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14 NORSK

NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell: 4100KB

Skivediameter 125 mm

Maks. skivetykkelse 2,2 mm

Maks.	skjærekapasitet 40 mm

Angitt	hastighet	(n) 12 200 min-1

Total	lengde 231 mm

Nettovekt 3,0 kg

Sikkerhetsklasse /II

•	 På	grunn	av	vårt	kontinuerlige	forsknings-	og	utviklingsprogram	kan	spesifikasjonene	som	oppgis	i	dette	doku-
mentet endres uten varsel.

•	 Spesifikasjonene	kan	variere	fra	land	til	land.
•	 Vekt	i	henhold	til	EPTA-prosedyre	01/2014

Riktig bruk
Denne	maskinen	er	laget	for	å	skjære	i	murstein	og	
betong	uten	bruk	av	vann.

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.

For offentlige lavspenningsnett på 
mellom 220 V og 250 V
Inn-	og	utkobling	av	elektriske	apparater	forårsaker	
spenningsvariasjoner.	Bruken	av	dette	apparatet	under	
uheldige	forhold	i	strømnettet	kan	ha	negative	virknin-
ger	på	bruken	av	annet	utstyr.	Når	strømnettimpedan-
sen	er	lik	eller	lavere	enn	0,37	ohm,	er	det	grunn	til	å	
anta	at	ingen	negative	virkninger	vil	oppstå.	Nettuttaket	
som	brukes	til	dette	apparatet	må	være	beskyttet	av	en	
treg	sikring	eller	et	tregt	overlastvern.

Støy
Typisk	A-vektet	lydtrykknivå	er	bestemt	i	henhold	til	
EN60745:
Lydtrykknivå	(LpA)	:	96	dB	(A)
Lydeffektnivå	(LWA)	:	107	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	EN60745:
Arbeidsmodus:	Kapping	av	betong
Genererte	vibrasjoner	(ah)	:	6,0	m/s2

Usikkerhet	(K):	1,5	m/s2

MERK: Den	angitte	verdien	for	de	genererte	vibrasjo-
nene	er	målt	i	samsvar	med	standardtestmetoden	og	
kan	brukes	til	å	sammenlikne	et	verktøy	med	et	annet.
MERK:	Den	angitte	verdien	for	de	genererte	vibrasjonene	
kan	også	brukes	til	en	foreløpig	vurdering	av	eksponeringen.

ADVARSEL:	De	genererte	vibrasjonene	ved	faktisk	
bruk	av	elektroverktøyet	kan	avvike	fra	den	angitte	vibra-
sjonsverdien,	avhengig	av	hvordan	verktøyet	brukes.

ADVARSEL: Sørg	for	å	identifisere	vernetiltak	for	
å	beskytte	operatøren,	som	er	basert	på	et	estimat	av	
eksponeringen	under	de	faktiske	bruksforholdene	(idet	
det	tas	hensyn	til	alle	deler	av	driftssyklusen,	dvs.	hvor	
lenge	verktøyet	er	slått	av,	hvor	lenge	det	går	på	tom-
gang	og	hvor	lenge	startbryteren	faktisk	holdes	trykket).

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

SIKKERHETSADVARSEL
Generelle advarsler angående 
sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, 
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner 
som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke 
alle	instruksjonene	nedenfor	følges,	kan	det	fore-
komme	elektrisk	støt,	brann	og/eller	alvorlig	skade.

Oppbevar alle advarsler og 
instruksjoner for senere bruk.
Uttrykket	«elektrisk	verktøy»	i	advarslene	refererer	
både	til	elektriske	verktøy	(med	ledning)	tilkoblet	strøm-
nettet,	og	batteridrevne	verktøy	(uten	ledning).
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Sikkerhetsanvisninger for kutter
1. Den medfølgende verktøybeskyttelsen må 

festes skikkelig på det elektriske verktøyet og 
plasseres for maksimal sikkerhet, slik at en 
så liten del som mulig av skiven er eksponert 
mot operatøren. Still deg selv og andre vekk 
fra den roterende skivens plan.	Vernet	bidrar	til	
å	beskytte	brukeren	mot	avbrekte	skivefragmenter	
og	utilsiktet	kontakt	med	skiven.

