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MAGYAR (Eredeti útmutató)

Az általános nézet magyarázata
1-1. Vágási mód váltókar
2-1. Kapcsoló kioldógomb
2-2. Zárgomb
3-1. Sebességszabályozó tárcsa
4-1. Szerszámnyitó
5-1. FĦrészlapszorító
5-2. SzúrófĦrész fĦrészlap
5-3. Kiemelkedések
6-1. SzúrófĦrész fĦrészlap
7-1. Alaplemez
7-2. Imbuszkulcs
8-1. Vágóvonal
8-2. Alaplemez
10-1. Alaplemez
10-2. Fejescsavar
10-3. Imbuszkulcs

20-2. Fejescsavar
20-3. TerelĘlemez
22-1. TerelĘlemez
22-2. Menetes gomb
22-3. KörvezetĘ csapszeg
24-1. Fejescsavar
24-2. VezetĘrúd
25-1. Csavar
25-2. VezetĘsín adapter
25-3. VezetĘsín
26-1. FedĘlap
26-2. Alaplemez
27-1. Alaplemez
27-2. Felszakadásgátló

11-1. Beosztás
11-2. Gérvágó nyílás
11-3. Alaplemez
11-4. Fogaskerékház
11-5. V-alakú bevágás
11-6. Fejescsavar
12-1. Alaplemez
12-2. Fejescsavar
12-3. Imbuszkulcs
13-1. KezdĘfurat
16-1. Porkifúvó
16-2. Alaplemez
18-1. Porkifúvó
18-2. CsĘ porszívóhoz
19-1. PárhuzamvezetĘ
20-1. Imbuszkulcs

RÉSZLETES LEÍRÁS
Modell

4350T

4350CT

Lökethossz

26 mm

26 mm

26 mm

135 mm

135 mm

135 mm

Fa
Max. vágóteljesítmény

4350FCT

Acél

10 mm

10 mm

10 mm

Alumínium

20 mm

20 mm

20 mm

Löketszám percenként (min-1)

2,800

800 - 2800

800 - 2800

Teljes hossz

236 mm

236 mm

236 mm

Tiszta tömeg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

Biztonsági osztály

/II

• Folyamatos kutató- és fejlesztĘprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
• A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
• Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint
ENE019-1

A modellhez 4350T

RendeltetésszerĦ használat
A szerszám faanyagok, mĦanyagok és fémek
fĦrészelésére használható. A kibĘvített tartozék és
fĦrészlap programnak köszönhetĘen a szerszám
számos célra használható és különösen alkalmas ívelt
vagy körvágásokhoz.

ENG102-2

Csak európai országokra vonatkozóan
Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint
meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA) : 83 dB (A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 94 dB(A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)
Viseljen fülvédĘt.

ENF002-1

Tápegység
A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültségĦ,
egyfázisú
váltakozófeszültségĦ
hálózathoz
csatlakoztatható. A szerszám az európai szabványok
szerinti kettĘs szigeteléssel van ellátva, így táplálható
földelĘvezeték nélküli csatlakozóaljzatból is.

ENG220-1

Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyĦ vektorösszeg) az
EN60745-2-11 szerint lett meghatározva:
Munka mód: fa vágása
Vibráció kibocsátás (ah,CW) : 7,5 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2
ENG304-1

Munka mód: fém vágása
Vibráció kibocsátás (ah,CM) : 5 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2

34

A mĦszaki dokumentáció Európában a következĘ
hivatalos képviselĘnknél található:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

A modellhez 4350CT, 4350FCT
ENG102-2

Csak európai országokra vonatkozóan
Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint
meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA) : 84 dB (A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 95 dB(A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)
Viseljen fülvédĘt.

2009. január 30.

000230

ENG220-1

Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPÁN

Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyĦ vektorösszeg) az
EN60745-2-11 szerint lett meghatározva:
Munka mód: fa vágása
Vibráció kibocsátás (ah,CW) : 8 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2

GEA010-1

ENG304-1

A szerszámgépekre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések

Munka mód: fém vágása
Vibráció kibocsátás (ah,CM) : 4,5 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•

•

•

•

A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati
eljárásnak megfelelĘen lett mérve, és segítségével
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók
egymással.
A rezgéskibocsátás értékének segítségével
elĘzetesen megbecsülhetĘ a rezgésnek való
kitettség mértéke.

FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..

ėrizzen meg minden figyelmeztetést és
utasítást
a
késĘbbi
tájékozódás
érdekében.

