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NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell MLT100

(for land i Europa) (for land utenfor Europa)

Spindelhull 30 mm 25 mm og 25,4 mm

Bladdiameter 260 mm 255 mm

Knivbladtykkelse 1,9 mm eller mindre

Maks. Skjærekapasitet 90° 93 mm 90,5 mm

45° 64 mm 63 mm

Hastighet uten belastning (min-1) 4 300

Bordstørrelse (H x B) (685 mm - 835 mm) x (955 mm 
- 1 305 mm) med tilleggsbord 

(R) og (tilbake)

(685 mm - 835 mm) x (955 mm 
- 1 305 mm) med tilleggsbord 

(R) og (tilbake)

Mål (L x B x H) når bordet(-ene) ikke er trukket ut 726 mm x 984 mm x 333 
mm med tilleggsbord (R) og 

(tilbake)

726 mm x 984 mm x 333 
mm med tilleggsbord (R) og 

(tilbake)

Nettovekt 34,1 kg 34,1 kg

Sikkerhetsklasse /II

• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel.
• Tekniske data kan variere fra land til land.
• Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

Symboler
Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utsty-
ret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du 
begynner å bruke maskinen.

 

Les bruksanvisningen.

DOBBEL ISOLERING

 

Bruk vernebriller.

Ikke legg hender eller fingre nær sagbladet.

Kun for EU-land 
Kast aldri elektroutstyr i husholdnings-
avfallet! 
I henhold til EU-direktivet om kasserte 
elektriske og elektroniske produkter og 
direktivets iverksetting i nasjonal rett, må 
elektriske produkter som ikke lenger skal 
brukes, samles separat og returneres til et 
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Beregnet bruk 
Denne maskinen er laget for å skjære i tre.
Strømforsyning 
Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme 
spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes 
med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt 
verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter 
uten jording.

Støy 
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til 
EN61029:

Lydtrykknivå (LpA): 92 dB (A)
Lydeffektnivå (LWA): 105 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern 

EFs samsvarserklæring
Gjelder kun for land i Europa
EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i 
denne bruksanvisningen.

Generelle advarsler angående 
sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle 
instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og 
instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til 
elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.
Oppbevar alle advarsler og instruk-
sjoner for senere bruk.
YTTERLIGERE SIKKERHETSREGLER 
FOR MASKINEN

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.
1. Bruk hørselsvern.
2. Ikke bruk maskinen i nærheten av brennbare 

væsker eller gasser.
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3. Bruk ALDRI maskinen med en ru avskjærskive.
4. Før du begynner å bruke maskinen, må du kontrollere 

nøye at bladet ikke har sprekker eller andre skader. 
Skift ut sprukne eller ødelagte blader omgående.

5. Bruk kun sagblader som anbefales av produsenten og 
som er i samsvar med EN847-1, og merk deg at kløy-
vekniven ikke må være tykkere enn bredden på kuttet 
fra sagbladet og ikke tynnere enn selve bladet.

6. Bruk alltid utstyr anbefalt i denne håndboken. 
Bruk av upassende utstyr som rue avskjærski-
ver kan føre til personskader.

7. Velg riktig sagblad for materialet som skal skjæres.
8. Ikke bruk sagblader som er laget av 

høyhastighetsstål.
9. Pass alltid på at bladet er skarpt og rent for å 

redusere lydutslipp.
10. Bruk riktig kvessede sagblader. Hold deg til maksi-

mum hastighet som merket på sagbladet.
11. Rengjør og pass på å ikke ødelegge spindelen, 

flensene (særlig monteringsflaten) og hexskruen før 
installering av bladet.  Dårlig installering kan føre til 
vibrering/vingling eller at bladet glir.

12. Bruk sagbladvern og kløyvekniv for hver jobb den 
kan brukes til, inkludert all gjennomsaging. Installer 
alltid bladvernet etter instruksjonene som skisseres 
i denne håndboken. Gjennomsagingsjobber er de 
jobbene hvor bladet skjærer helt igjennom arbeids-
stykket som ved kløyving eller kryssskjæring.  Bruk 
ALDRI maskinen med et mangelfult bladvern eller 
sikre bladet med et tau, en tråd osv. Envher uregel-
messighet i bladvernene bør rettes opp omgående.

