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18 NORSK

NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell: LW1400 LW1401

Hjuldiameter 355 mm

Maks.	hjultykkelse 3 mm

Hulldiameter 25,4 mm

Hastighet	uten	belastning 3 800 min-1

Mål 
(L x B x H)

Med sikkerhetsvern for euro-
peiske land

530 mm x 295 mm x 640 mm 500 mm x 295 mm x 640 mm

Med sikkerhetsvern for ikke-eu-
ropeiske land

530 mm x 290 mm x 640 mm 500 mm x 290 mm x 620 mm

Nettovekt Med sikkerhetsvern for euro-
peiske land og underdeksel

18,7 kg 18,3 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	01/2003
•	 Formen	og	vekten	varierer	ut	fra	spesifikasjonene,	noe	som	varierer	fra	land	til	land.

Riktig bruk
Maskinen	er	beregnet	på	saging	i	jernholdige	materialer	
med	passende	slipende	kappeskiver.	Følg	alle	lover	og	
bestemmelser	som	gjelder	støv,	helse	og	sikkerhet	på	
arbeidsplassen	i	landet	ditt.

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 0,18 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	
EN62841:
Modell LW1400
Lydtrykknivå (LpA)	:	102	dB	(A)
Lydeffektnivå (LWA)	:	110	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)
Modell LW1401
Lydtrykknivå (LpA)	:	102	dB	(A)
Lydeffektnivå (LWA)	:	110	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	EN62841:
Modell LW1400
Genererte	vibrasjoner	(ah) : 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Modell LW1401
Genererte	vibrasjoner	(ah) : 2,5 m/s2 eller mindre
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	vibra-
sjonene	kan	også	brukes	til	en	foreløpig	vurdering	av	
eksponeringen.

ADVARSEL:	De	genererte	vibrasjonene	ved	
faktisk	bruk	av	elektroverktøyet	kan	avvike	fra	den	
angitte	vibrasjonsverdien,	avhengig	av	hvordan	verk-
tøyet	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	tomgang	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.
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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).

Sikkerhetsadvarsler for 
kappemaskin

1. Hold både deg selv og andre på avstand fra den rote-
rende skivens plan.	Vernet	bidrar	til	å	beskytte	brukeren	
mot	brukne	skivefragmenter	og	utilsiktet	kontakt	med	skiven.

2. Bruk bare sammenføyde forsterkede kapp-
skiver med dette elektroverktøyet. 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 elektroverk-
tøyet.	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 kappeskive. 
Kappeskiver	for	pussing	er	bare	beregnet	for	periferisk	
pussing. Sidekrefter mot disse skivene kan knuse dem.

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

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

7. Akselstørrelsen på skiver og flenser må være riktig 
tilpasset spindelen på elektroverktøyet. Skiver og 
flenser	med	akselhull	som	ikke	passer	til	monteringsme-
kanismen	på	elektroverktøyet	vil	komme	ut	av	balanse,	
vibrere	kraftig	og	kanskje	føre	til	tap	av	kontroll.

8. Ikke bruk skiver som er skadet. Undersøk skivene 
med hensyn til skår og sprekker før hver bruk. Hvis 
elektroverktøyet eller skiven faller i bakken, må du 
sjekke for skader eller montere en uskadd skive. 
Etter at skiven er undersøkt og montert, må du 
holde deg selv og andre utenfor den roterende ski-
vens plan og kjøre verktøyet på maksimal hastighet 
uten belastning i ett minutt. Skiver som er skadet, vil 
vanligvis	gå	i	stykker	i	løpet	av	denne	testen.

9. Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksom-
rådet, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er 
aktuelt, må du bruke støvmaske, hørselvern, han-
sker og forkle som kan stoppe små slipefragmenter 
eller deler fra arbeidsemnet. Øyevernet må kunne 
stoppe	flygende	biter	som	oppstår	under	ulike	opera-
sjoner.	Støvmasken	eller	åndedrettsvernet	må	kunne	
filtrere	ut	partikler	som	oppstår	under	arbeidet.	Kraftig	
lyd	over	lengre	tid	kan	forårsake	hørselsskader.

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. 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.

12. Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig. 
Motorens	vifte	kan	trekke	støv	inn	i	verktøyhuset,	og	
mye	oppsamlet	metallstøv	kan	medføre	elektrisk	fare.

13. Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare 
materialer. Elektroverktøyet må ikke brukes 
når det er plassert på en antennelig overflate, 
som for eksempel trevirke. Gnister kan antenne 
slike materialer.

14. Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske. Bruk av 
vann	eller	andre	kjølevæsker	kan	føre	til	elektrisk	støt.