FIGYELMEZTETÉS:
A szerszám rezgéskibocsátása egy adott
alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktĘl a
használat módjától függĘen.
Határozza meg a kezelĘ védelmét szolgáló
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült
mértékén
alapulnak
(figyelembe
véve
a
munkaciklus elemeit, mint például a gép
leállításának és üresjáratának mennyiségét az
elindítások száma mellett).

GEB016-2

Különleges biztonsági szabályok
NE
HAGYJA,
hogy
(a
termék
többszöri
használatából eredĘ) kényelem és megszokás váltsa
fel a szúrófĦrész biztonsági elĘírásainak szigorú
betartását. Ha ezt a szerszámot felelĘtlenül és
helytelenül használja, akkor komoly személyi
sérüléseket szenvedhet.
1.
A szerszámot a szigetelĘ fogófelületeinél fogja
olyan mĦveletek végzésekor, amikor fennáll a
veszélye, hogy a vágóeszköz rejtett vezetékkel
vagy a szerszám tápkábelével érintkezhet. A
vágószerszám
"élĘ"
vezetékkel
való
érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is
ÿélĘvé“ válhatnak, és a kezelĘt áramütés.
2.
Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse és támassza meg a munkadarabot
egy szilárd padozaton. A munkadarab a kezével
vagy a testével való megtartás esetén instabil
lehet és az uralom elvesztéséhez vezethet.
3.
Mindig
viseljen
védĘszemüveget
vagy
szemvédĘt. A normál szemüvegek vagy a
napszemüvegek NEM védĘszemüvegek.
4.
Kerülje a szegek átvágását. A mĦvelet
megkezdése elĘtt ellenĘrizze a munkadarabot,
és húzza ki belĘle a szegeket.
5.
Ne vágjon túlméretes munkadarabokat.

ENH101-12

EK MegfelelĘségi nyilatkozat
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelĘs
gyártója kijelentjük, hogy a következĘ Makita
gép(ek):
Gép megnevezése:
Szúrófűrész
Típus sz./ Típus: 4350T, 4350CT, 4350FCT
sorozatgyártásban készül és
Megfelel a következĘ Európai direktíváknak:
98/37/EC
(2009.
december
28-ig)
majd
2006/42/EC (2009. december 29-tĘl)
És gyártása a következĘ szabványoknak valamint
szabványosított
dokumentumoknak
megfelelĘen
történik:
EN60745
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

EllenĘrizze a megfelelĘ hézagot a munkadarab
mögött a vágás elĘtt, nehogy a vágószerszám
a padlóba, munkapadba, stb. ütközzön.
Tartsa a szerszámot szilárdan.
EllenĘrizze, hogy a fĦrészlap nem ér a
munkadarabhoz,
mielĘtt
bekapcsolja
a
szerszámot.
Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészektĘl.
Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak
kézben tartva használja a szerszámot.
A fĦrészlap eltávolítása elĘtt a munkadarabból
mindig kapcsolja ki a szerszámot és várja meg,
amíg a fĦrészlap teljesen megáll.
Ne
érjen
a
fĦrészlaphoz
vagy
a
munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést
követĘen; azok rendkívül forrók lehetnek és
megégethetik a bĘrét.
Ne mĦködtesse a szerszámot terhelés nélkül
fölöslegesen.
Némelyik
anyag
mérgezĘ
vegyületet
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemrĘl. Kövesse az
anyag szállítójának biztonsági utasításait.
Mindig a megmunkált anyagnak és az
alkalmazásnak
megfelelĘ
pormaszkot/gázálarcot használja.

MĥKÖDÉSI LEÍRÁS
•

VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt ellenĘrzi vagy beállítja azt.

A vágási mód kiválasztása
Fig.1
Ez a szerszám elĘtolásos vagy egyenes vonalú (fel és
le) vágási módban mĦködtethetĘ. Az elĘtolásos vágási
módban elĘretolja a fĦrészlapot a vágási lökés során és
nagymértékben megnöveli a vágási sebességet.
A vágási mód megváltoztatásához csak fordítsa a vágási
mód váltókart a kívánt vágási módnak megfelelĘ állásba.
Tájékozódjon a táblázatból a megfelelĘ vágási mód
kiválasztásához.
Pozíció

0

ėRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT

Vágási mód
Egyenes vonalú
vágási mód

Fa és furnér tiszta vágásához.

Kis előtolású
vágási mód

Lágyacél, alumínium és
keményfa vágásához.

Közepes előtolású
vágási mód

Fa és furnér vágásához.

Nagy előtolású
vágási mód

FIGYELMEZTETÉS:

Alkalmazások
Lágyacél, rozsdamentes acél
és műanyagok vágásához.

Alumínium és lágyacél gyors
vágásához.
Fa és furnér gyors vágásához.