13. Sett vernet og kløyvekniven på igjen med det 
samme etter at du er ferdig med en jobb som 
krever at du fjerner vernet.

14. Ikke skjær metallobjekter som spiker og skruer. Se 
etter og fjern all spiker og andre fremmedlegemer 
fra arbeidsemnet før arbeidet påbegynnes.

15. Fjern skiftnøkler, avskjær osv. fra bordet før du 
slår på bryteren.

16. bruk ALDRI hansker under arbeidet.
17. Hold hendene unna banen til sagbladet.
18. Du må ALDRI stå eller la andre stå i linje med 

banen til sagbladet.
19. Forviss deg om at bladet ikke er i kontakt med kløyvekni-

ven eller arbeidsstykket før startbryteren slåes på.
20. Før du begynner å bruke maskinen på et 

arbeidsstykke, bør du la den gå en liten stund. 
Se etter vibrasjoner eller vingling som kan 
tyde på at bladet er dårlig balansert.

21. Maskinen må ikke brukes til å lage spor, å lage 
falser eller noting.

22. Bytt ut bordinnskuddet når det er slitt.
23. Juster ALDRI mens maskinen er i gang. Koble 

fra maskinen før du justerer noe som helst.
24. Bruk en skyvepinne når det trengs. 

Skyvepinner MÅ brukes n år man kløyver 
smale arbeidsstykker slik at man holder 
hendene og fingrene unna bladet.

25. Når du ikke bruker skyvepinnen må du alltid 
legge den bort.

26. Legg ekstra godt merke til instruksjonene for å 
redusere risiko for at maskinen SLÅR TILBAKE MOT 
OPERATØREN. TILBAKESLAG er en plutselig reaksjon 

på et klemt, fastsittende eller feiljustert sagblad. Dette 
fører til at arbeidsstykket kastes tilbake i retning av 
operatøren. TILBAKESLAG KAN FØRE TIL ALVORLIG 
PERSONSKADE. Unngå TILBAKESLAG ved å holde 
bladet skarpt, ved å holde parallellanlegget parallelt 
med bladet, ved å holde kløyvekniven og bladvernet 
på plass og i skikkelig stand, ved å la være å slippe 
arbeidsstykket til du har dyttet det helt forbi bladet, og 
ved ikke å kløyve et arbeidsstykke som er vridd eller 
bøyd eller som ikke har rette kanter som kan føres 
langs parallellanlegget.

27. Utfør aldri en jobb på frihånd. Frihånd betyr at du 
bruker hendene til å støtte eller føre arbeidsstykket 
isteden for et parallellanlegg eller en gjæringsmåler.

28. Strekk deg aldri rundt eller over sagbladet 
Strekk deg ALDRI etter et arbeidsstykke til 
sagbladet har stoppet helt.

29. Unngå plutselig, rask mating. Mat så sakte som mulig når 
du skjærer harde arbeidsstykker. Ikke bøy eller vri arbeids-
stykket når du mater. Slå av maskinen omgående hvis 
bladet stopper eller setter seg fast i arbeidsstykket. Koble 
fra maskinen. Fjern så den fastkjørte biten.

30. Fjern ALDRI avskjær i nærheten av bladet og 
ta aldri på bladvernet mens bladet er i gang.

31. Slå ut alle løse kvister fra arbeidsstykket FØR 
du begynner å skjære.

32. Ikke misbruk strømkabelen. Det er aldri nødvendig å 
bruke makt når maskinen brukes. Hold strømkabe-
len unna varme, olje, vann og skarpe kanter.

33. Noen typer støv som produseres ved bruk inne-
holder kjemikalier som er kjent for å forårsake 
kreft, fosterskader eller annen reproduktiv skade. 
Noen eksempler på disse kjemikaliene er:
— bly fra materialer malt med blybasert 

maling og,
— arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tømmer.
— Din risiko fra denne utsettelsen varierer, etter 

som hvor ofte du gjør denne typen arbeid. 
For å redusere utsettelsen for disse kjemi-
kaliene: arbeid i et godt ventilert område og 
arbeid med godkjent sikkerhetsutstyr, som de 
støvmaskene som er utarbeidet spesielt for å 
filtrere ut mikroskopiske partikler.