2. Bruk bare diamantskiver med dette elektriske 
verktøyet.	Selv	om	et	tilbehør	kan	monteres	på	
verktøyet,	betyr	ikke	dette	at	det	er	trygt	å	bruke.

3. Angitt hastighet for tilbehøret må være minst 
like høy som største angitte hastighet på elek-
troverktøyet. Tilbehør	som	kjøres	med	større	
hastighet	enn	det	som	er	angitt,	kan	gå	i	stykker	
og	slynges	ut.

4. Skiver må bare brukes slik det er anbefalt. For 
eksempel: ikke slip med siden av en kappe-
skive. Kappeskiver	for	sliping	er	bare	beregnet	for	
periferisk	sliping.	Sidekrefter	mot	disse	skivene	
kan knuse dem.

5. Bruk alltid uskadde skiveflenser med riktig 
diameter for skiven som er valgt. Riktige skive-
flenser	støtter	skiven	og	reduserer	muligheten	for	
skivebrudd.

6.	 Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret 
må ligge innenfor den angitte kapasiteten for 
elektroverktøyet. Tilbehør	i	feil	størrelse	kan	ikke	
sikres	eller	kontrolleres	fullgodt.

7.	 Akselstørrelsen på skiver og flenser må være 
riktig tilpasset spindelen på verktøyet. Skiver 
og	flenser	med	akselhull	som	ikke	korresponderer	
med	monteringsmekanismen	på	verktøyet,	vil	
komme	ut	av	balanse,	vibrere	kraftig	og	kanskje	
føre	til	tap	av	kontroll.

8. Ikke bruk skiver som er skadd. Undersøk ski-
vene med hensyn til skår og sprekker før hver 
bruk. Hvis elektroverktøyet eller skiven faller 
i bakken, må du undersøke om det oppstod 
skade eller montere en uskadd skive. Etter 
at skiven er undersøkt og montert, må du 
plassere deg selv og andre utenfor skivens 
rotasjonsplan og kjøre verktøyet på maksimal 
hastighet uten belastning i ett minutt. Skiver 
som	er	skadd,	vil	vanligvis	gå	i	stykker	i	løpet	av	
denne testen.

9.	 Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av 
bruksområdet, må du bruke visir eller verne-
briller. Der det er aktuelt, må du bruke støv-
maske, hørselvern, hansker og forkle som 
kan stoppe små slipefragmenter eller deler 
fra arbeidsemnet.	Øyevernet	må	kunne	stoppe	
flygende	biter	som	oppstår	under	ulike	operasjo-
ner.	Støvmasken	eller	åndedrettsvernet	må	kunne	
filtrere	ut	partikler	som	oppstår	under	arbeidet.	
Kraftig	lyd	over	lengre	tid	kan	forårsake	redusert	
hørsel.

10. Hold andre på trygg avstand fra arbeidsområ-
det. Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet 
må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra 
arbeidsemnet	eller	en	skadet	skive	kan	fly	av	sted	
og	forårsake	personskade	utenfor	det	umiddel-
bare	bruksstedet.

11. Hold maskinen kun i det isolerte håndtaket 
når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med 
skjulte ledninger eller maskinens egen ledning 
under arbeidet.	Hvis	kutteutstyret	kommer	i	kon-
takt	med	strømførende	ledninger,	kan	ikke	isolerte	
metalldeler	i	maskinen	bli	strømførende	og	kunne	
gi	brukeren	elektrisk	støt.

12. Plasser ledningen unna det roterende tilbehø-
ret.	Hvis	du	mister	kontrollen,	kan	ledningen	bli	
kappet	eller	klemt	fast,	og	hånden	eller	armen	din	
kan	bli	trukket	inn	mot	den	roterende	skiven.

13. Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret 
har stoppet helt.	Den	roterende	skiven	kan	ta	
tak	i	underlaget	og	trekke	verktøyet	utenfor	din	
kontroll.

