чувајте ги алатките за сечење остри и декани. 
Алатките за сечење одржувани со имот со остри 
рабови на сечење имаат помала веројатност да 
ослепат и полесно се контролираат. 
7. Користете го електричниот алат, додатоци и 
делови за алат, итн. Во согласност со овие 
упатства, земајќи ги предвид работните услови и 
работата што треба да се изврши. Употребата на 
електричниот алат за работи различни од оние 
наменети може да резултира во опасна ситуација.

E Сервисирајте ја својата електрична алатка кај 
квалификувано лице за поправка користејќи само 
идентични делови за замена. Ова ќе осигури дека 
се одржува безбедноста на електричниот алат.

НЕ дозволувајте удобноста или блискоста со 
производот (добиен од повеќекратна употреба) да 
го замени строгото придржување кон правилата за 
безбедност на кружната пила. Ако ја користите оваа 
алатка небезбедно или погрешно, може да 
претрпите сериозни лични повреди. 
1. ОПАСНОСТ! Држете ги рацете подалеку од 
областа за сечење и сечилото. Држете ја втората 
рака на помошна рачка или куќиште на моторот. Ако 
двете раце ја држат пилата, тие не можат да се 
пресечат со ножот 
2. Чувајте го вашето тело поставено на двете 
страни на сечилото на пилата, но не во согласност 
со сечилото на пилата. КИБКБЕК може да 
предизвика скокнување на пилата наназад. (Видете 
„Причини и превенција на операторот на повратен 
удар“) 
3. Проверете ја работата и состојбата на долната 
заштитна пружина. Ако заштитниот систем и 
пружината не работат правилно, тие мора да се 
сервисираат пред употреба. Долниот штитник може 
да работи слабо поради оштетување делови, 
гумени наслаги или натрупување на отпадоци. 
4. Секогаш забележувајте дека долниот штитник го 
покрива ножот пред да ја поставите пилата на клупа 
или на подот. Незаштитеното, крајбрежното сечило 
ќе предизвика пилата да оди наназад, сечејќи што е 
во него патека. Бидете свесни за времето што треба 
да застане ножот откако ќе се ослободи 
прекинувачот.
5. Секогаш користете сечила со правилна големина 
и форма (дијамантски наспроти тркалезни) дупки од 
арбор. Ножевите што не одговараат на хардверот 
за монтирање на пилата ќе работат ексцентрично, 
предизвикувајќи губење на контролата.

6. Never use damaged or incorrect blade washers or 
bolts. The blade washers and bolt were specially 
designed for your saw, for optimum performance and 
safety of operation. 

ВНИМАНИЕ:
Секогаш бидете сигурни дека алатката е исклучена 
и исклучена од струја пред да ја прилагодите или 
проверите функцијата на алатката
Прилагодување на длабочината на сечењето

ВНИМАНИЕ:
После прилагодувањето на длабочината на сечење, 
секогаш затегнете го подесувањето цврсто.
Закосено сечење

Олабавете ја рачката на плочата за размер на 
предната страна од основата и завртката за 
стегање на задната страна Поставете го 
посакуваниот агол (0 '- 45 °) со соодветно 
навалување, а потоа безбедно затегнете ја рачката 
и завртката за стегање.
Дејство на прекинувач

ВНИМАНИЕ:
Пред да ја вклучите алатката, секогаш проверувајте 
дали активирачот на прекинувачот правилно се 
активира и се враќа во позиција „ИСКЛУЧЕН“ кога 
ќе се ослободи.

1. Завртка за стегање.
2. Израмнувач
3. Плоча со размер

1. Копче за заклучување
2. Чкрапало за вклучување
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Спцифични саштитни правила

Функционален опис



ВНИМАНИЕ: Секогаш бидете сигурни дека алатот е 
исклучен и исклучен од струја пред да извршите 
каква било работа на алатката.
Отстранување или поставување на нова или 
постоечка пила

Кога не го користите, чувајте го шестоаголниот клуч 
како што е прикажано на сликата за да не се изгуби.

ВНИМАНИЕ: - Бидете сигурни дека сечилото е 
инсталирано со заби насочени нагоре од предната 
страна на алатот. - Користете го само клучот Макита 
за да го инсталирате или отстраните ножот.
Складирање на хексадгонален клуч

ВНИМАНИЕ: 

За да се намали ризикот од повреда, струен удар и 
оштетување на алатот, пред каква било проверка на 
работата, линиите за напојување со електрична 
енергија, гас или вода се скриени во работната 
област. 

ВНИМАНИЕ: 

Обавезно поместете ја алатката напред во права 
линија нежно. Присилувањето или извртувањето на 
алатот ќе резултира со прегревање на моторот и 
опасно повраќање, што може да предизвика 
сериозни повреди.

ВНИМАНИЕ: 

Секогаш бидете сигурни дека алатот е исклучен и 
исклучен од струја пред да се обидете да извршите 
преглед или одржување

Користете шрафцигер за да ги отстраните капаците 
на држачите за четки. Извадете ги истрошените 
четки за јаглерод, вметнете ги новите и зацврстете 
ги капачињата на држачите за четки.

1. заклучување на вратило

1. Израмнувач
2. Хексагонален клуч
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Склопување

Апликација

Одржување и Сервис
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Белешки