34. Koble maskinen til et støvoppsamlingsapparat 
når du sager.

35. Vernet kan løftes når man setter opp arbeids-
stykket slik at det er lettere å gjøre rent. Pass 
alltid på at lokket på vernet er nede og flatt mot 
sagbordet før du kobler til maskinen.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

MONTERING
Plassere bordsag

► Fig.1:    1. Hulldiameter 8 mm
► Fig.2:    1. 6 mm standardskive 2. Nr. 10 treskrue 40 

mm min. lengde
► Fig.3:    1. 6 mm standardskive 2. 6 mm monterings-

skrue og -mutter, stram godt
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Plasser bordsagen i et godt opplyst og jevnt område hvor 
du har godt fotfeste og god balanse. Den må monteres i et 
område som har nok plass til størrelsen på arbeidsemnene du 
jobber med. Bordsagen må sikres i arbeidsbenken eller bord-
sagstativet med fire skruer eller bolter. Bruk hullene på bun-
nen av sagen. Når du sikrer bordsagen i arbeidsbenken, må 
du passe på at det er en åpning i toppen av arbeidsbenken på 
samme størrelse som åpningen i bunnen av bordsagen slik at 
sagmuggen kan falle ut.
Hvis sagen tenderer til å vippe under drift, må arbeids-
benken eller sagstativet festes til gulvet.

Oppbevare tilbehør
► Fig.4:    1. Støtstang
► Fig.5:    1. Parallellanlegg (føringslinjal) 

2. Gjæringsmåler
Skyvepinnen, trekantlinjalen, bladet og skrunøklene kan 
oppbevares på venstre side av foten, og parallellanlegget og 
gjæringsmåleren kan oppbevares på høyre side av foten.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støp-
selet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen 
eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Justere skjæredybden
► Fig.6:    1. Håndtak
Skjæredybden kan justeres ved å dreie på hendelen. 
Drei hendelen med klokken for å heve bladet eller mot 
klokken for å senke det.

MERK:  
• Bruk en kort dybdeinnstilling når du sager i 

tynne materialer for å få et renere kutt.

Justere skråvinkelen
► Fig.7:    1. Pilpeker 2. Låsehendel
Løsne sperrespaken mot klokken og drei håndhjulet til ønsket 
vinkel (0° - 45°) er oppnådd. Skråvinkelen vises av pilmarkøren.
Nå du har oppnådd ønsket vinkel, må du stramme sper-
respaken med klokken for å sikre justeringen.

FORSIKTIG:  
• Etter at du har justert skråvinkelen, må du 

stramme sperrespaken godt.

Justere klikkstopper
► Fig.8:    1. 90° justeringsskrue 2. 45° justeringsskrue
► Fig.9
Sagen er utstyrt med klikkstopper i 90° og 45° vinkel til 
bordflaten. Gå frem på følgende måte for å sjekke og 
justere klikkstoppene:
Drei håndhjulet så langt som mulig. Sett en trekantlinjal på 
bordet og sjekk om bladet er i 90° eller 45° til bordflaten. Hvis 
bladvinkelen er som vist i fig. A, må du dreie justeringsskruene 
med klokken. Er den som vist i fig. B, må du dreie justerings-
skruene mot klokken for å justere klikkstoppene.

Når du har justert klikkstoppene, må du sette bladet i 90° til bord-
flaten. Juster pilen slik at høyrekanten tilpasses til 0°-streken.
► Fig.10:    1. Pilpeker

Bryterfunksjon

FORSIKTIG:  
• Fjern arbeidsemnet fra bordet.
• Slå av maskinen og trykk deretter inn omstartknappen.
• Før du setter støpselet inn i kontakten, må du 

alltid forvisse deg om at verktøyet er slått av.

For maskin med knapp som bryter
► Fig.11:    1. Bryter 2. Omstartsknapp
Trykk på "ON (I)"-knappen for å starte sagen.
Stopp det ved å trykke på OFF (O)-knappen.

For maskin med spak som bryter
► Fig.12:    1. Bryter 2. Omstartsknapp
Hev bryterspaken for å starte maskinen. Senk spaken 
for å stoppe den.