14. Ikke kjør elektroverktøyet når du bærer det 
langs siden.	Utilsiktet	kontakt	med	roterende	til-
behør	kan	føre	til	at	det	fester	i	klærne	og	trekkes	
inn	mot	kroppen.

15. Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig. 
Motorens	vifte	trekker	støv	inn	i	verktøyhuset	og	mye	
oppsamlet	metallstøv	kan	medføre	elektrisk	fare.

16.	 Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare 
materialer.	Gnister	kan	antenne	slike	materialer.

17.	 Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske.	Bruk	
av	vann	eller	andre	kjølevæsker	kan	føre	til	elek-
trisk	støt.

Tilbakeslag og relaterte advarsler
Tilbakeslag	er	en	plutselig	reaksjon	på	en	roterende	
skive	som	er	klemt	eller	hektet	fast.	Fastklemming	eller	
hekting	gjør	at	den	roterende	skiven	plutselig	stopper,	
noe	som	i	sin	tur	gjør	at	det	ukontrollerbare	elektroverk-
tøyet	kastes	i	motsatt	retning	av	skivens	rotasjonsret-
ning ved fastklemmingspunktet.
Hvis	for	eksempel	en	slipeskive	klemmes	eller	hektes	
fast	i	arbeidsemnet,	kan	kanten	på	skiven	som	er	
fastklemt,	grave	seg	inn	i	overflaten	på	materialet	og	
føre	til	at	skiven	graver	seg	ut	eller	slås	ut.	Skiven	kan	
enten	sprette	mot	eller	vekk	fra	operatøren,	avhengig	
av	rotasjonsretningen	på	skiven	når	den	klemmes	fast.	
Slipeskiver	kan	også	knekke	under	slike	forhold.
Tilbakeslag	er	et	resultat	av	at	elektroverktøyet	misbru-
kes	og/eller	brukes	på	feil	måte	eller	under	feil	forhold,	
og	kan	unngås	ved	å	ta	de	nødvendige	forholdsreglene	
som	beskrives	under.
1. Hold godt fast i verktøyet og plasser kroppen 

og armen din slik at du kan motstå kreftene i et 
tilbakeslag. Bruk alltid hjelpehåndtak når det 
følger med, for å få best mulig kontroll over 
tilbakeslag eller dreiemomentreaksjonen ved 
oppstart.	Operatøren	kan	kontrollere	dreiemo-
mentreaksjonen	eller	tilbakeslagskreftene	hvis	de	
riktige	forholdsreglene	tas.

2. Legg aldri hånden nær det roterende tilbehø-
ret.	Tilbehøret	kan	slå	tilbake	over	hånden.

3. Ikke plasser kroppen på linje med den rote-
rende skiven.	Tilbakeslag	gjør	at	verktøyet	slås	i	
motsatt	retning	av	skivens	bevegelse	når	den	blir	
sittende fast.

4. Vær spesielt forsiktig under arbeid med hjør-
ner, skarpe kanter osv. Unngå å la tilbehøret 
sprette eller hugge.	Hjørner,	skarpe	kanter	eller	
støt	har	en	tendens	til	å	klemme	fast	det	roterende	
tilbehøret	og	forårsake	tap	av	kontrollen	eller	
tilbakeslag.
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5. Ikke monter et sagkjedeblad, treskjærings-
blad, segmentert diamantskive med periferisk 
avstand over 10 mm eller tannet sagblad. Slike 
blader	gir	ofte	tilbakeslag	og	mangel	på	kontroll.

6.	 Ikke «klem fast» skiven eller legg sterkt press 
på den. Ikke forsøk å kutte svært dypt.	For	mye	
press	på	skiven	øker	belastningen	og	sjansen	for	
at skiven vris eller setter seg fast under kutting, 
samt	at	det	øker	sjansen	for	tilbakeslag	eller	at	
skiven	blir	ødelagt.