006376

Az ebben a használati utasításban közölt szabályok
ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi
sérülést eredményezhet.

A kapcsoló használata
Fig.2
VIGYÁZAT:
A szerszám hálózatra csatlakoztatása elĘtt mindig
ellenĘrizze hogy a kapcsoló kioldógombja
megfelelĘen mozog és visszatér a kikapcsolt
(OFF) állapotba elengedése után.
A szerszám elindításához egyszerĦen nyomja meg a
kapcsolót. A megállításához engedje el a kapcsolót.
Folyamatos üzemhez nyomja meg a kapcsolót majd
nyomja be a zárgombot.
A szerszám megállításához zárt kapcsolónál teljesen
nyomja le majd engedje el a kapcsolót.
•

Sebességszabályozó tárcsa
4350CT, 4350FCT típusok
Fig.3
A szerszám sebessége folyamatosan állítható 800 és
2 800 percenkénti lökés között a szabályozótárcsa
elforgatásával. Nagyobb sebességet eredményez a
tárcsa elfordítása a 5 szám irányába; alacsonyabb
sebességet eredményez, ha azt az 1 szám irányába
fordítja.
Tájékozódjon
a
táblázatból
a
vágni
kívánt
munkadarabhoz leginkább megfelelĘ sebességekrĘl.
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Ugyanakkor a megfelelĘ sebesség eltérĘ is lehet, a
munkadarab
típusának
vagy
vastagságának
függvényében. Általában a magasabb sebesség a
munkadarab gyorsabb vágását teszi lehetĘvé de a ekkor
a fĦrészlap élettartama lecsökken.
Vágni kívánt munkadarab
Fa
Lágyacél
Rozsdamentes acél
Alumínium
Műanyagok

Ne érjen fĦrészlaphoz vagy a munkadarabhoz
közvetlenül a munkavégzést követĘen; azok
rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bĘrét.
•
ErĘsen húzza meg a fĦrészlapot. Ennek
elmulasztása veszélyes sérüléseket okozhat.
•
A fĦrészlap eltávolítása során figyeljen oda,
nehogy megsértse az ujjait a fĦrészlap felsĘ
részével, vagy a munkadarab élein.
A fĦrészlap felszereléséhez nyissa fel a szerszámnyitót
az ábrán látható helyzetbe.
•

Szám a szabályozótárcsán
4-5
3-5
3-4
3-5
1-4

Fig.4
Ezt a helyzetet megtartva helyezze a fĦrészlapot a
fĦrészlapszorítóba addig, amíg a fĦrészlapon található
két kiszögellés már nem látható.

006368

VIGYÁZAT:
A sebességszabályozó tárcsa csak a 5 számig
fordítható el, visszafelé pedig az 1-ig. Ne erĘltesse
azt a 5 vagy 1 jelzéseken túl, mert a
sebességszabályozó funkció nem fog tovább
mĦködni.
Az elektronikus funkciókkal ellátott szerszámokat
könnyĦ mĦködtetni a következĘ jellemzĘk miatt.
Állandó fordulatszám-szabályozás
Elektronikus
sebességszabályozás
az
állandó
fordulatszám elérése érdekében. LehetĘvé válik a
finommegmunkálás, mivel a fordulatszám még terhelés
alatt is ugyanaz marad.
Lágyindítás
Lágyindítás az elfojtott indulási lökés miatt.
•

Fig.5
Állítsa vissza a szerszámnyitót eredeti helyzetébe.
A felszerelés után a fĦrészlapot próbálja kihúzni annak
ellenĘrzésére, hogy biztosan rögzítve van.
VIGYÁZAT:
Ne nyissa fel túlságosan a szerszámnyitót, mert az
a szerszám károsodását okozhatja.
A fĦrészlap eltávolításához nyissa fel a szerszámnyitót
az ábrán látható helyzetbe. Húzza ki a fĦrészlapot a
talplemez irányába.
•

Fig.6
MEGJEGYZÉS:
•
Néha kenje meg a görgĘt.

A lámpák bekapcsolása
Csak 4350FCT típus

Az imbuszkulcs tárolása

VIGYÁZAT:
•
Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a
fényforrást.
A lámpa bekapcsolásához húzza meg a kapcsolót.
Engedje fel a kapcsolót a kikapcsoláshoz.

Fig.7
Amikor nem használja, az imbuszkulcsot könnyen
hozzáférhetĘen tárolhatja.

ÜZEMELTETÉS

MEGJEGYZÉS:
•
Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lévĘ
szennyezĘdés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy
ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti
a megvilágítás erĘsségét.