Tilleggsbord (R)
► Fig.13:    1. Skruer
► Fig.14:    1. Tilleggsbord (R)
Dette verktøyet er utstyrt med underbord (R) på høyre side 
av hovedbordet. For å bruke underbordet (R) må du løsne to 
skruer på høyre side mot klokken, trekke ut bordet (R) helt og 
deretter stramme de to skruene for å feste det.

Tilleggsbord (bak)
► Fig.15:    1. Skruer 2. Tilleggsbord (bak)
Når du skal bruke tilleggsbordet (bak), løsner du skruene på 
venstre og høyre side under bordet og trekker det ut bakover 
til ønsket lengde. Trekk deretter til skruene godt.

Skyvebord
► Fig.16:    1. Skyvebord 2. Låseplate

FORSIKTIG:  
• Etter at du har brukt skyvebordet, må du passe på å 

låse det ved å sette låseplaten i vertikal stilling.

Dette verktøyet leveres med skyvebordet på venstre side. 
Skyvebordet glir frem og tilbake. Drei låseplatene på baksiden 
og forsiden i horisontal stilling før du bruker det.
Hold arbeidsstykket godt fast med gjæringsmåleren ved hjelp 
av en klemme på gjæringsmåleren, og skyv arbeidsstykket 
sammen med skyvebordet når sagingen skal begynne.

MONTERING
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og 
støpselet trukket ut av kontakten før du utfører 
noe arbeid på maskinen.

Når sagen sendes fra fabrikken, er ikke sagbladet og 
bladvernet montert. Sett sammen på følgende måte:
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Montere eller demontere sagblad

FORSIKTIG:  
• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og 

støpselet trukket ut av kontakten før du monte-
rer eller demonterer bladet.

• Bruk bare pipenøkkelen fra Makita til å montere 
eller demontere bladet. Gjør du ikke det, kan 
det føre til at sekskantskruen strammes for mye 
eller for lite. Dette kan føre til skader.

• Bruk følgende sagblad. Ikke bruk sagblader 
som ikke samsvarer med karakteristikken som 
er spesifisert i denne instruksjonsboken.

For modell Maks. dia. Min. dia. Bladtykkelse Snitt
MLT100 260 mm 230 mm 1,8 mm eller mindre 2 mm eller mer

FORSIKTIG:  
• Sjekk spindelhulldiameteren for bladet før du 

monterer det. Bruk alltid riktig ring for spindel-
hulldiameteren på bladet du vil bruke.

► Fig.17:    1. Skrunøkkel 2. Skrunøkkel 
3. Sekskantmutter

Fjern bordinnsatsen på bordet. Hold den ytre flensen med 
skrunøkkelen og bruk skrunøkkelen til å løsne sekskantmutte-
ren mot klokken. Ta deretter av den ytre flensen.
► Fig.18:    1. Indre flens 2. Ring 3. Sagblad 4. Ytre 

flens 5. Sekskantmutter
Sett sammen den indre flensen, ringen, sagbladet, den 
ytre flensen og sekskantmutteren på spindelen, og 
forsikre deg om at sagbladtennene vender ned foran 
på bordet. Du må alltid montere sekskantmutteren med 
fordypningssiden mot den ytre flensen.

For alle land utenfor Europa
FORSIKTIG:  

• Ringen med 25,4 mm utvendig diameter er 
fabrikkmontert på spindelen.

For land i Europa
FORSIKTIG:  

• Ringen med 30 mm i utvendig diameter er 
fabrikkmontert mellom indre og ytre flens.

• Hold flensoverflaten ren, ellers kan bladet glippe. 
Forsikre deg om at bladet er montert på en slik måte at 
tennene er tilpasset til skjæreretningen (dreieretningen).

For å sikre bladet på plass, må du holde den ytre 
flensen med offsetnøkkelen og stramme sekskant-
mutteren med klokken med skrunøkkelen. PASS PÅ Å 
STRAMME SEKSKANTMUTTEREN FORSVARLIG.
► Fig.19:    1. Skrunøkkel 2. Skrunøkkel

FORSIKTIG:  
• Hold sekskantmutteren forsiktig med skrunøk-

kelen. Hvis grepet glipper, kan skrunøkkelen gli 
av sekskantmutteren og hånden din kan komme 
bort i de skarpe kantene på bladet.