7.	 Når skiven fastklemmes eller du ønsker å 
avbryte kappingen, må du slå av verktøyet 
og holde det i ro til skiven har stoppet helt. 
Forsøk aldri å fjerne skiven fra kuttet mens den 
er i bevegelse, da dette kan forårsake tilbake-
slag.	Undersøk	årsaken	til	at	skiven	setter	seg	
fast,	og	rett	opp	feilen.

8. Ikke start kappingen på nytt mens skiven står 
i arbeidsemnet. La skiven nå full hastighet, 
og før den så ned i kuttet på nytt. Skiven kan 
sette	seg	fast,	bli	trukket	oppover	eller	gi	tilbake-
slag	hvis	det	elektriske	verktøyet	startes	på	nytt	i	
arbeidsemnet.

9.	 Støtt opp plater eller store arbeidsemner for 
å minimere muligheten for fastklemming eller 
tilbakeslag.	Store	arbeidsemner	har	en	tendens	
til	å	synke	under	sin	egen	vekt.	Det	må	plasseres	
støtter	under	arbeidsemnet	nært	kuttlinjen	og	nært	
kanten	på	arbeidsemnet	på	begge	sider	av	skiven.

10. Vær ekstra forsiktig når du lager «hull» i eksis-
terende vegger eller andre områder uten inn-
syn.	Skiven	som	stikker	ut,	kan	kutte	gass-	eller	
vannrør,	elektriske	ledninger	eller	objekter	som	
kan	forårsake	tilbakeslag.

11. Før bruk av en segmentert diamantslipeskive, 
må du kontrollere at diamantslipeskiven har en 
perifer åpning på mindre enn 10 mm mellom 
segmentene, og kun med en negativ flisvinkel. 

Ekstra sikkerhetsadvarsler:
1. Forsøk aldri å skjære mens maskinen holdes 

opp ned i en skrustikke.	Dette	er	ekstremt	farlig	
og	kan	forårsake	alvorlige	ulykker.

2. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som 
kan være giftige. Vær forsiktig for å hindre 
hudkontakt og innånding av støv. Følg leveran-
dørens sikkerhetsanvisninger.

3. Oppbevar skivene i henhold til produsentens 
anbefalinger.	Hvis	skivene	oppbevares	på	feil	
måte,	kan	de	bli	skadet.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som 
er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner 
produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre 
deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for 
bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK 
eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruks-
anvisningen følges, kan det oppstå alvorlig 
personskade.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og støpselet trukket ut av kontak-
ten før du justerer eller kontrollerer de mekaniske 
funksjonene.

Justere skjæredybden

FORSIKTIG: Når du har justert skjæredyb-
den, må du alltid stramme spaken godt.

Løsne	spaken	på	dybdeføringen,	og	beveg	foten	opp	
eller	ned.	Fest	foten	ved	ønsket	skjæredybde	ved	å	
stramme spaken.
For	at	skjæringen	skal	bli	renere	og	sikrere	må	du	
stille	inn	skjæredybden	slik	at	ikke	mer	enn	2	mm	av	
diamantskiven	stikker	ut	under	arbeidsstykket.	Hvis	
skjæredybden	er	riktig,	reduseres	risikoen	for	farlige	
TILBAKESLAG	som	kan	forårsake	personskade.
►	Fig.1:    1. Spak

Sikting
Sett	kanten	på	forsiden	av	foten	på	linje	med	skjærelin-
jen	til	arbeidsstykket.
►	Fig.2

Bryterfunksjon

FORSIKTIG: Før du kobler maskinen til 
strømnettet, må du alltid kontrollere at startbry-
teren aktiverer maskinen på riktig måte og går 
tilbake til «AV»-stilling når den slippes.
►	Fig.3:    1.	Startbryter	2.	Låseknapp/av-låseknapp

For verktøy med sperreknapp
FORSIKTIG: Bryteren kan sperres i «ON»-

stilling for å gjøre det lettere for operatøren ved 
langvarig bruk. Vær forsiktig når du sperrer verk-
tøyet i «ON»-stilling, og hold det godt fast.