•

ÖSSZESZERELÉS
•

•

VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

Fig.8
Kapcsolja be a szerszámot es várja meg, amíg a
fĦrészlap teljes sebességen mozog. Ezután fektesse a
vezetĘlemezt a munkadarabra és egyenletesen tolja
elĘre a szerszámot az elĘzetesen bejelölt vágóvonal
mentén. Ívek vágásakor nagyon lassan tolja elĘre a
szerszámot.

A fĦrészlap felhelyezése vagy eltávolítása
•

VIGYÁZAT:
ErĘsen fogja a szerszámot a fĘ fogantyújánál az
egyik kezével munkavégzés közben. Szükség
esetén a szerszám elülsĘ része a másik kézzel
megtámasztható.
A vezetĘlemez mindig legyen egy szintben a
munkadarabbal. Ennek elmulasztása a fĦrészlap
törését okozhatja, ami veszélyes sérüléseket
okozhat.

VIGYÁZAT:
Mindig távolítsa el a fĦrészlaphoz és/vagy
fĦrészlaptartóhoz tapadt forgácsot és más idegen
anyagot. Ennek elmulasztása a fĦrészlap elégtelen
rögzítését okozhatja, ami komoly személyi
sérülésekhez vezethet.
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Ferdevágás

Fém vágása
Fém
vágásakor
mindig
használjon
megfelelĘ
hĦtĘközeget (vágóolajat). Ennek elmulasztása a
fĦrészlap gyors kopásához vezet. A munkadarab alsó
felületét meg lehet zsírozni a hĦtĘközeg használata
helyett.

VIGYÁZAT:
Mindig gyĘzĘdjön meg róla, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és áramtalanítva lett, mielĘtt
megdönti a vezetĘlemezt.
A megdöntött vezetĘlemezzel ferdevágások végezhetĘk
bármilyen szögben 0° és 45° között (balra vagy jobbra).
•

Porelszívás
Fig.16
Fig.17
A porkifúvó (tartozék) használata ajánlott a tiszta vágási
mĦveletek végzéséhez.
A porkifúvó csatlakoztatásához helyezze a porkifúvón
található kampókat a vezetĘlemezen található lyukakba.
A porkifúvó a vezetĘlemez bal és a jobb oldalára is
felszerelhetĘ.
Ezután csatlakoztasson egy Makita porszívót a
porkifúvóhoz.

Fig.9
Lazítsa meg a talplemez hátoldalán található csavart az
imbuszkulccsal. Tolja el úgy a vezetĘlemezt, hogy a
csavar a vezetĘlemezen található ferdevágó nyílás
közepére kerüljön.
Fig.10
Döntse meg a vezetĘlemezt a kívánt ferdevágási szög
beállításához. A fogaskerékházon található V alakú
bevágás jelzi a ferdevágási szöget fokokban. Ezután
húzza meg jól a csavart a vezetĘlemez rögzítéséhez.

Fig.18

Fig.11
•

ElülsĘ illesztĘvágások
Fig.12
Lazítsa meg a vezetĘlemez hátoldalán található csavart
az imbuszkulccsal és tolja teljesen hátra a vezetĘlemezt.
Ezután húzza meg a csavart a vezetĘlemez
rögzítéséhez.

VIGYÁZAT:
Ha erĘvel próbálja eltávolítani a porkifúvót, akkor
annak kampója elvékonyodhat és az a használat
során magától kieshet.

PárhuzamvezetĘ készlet (opcionális
kiegészítĘ)
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és áramtalanítva lett mielĘtt
felhelyezi vagy eltávolítja a kiegészítĘket.
1.
Egyenes vágások
Fig.19
Fig.20
Ha többször egymás után 160 mm-nél kisebb
szélességet
vág,
akkor
a
párhuzamvezetĘ
használatával gyors, tiszta és egyenes vágásokat
végezhet. A felszereléshez illessze a párhuzamvezetĘt a
vezetĘlemez oldalán található szögletes nyílásba, lefelé
nézĘ terelĘéllel. Állítsa a párhuzamvezetĘt a kívánt
vágási szélességre, majd rögzítse a csavar
behúzásával.
2.
Körvágások
Fig.21
Fig.22
Ha 170 mm-es vagy kisebb sugarú köröket vagy
íveket vág, szerelje fel a párhuzamvezetĘt a
következĘ módon.
Illessze a párhuzamvezetĘt a vezetĘlemez oldalán
található szögletes nyílásba, felfelé nézĘ terelĘéllel.
Helyezze
a
körvezetĘt
csapszeget
a
párhuzamvezetĘn található két furat egyikébe.
Csavarozza a menetes gombot a csapszegre
annak rögzítéséhez.
Most állítsa be a párhuzamvezetĘn a kívánt vágási
sugarat és húzza meg a csavart a rögzítéshez.
Ezután tolja teljesen elĘre a vezetĘlapot.