Montere bladvern
► Fig.20:    1. Bladvern 2. Kløyvekniv 3. Monteringsdel 

for bladvern (stag)
► Fig.21:    1. Bladvern 2. Kløyvekniv

FORSIKTIG:  
• Før du monterer bladvernet, må du justere 

skjæredybden til maksimal heving.

For bladvern i ikke-europeiske land
Ta av midtdekslet. Sett inn kløyvekniven i bladvernets monte-
ringsdel (stag). Stram sekskantskruene (A) med skrunøkkelen.

For bladvern i europeiske land
► Fig.22:    1. Bladvern 2. Kløyvekniv
► Fig.23:    1. Bladvern 2. Kløyvekniv
Ta av midtdekslet. Sett inn kløyvekniven i bladvernets 
monteringsdel (stag). Stram sekskantskruene (A) med 
skrunøkkelen.
Sett bladvernet inn i sporet på kløyvekniven. Sikre 
bladvernet ved å dreie spaken på bladvernet.

For bladvern både i og utenfor 
Europa
Kløyveknivens monteringssted er fabrikkjustert, slik at bladet 
og kløyvekniven er i rett linje. Hvis de ikke er i rett linje, må du 
løsne sekskantskruene (B) og justere bladvernets monterings-
del (stag) slik at kløyvekniven rettes inn rett bak bladet. Stram 
sekskantskruene (B) for å feste staget.
► Fig.24:    1. Blad 2. Disse to klaringene skal være 

like. 3. Monteringsdel for bladvern (stag) 
4. Kløyvekniv 5. Sekskantskruer (A) 
6. Sekskantskruer (B)

FORSIKTIG:  
• Hvis bladet og kløyvekniven ikke er tilpasset godt 

nok, kan det oppstå en farlig klemtilstand under drift. 
Pass på at de er rettet inn riktig. Du kan påføre deg 
alvorlige skader hvis du bruker sagen uten at kløy-
vekniven er godt nok tilpasset.

• Du må ALDRI foreta justeringer mens sagen 
går. Koble fra sagen før du foretar justeringer.

• Ikke fjern kløyvekniven.
► Fig.25:    1. Bladvern 2. Kløyvekniv
Det må være en klaring på rundt 4-5 mm mellom spalt-
ekniven og sagtennene.  Løsne sekskantmutrene (A) og 
juster spaltekniven tilsvarende. Stram godt til sekskant-
mutrene (A). Fest bordinnlegget til bordet og kontroller 
at bladvernet fungerer korrekt før du begynner å sage.

Montere og justere parallellanlegg
► Fig.26:    1. Spak
Monter parallellanlegget slik at anleggsholderen griper 
inn i den nærmeste føringsskinnen.
Fest parallellanlegget ved å dreie hendelen på anleggs-
holderen så langt den går.
Sjekk for å forsikre deg om at parallellanlegget er 
parallelt med bladet, og sikre anlegget 2 - 3 mm fra 
bladet. Hev bladet til maksimalt. Merk en av tennene 
med en fargestift. Mål avstanden (A) og (B) mellom 
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parallellanlegget og bladet. Ta begge målene ved 
hjelp av tannen som er merket med fargestift. Disse to 
målene skal være identiske. Hvis parallellanlegget ikke 
er parallelt med bladet, fortsetter du på følgende måte:
► Fig.27:    1. Skala
► Fig.28:    1. Sekskantskruer

1. Fest parallellanlegget ved å senke hendelen på 
det.

2. Løsne de to sekskantskruene på parallellanlegget 
med sekskantnøkkelen.

3. Juster parallellanlegget til det er parallelt med bladet.
4. Stram de to sekskantskruene på parallellanlegget.
► Fig.29

FORSIKTIG:  
• Pass på at du justerer parallellanlegget slik at 

det er parallelt med bladet, ellers kan det oppstå 
en farlig tilbakeslagssituasjon.

Legg parallellanlegget i flukt mot siden på bladet. Sørg 
for at styrelinjen på anleggsholderen peker på 0-stre-
ken. Hvis styrelinjen ikke peker på 0-streken, må du 
løsne skruen på skalaplaten og justere platen.
► Fig.30:    1. Føringslinje 2. Skrue

Koble til støvsuger
► Fig.31
Rengjøring kan utføres ved å koble sagen til Makita-
støvsugeren eller -støvsamleren.