Trykk	på	startbryteren	for	å	starte	verktøyet.	Utløs	
startbryteren	for	å	stoppe.	Når	verktøyet	skal	brukes	
kontinuerlig,	må	du	trykke	inn	startbryteren,	trykke	inne	
sperreknappen	og	deretter	slippe	opp	startbryteren.	
Hvis	du	vil	stoppe	verktøyet	mens	det	er	sperret,	må	du	
trykke	startbryteren	helt	inn	og	slippe	den.

For verktøy med AV-sperreknapp
For	å	unngå	at	startbryteren	trykkes	inn	ved	en	feilta-
kelse,	er	maskinen	utstyrt	med	en	AV-sperreknapp.	For	
å	starte	maskinen	må	du	trykke	inn	AV-sperreknappen	
og	trykke	på	startbryteren.	Utløs	startbryteren	for	å	
stoppe.
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ADVARSEL: Maskinen må ALDRI brukes hvis 
den begynner å gå bare du trykker på startbryte-
ren, uten at du må trykke på AV-sperreknappen 
også.	En	skadet/defekt	bryter	kan	føre	til	at	maskinen	
aktiveres	utilsiktet	og	alvorlige	personskader	kan	
oppstå.	Returner	maskinen	til	et	Makita-servicesenter	
for	å	få	den	reparert	FØR	videre	bruk.

ADVARSEL: ALDRI sett AV-sperreknappen 
ute av funksjon ved å for eksempel teipe over 
den.	En	defekt	AV-sperreknapp	kan	føre	til	at	maski-
nen	aktiveres	utilsiktet	og	alvorlige	personskader	kan	
oppstå.

FORSIKTIG: Ikke press hardt på startbryteren 
uten å trykke inn AV-sperreknappen. Dette kan få 
bryteren til å brekke.

MONTERING
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og støpselet trukket ut av kontak-
ten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Oppbevare sekskantnøkkel
Når	sekskantnøkkelen	ikke	er	i	bruk,	må	du	oppbevare	
den	som	vist	i	figuren,	slik	at	du	ikke	mister	den.
►	Fig.4:    1.	Sekskantnøkkel

Fjerne eller montere diamantskiven

FORSIKTIG: SØRG FOR AT 
SEKSKANTSKRUEN ER STRAMMET TIL 
SKIKKELIG. Du må også sørge for at skruen ikke 
strammes for hardt. Hvis	hånden	glipper	fra	seks-
kantnøkkelen,	kan	det	medføre	personskade.

FORSIKTIG: Bruk bare Makita-nøkkelen og 
sekskantnøkkelen til å montere eller fjerne skiven.

Hold	i	den	ytre	flensen	med	skrunøkkelen	og	løs	seks-
kantskruen	med	sekskantnøkkelen.	Fjern	så	sekskant-
skruen,	den	ytre	flensen	og	diamantskiven.
►	Fig.5:    1.	Sekskantnøkkel	2. Sekskantskrue 

3.	Skrunøkkel	22	4.	Løsne	5. Stramme

Monter	diamantskiven	ved	å	følge	fremgangsmåten	for	
demontering	i	motsatt	rekkefølge.	Monter	alltid	skiven	
på	en	slik	måte	at	pilen	på	diamantskivens	punkter	
peker	i	samme	retning	som	pilen	på	girhuset.
►	Fig.6:    1. Sekskantskrue 2.	Ytre	flens	

3.	Diamantskive	4.	Indre	flens	5.	Koppskive

Støvpose
Bruk	av	støvposer	gjør	skjærearbeider	rene	og	letter	
støvoppsamlingen.	Fest	støvposen	ved	å	sette	den	på	
støvutløpet.
►	Fig.7:    1.	Støvpose	2.	Støvutløp

Halsen	på	støvutløpet	roterer	fritt.	Plasser	støvposen	
slik	at	du	kan	det	er	komfortabelt	å	bruke	verktøyet.
►	Fig.8

Når	støvposten	er	omtrent	en	tredjedels	full,	må	du	ta	
den	av	maskinen	og	trekke	ut	festemekanismen.	Tøm	
støvposen,	og	bank	lett	på	den	for	å	fjerne	partikler	som	
hefter	til	innsiden	og	kan	hemme	oppsamlingen.
►	Fig.9:    1. Festemekanisme

Koble til støvsugeren
Hvis	du	vil	skjære	så	rent	som	mulig,	kan	du	koble	en	
Makita-støvsuger	til	verktøyet	ditt.
►	Fig.10:    1.	Støvsugerslange	2.	Støvutløp

BRUK
FORSIKTIG: Denne maskinen må bare brukes 

på horisontale overflater.