Kivágás

•

A kivágásokat az A vagy B módszerekkel lehet végezni.
A) KezdĘfurat fúrása:
Fig.13
A bevezetĘ vágás nélküli belsĘ kivágásokhoz
fúrjon egy 12 mm vagy nagyobb átmérĘjĦ
kezdĘfuratot. Illessze a fĦrészlapot a furatba a
vágás megkezdéséhez.
B) Leszúró vágás:
Fig.14
Nem szükséges kezdĘfuratot fúrnia vagy bevezetĘ
vágást készítenie ha a következĘképpen jár el.
(1) Döntse elĘre a vezetĘlemez elülsĘ élén a
szerszámot úgy, hogy a fĦrészlap vége
rögtön a munkadarab felülete fölött legyen.
(2) Fejtsen ki nyomást a szerszámra úgy, hogy a
vezetĘlemez elülsĘ éle ne mozduljon el
amikor bekapcsolja a szerszámot, majd
óvatosan engedje le a szerszám hátsó felét.
(3) Ahogy a fĦrészlap áthalad a munkadarabon,
fokozatosan engedje le a vezetĘlemezt a
munkadarab felületére.
(4) Fejezze be a vágást a szokásos módon.

Szélek kidolgozása
Fig.15
A szélek illesztéséhez vagy méretigazításhoz mozgassa
a fĦrészt finoman a vágásfelület mentén.
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Makita
Autorizált
Szervizközpontoknak
kell
végrehajtaniuk,
mindig
Makita
pótalkatrászek
használatával.

MEGJEGYZÉS:
•
Mindig a B-17, B-18, B-26 vagy B-27 típusú
fĦrészlapokat használja körvonalak és ívek
vágásához.

TARTOZÉKOK

VezetĘsín adapter készlet (tartozék)
Fig.23
Amikor párhuzamosan vág azonos szélességgel vagy
egyenesen vág, akkor a vezetĘsín és a vezetĘsín
adapter használata biztosítja a gyors és tiszta vágást.
A vezetĘsín adapter felszereléséhez helyezze a
vezetĘrudat a vezetĘlemezen található szögletes
nyílásba amilyen mélyen csak lehet. Rögzítse a csavart
az imbuszkulccsal.

VIGYÁZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az
Önnek ebben a kézikönyvben leírt
Makita
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék
használata személyes veszélyt vagy sérülést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja
csupán annak kifejezett rendeltetésére.
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
•
SzúrófĦrész fĦrészlapok
•
Imbuszkulcs, 4
•
PárhuzamvezetĘ (vezetĘvonalzó) készlet
•
VezetĘsín adapter készlet
•
VezetĘsín készlet
•
Felszakadásgátló
•
Porkifúvó
•
FedĘlap
•
CsĘ (porszívóhoz)
•

Fig.24
Szerelje a vezetĘsín adaptert a vezetĘsín sínére. Tegye
a vezetĘrudat a vezetĘsín adapteren található szögletes
nyílásba. Tegye a vezetĘlemezt a vezetĘsín oldalához
és erĘsen húzza meg a csavart.
Fig.25
•

VIGYÁZAT:
Mindig a B-8, B-13, B-16, B-17 vagy 58 típusú
fĦrészlapokat használja ha a vezetĘsínnel és a
vezetĘsín adapterrel vág.

FedĘlap
Fig.26
Használja a fedĘlapot, ha dekoratív burkolatokat,
mĦanyagokat, stb. vág. Megvédi az érzékeny vagy
kényes felületeket a károsodástól. Illessze a szerszám
vezetĘlapjának hátoldalára.

Felszakadásgátló
Fig.27
A
felszakadás
nélküli
vágás
érdekében
a
felszakadásgátló
eszközt
kell
használni.
A
felszakadásgátló eszköz felszereléséhez tolja a
vezetĘlemezt teljesen elĘre és illessze az eszközt a
lemezre annak hátsó oldala felĘl. Ha a fedĘlapot
használja, akkor a felszakadásgátlót a fedĘlapra szerelje
fel.

•

VIGYÁZAT:
A
felszakadásgátló
használható.

ferdevágáskor

nem

KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám
kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott
állapotban van mielĘtt a vizsgálatához vagy
karbantartásához kezdene.
A
termék
BIZTONSÁGÁNAK
és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK
fenntartásához,
a
javításokat, a szénkefék ellenĘrzését és cseréjét,
bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a
•
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