BRUK
FORSIKTIG:  

• Bruk alltid hjelpemider som f.eks. støtstenger 
og -blokker hvis det er fare for at hendene eller 
fingrene dine kan komme nær sagbladet.

• Arbeidsemnet må alltid holdes fast til bordet og 
parallellanlegget eller gjæringsmåleren. Ikke bøy eller 
vri det mens du mater. Hvis arbeidsemnet er bøyd 
eller vridd, kan det oppstå farlige tilbakeslag.

• Du må ALDRI ta ut arbeidsemnet mens bladet roterer. 
Hvis du må ta ut arbeidsemnet før kuttet er fullført, 
må du først slå av sagen mens du holder arbeidsem-
net godt fast. Vent til bladet har stoppet helt før du tar 
ut arbeidsemnet. Hvis du ikke retter deg etter dette, 
kan det oppstå farlige tilbakeslag.

• Du må ALDRI fjerne avskjær mens bladet går.
• Plasser ALDRI hendene eller fingrene dine i sagblad-

banen. Vær spesielt forsiktig ved skråskjæring.
• Sikre alltid parallellanlegget godt, ellers kan det 

oppstå farlige tilbakeslag.
• Bruk alltid „arbeidsassistenter“, som skyvepin-

ner og skyveblokker, når du skjærer små eller 
smale arbeidsstykker.

Hjelpemidler
Støtstenger, støtblokker eller hjelpeanlegg er forskjellige hjel-
pemidler. Bruk disse til å lage sikre kutt slik at operatøren ikke 
må komme i berøring med bladet med noen del av kroppen.

Støtblokk
► Fig.32:    1. Vendt mot/kant parallell 2. Håndtak 

3. Treskrue 4. Lim sammen
Bruk en 19 mm finerbit.
Hendelen må være midt på finerbiten. Fest den med lim 
og treskruer som vist. Det må alltid limes en liten trebit 
på 9,5 mm x 8 mm x 50 mm til fineren for å forhindre at 
bladet sløves hvis operatøren skjærer inn i støtblokken 
ved en feiltakelse. (Bruk aldri spiker i støtblokken.)

Hjelpeanlegg
► Fig.33:    1. Vendt mot/kant parallell
Lag et hjelpeanlegg av 9,5 mm og 19 mm finerbiter.

Kløyving

FORSIKTIG:  
• Når du kløyver, må du demontere gjæringsmå-

leren fra bordet.
• Når du sager lange eller store arbeidsemner, må du 

alltid støtte dem godt bak bordet. Et langt arbeids-
emne må IKKE bevege seg eller flytte seg på bordet. 
Dette vil gjøre at bladet setter seg fast og øke sjansen 
for tilbakeslag og personskader. Støtten må være i 
samme høyde som bordet.

1. Juster skjæredybden litt høyere enn tykkelsen på 
arbeidsemnet.

► Fig.34

2. Plasser parallellanlegget ved den ønskede kløvings-
bredden og fest det ved å dreie på håndtaket.

3. Snu sagen og mat arbeidsemnet forsiktig inn til 
bladet sammen med parallellanlegget.
(1) Når bredden er 150 mm eller mer, må du bruke 

den høyre hånden forsiktig for å mate arbeidsem-
net. Bruk den venstre hånden til å holde arbeids-
emnet i posisjon mot parallellanlegget.

► Fig.35

(2) Når bredden er 65 mm - 150 mm bred, må du 
bruke støtstangen til å mate arbeidsemnet.

► Fig.36:    1. Støtstang

(3) Når bredden på kløyven er smalere enn 65 
mm, kan ikke støtstangen brukes fordi at den 
vil slå bort i bladvernet. Bruk hjelpeanlegget 
og støtblokken. Sett hjelpeanlegget på paral-
lellanlegget med to "C"-klemmer.

► Fig.37:    1. Hjelpeanlegg
Mat arbeidsemnet for hånd til enden er ca. 
25 mm fra forkanten på bordet. Fortsett å 
mate ved hjelp av støtblokken på toppen av 
hjelpeanlegget til kuttet er fullført.