FORSIKTIG: Sørg for å bevege kutteren pent 
og forsiktig fremover i en rett linje. Hvis kappe-
skiven	utsettes	for	bruk	av	makt	eller	overdrevent	
trykk,	eller	blir	bøyd,	klemt	eller	vridd,	kan	motoren	
bli	overopphetet.	Dette	kan	føre	til	farlige	tilbakeslag	
(kickback)	fra	verktøyet.

Hold	verktøyet	godt	fast.	Sett	fotplaten	på	arbeidsem-
net	som	skal	kappes,	uten	at	diamantskiven	kommer	
borti	arbeidsemnet.	Slå	deretter	på	verktøyet	og	vent	til	
diamantskivene	oppnår	full	hastighet.	Beveg	nå	mas-
kinen	forover	over	overflaten	av	arbeidsemnet,	mens	
du	holder	den	flatt	og	beveger	deg	jevnt	forover,	inntil	
snittet	er	fullført.	Hold	skjærelinjen	rett	og	fremgangs-
hastigheten	jevn.
►	Fig.11

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og støpselet trukket ut av kontak-
ten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol 
eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor-
mering eller sprekkdannelse.
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Pusse diamantskive
Hvis	diamantskivens	skjæreevne	begynner	å	avta,	må	
du	pusse	snittkanten	på	diamantskiven	på	en	gammel	
kassert	grov	slipestein	eller	en	betongblokk.	For	å	få	til	
dette,	må	du	feste	slipesteinen	eller	betongblokken	godt	
og	skjære	i	den.

Etter bruk
Rengjør	for	støv	i	verktøyet,	ved	å	la	den	gå	på	tom-
gang	en	stund.	Børst	av	støvansamling	på	foten.	
Oppsamlet	støv	inne	i	motoren	eller	på	foten	kan	forår-
sake	funksjonsfeil.

Skifte kullbørster
Kontroller	kullbørstene	med	jevne	mellomrom.
Bytt	dem	når	de	er	slitt	ned	til	utskiftingsmerket.	Hold	
kullbørstene	rene	og	fri	til	å	bevege	seg	i	holderne.	
Begge	kullbørstene	må	skiftes	samtidig.	Bruk	bare	
identiske	kullbørster.
►	Fig.12:    1.	Grensemerke

Bruk	en	skrutrekker	til	å	fjerne	børsteholderhet-
tene.	Ta	ut	de	slitte	kullbørstene,	sett	i	nye,	og	fest	
børsteholderhettene.
►	Fig.13:    1. Skrutrekker 2.	Børsteholderhette

For	å	opprettholde	produktets	SIKKERHET	og	
PÅLITELIGHET,	må	reparasjoner,	vedlikehold	og	juste-
ringer	utføres	av	autoriserte	Makita	servicesentre	eller	
fabrikkservicesentre,	og	det	må	alltid	brukes	reservede-
ler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker 

dette tilbehøret eller verktøyet sammen med 
den Makita-maskinen som er spesifisert i denne 
håndboken.	Bruk	av	annet	tilbehør	eller	verktøy	kan	
forårsake	personskader.	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.
•	 Diamantskiver	(tørr	type)
•	 Skrunøkkel	22
•	 Sekskantnøkkel
•	 Føringsskinne
•	 Føringsskinneadapter
•	 Vernebriller

MERK:	Enkelte	elementer	i	listen	kan	være	inkludert	
som	standardtilbehør	i	verktøypakken.	Elementene	
kan variere fra land til land.
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