► Fig.38:    1. Støtblokk 2. Hjelpeanlegg

Kapping

FORSIKTIG:  
• Når du kapper, må du fjerne parallellanlegget fra bordet.
• Når du sager lange eller store arbeidsemner, må 

du alltid støtte dem godt mot sidene av bordet. 
Støtten må være i samme høyde som bordet.

• Hendene må alltid holdes borte fra sagbladets bane.
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Gjæringsmåler
► Fig.39:    1. Kapping 2. Gjæring 3. Skråskjæring 

4. Lamellgjæring (vinkler)
Bruk gjæringsmåleren for de 4 sagemetodene vises i 
figuren.

FORSIKTIG:  
• Fest knotten forsiktig på gjæringsmåleren.
• Unngå at arbeidsemnet og måleren kryper ved å passe 

på at de er godt festet, spesielt når du sager i vinkel.
• Du må ALDRI holde i eller gripe den avskårne 

delen av arbeidsstykket.
• Du må alltid justere avstanden mellom enden av 

gjæringsmåleren og sagbladet slik at den ikke er 
større enn 15 mm.

Bruke gjæringsmåler
► Fig.40:    1. Gjæringsmåler 2. Knott
Skyv gjæringsmåleren inn i de brede sporene i bordet. 
Løsne knappen på måleren og sett den til ønsket vinkel 
(0° til 60°). Legg materialet jevnt inntil vernet og skyve-
bordet, fest det med klemmen på gjæringsmåleren og 
mat forsiktig inn mot bladet.

Hjelpegjæringskloss 
(gjæringsmåler)

► Fig.41
For å unngå at en lang plate begynner å vibrere, må du 
utstyre gjæringsmåleren med en hjelpeanleggsplate. 
Fest det med skruer/muttere etter at du har boret hull, 
men festemidlene må ikke stikke ut fra bordet.

Bærbart verktøy
► Fig.42
Forsikre deg om at sagen er koblet fra. 
Bær sagen i sagdelen som er vist i figuren.

FORSIKTIG:  
• Du må alltid sikre alle bevegelige deler før du 

bærer sagen.
• Forsikre deg alltid om at bladvernet er montert 

på plass før du bærer sagen.

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og 
støpselet trukket ut av kontakten før du foretar 
inspeksjon eller vedlikehold.

MERKNAD:
• Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller 

lignende. Det kan føre til misfarging, deformering 
eller sprekkdannelse.

Rengjøring
Fjern sagmugg og spon regelmessig. Rengjør bladver-
net og bevegelige deler inne i bordsagen forsiktig.

Smøring
For å holde sagen i tipp topp stand og sikre lengst mulig 
levetid, må du smøre bevegelige og roterende deler 
med olje eller fett regelmessig.
Smørepunkter:
• Gjenget spindel for heving av bladet
• Hengsler for rotering av rammen
• Heveføringsspindler på motoren
• Gir for å heve bladet

Skifte kullbørster
► Fig.43
Ta ut og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom. Skift dem 
når de er slitt ned til en lengde på 3 mm. Hold kullbørstene rene 
og sørg for at de kan bevege seg fritt i holderne. Begge kullbør-
stene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.
► Fig.44:    1. Børsteholderhette 2. Skrutrekker
Bruk en skrutrekker for å demontere børsteholderhet-
tene. For å bytte kullbørstene, må du demontere blad-
vernet og badet og løsne låsespaken, vippe saghodet 
og sikre det i 45° skråvinkel. Legg sagen forsiktig bak-
over. Løsne børsteholderhetten. Ta ut de slitte kullbør-
stene, sett i nye og fest børsteholderhettene.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og 
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste-
ringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og 
det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG:  

• Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verk-
tøyet sammen med den Makita-maskinen som er spe-
sifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller 
verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy 
må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du 
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
• Parallellanlegg
• Gjæringsmåler
• Skrunøkkel 24
• Sekskantnøkkel 5
• Utløp (for tilkobling til støvsamler)
• Stativsett

MERK:  
• Enkelte elementer i listen kan være inklu-

dert som standardtilbehør i verktøypakken. 
Elementene kan variere fra land til land.
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