Tilbakeslag og relaterte advarsler
Tilbakeslag	er	en	plutselig	reaksjon	på	en	roterende	
skive	som	er	klemt	eller	hektet	fast.	Fastklemming	forår-
saker plutselig stopp av den roterende skiven, noe som 
forårsaker	at	den	ukontrollerbare	kappeenheten	kastes	
oppover	mot	operatøren.
Hvis for eksempel en slipeskive klemmes eller hektes 
fast	i	arbeidsemnet,	kan	kanten	på	skiven	som	er	fast-
klemt	grave	seg	inn	i	overflaten	på	materialet	og	føre	
til at skiven graver seg ut eller slås ut. 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	nedenfor.
1. Hold godt fast i verktøyet og plasser kroppen 

og armen din slik at du kan motstå kreftene i et 
tilbakeslag.	Operatøren	kan	kontrollere	kreftene	i	
et	tilbakeslag	hvis	det	tas	riktige	forholdsregler.

2. Ikke plasser kroppen på linje med den rote-
rende skiven.	Et	tilbakeslag	vil	drive	kappeenhe-
ten	oppover	mot	operatøren.

3. Ikke monter et sagkjedeblad, treskjæringsblad 
eller en segmentert diamantskive med perife-
risk avstand over 10 mm, eller med et tannet 
sagblad.	Slike	blader	gir	ofte	tilbakeslag	og	man-
gel på kontroll.

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

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

6. 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	tilba-
keslag	hvis	elektroverktøyet	startes	på	nytt	i	
arbeidsemnet.
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7. Støtt opp overdimensjonerte 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.

Flere sikkerhetsadvarsler
1. Se opp for gnistsprut under arbeid. Det kan 

føre	til	ulykker	eller	antenne	brennbare	materialer.
2. Fest arbeidsemnet. Bruk klemmer eller en 

skrustikke til å holde fast emnet, hvis praktisk. 
Det	er	tryggere	enn	å	bruke	hånden,	og	det	gir	
deg	begge	hender	fri	til	å	bruke	maskinen.

3. Påse at skiven er godt festet.
4. Pass på å ikke skade spolen, flensene (spesielt 

installeringsoverflaten) eller bolten, ellers kan 
selve skiven knekke.

5. Hold vernene på plass og sørg for at de er i 
god stand.

6. Hold hendelen godt fast.
7. Hold hendene unna roterende deler.
8. Forviss deg om at bladet ikke er i kontakt med 

arbeidsemnet før du slår på startbryteren.
9. Før bruk må du se etter vingling eller vibrasjo-

ner som kan være forårsaket av at skiven ikke 
er riktig festet eller er ubalansert.

10. Fjern materiale eller avfall fra området som kan 
antennes av gnister. Forsikre deg om at andre 
ikke kommer i veien for gnistene. Oppbevar en 
skikkelig, klar brannslukker innen rekkevidde.

11. Hvis skiven stopper ved bruk, gir fra seg uvan-
lig lyd eller begynner å vibrere, må du omgå-
ende slå av apparatet.

12. Før du fjerner eller sikrer arbeidsemnet eller 
skrustikken, endrer arbeidsstilling, vinkel eller 
selve skiven, må du alltid slå av maskinen og 
vente til skiven har stoppet helt.

13. Ikke berør arbeidsemnet umiddelbart etter 
bruk. Det er ekstremt varmt og kan gi deg 
brannskader.

14. Oppbevar skiver kun på et tørt sted.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

MONTERING
ADVARSEL: Dette verktøyet lager gnister 

når det kutter et arbeidsemne. Ikke monter dette 
verktøyet på et sted der det finnes brennbare og/
eller eksplosive materialer som kan påtennes av 
at verktøyet lager gnister. Pass også på at det 
ikke finnes brennbart materiale i nærheten av 
verktøyet før du begynner å bruke det. 

Feste basen
Dette	verktøyet	bør	boltes	med	to	skruer	til	en	jevn	og	stabil	
overflate	med	skruehullene	i	sagfoten.	Dette	vil	hindre	at	
verktøyet	velter	og	potensielt	forårsaker	personskader.
►	Fig.1:    1. Bolthull 2.	Fot

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.

Låse / låse opp maskinhodet
Maskinholdet kan låses. Du må alltid låse maskinhodet 
når	det	ikke	brukes,	eller	når	det	bæres.
For LW1400
Lås opp ved å trykke maskinhodet forsiktig ned og dytte 
inn	låsepinnen.	Lås	ved	å	dytte	låsepinnen	tilbake	på	
plass mens du holder maskinhodet nede.
►	Fig.2:    1. Låsepinne

For LW1401
Hekt	av	kjettingen	fra	kroken.	Du	må	alltid	hekte	kroken	
på	kjettingen	når	utstyret	ikke	brukes.
►	Fig.3:    1. Krok 2.	Kjetting

Bryterfunksjon

ADVARSEL: 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.4:    1. Låseknapp/avstengingsknapp 

2.	Startbryter

For verktøy med sperreknapp
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.

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.

For verktøy med AV-sperreknapp
For	å	unngå	at	startbryteren	trykkes	inn	ved	en	feiltakelse,	
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.

ADVARSEL: ALDRI sett avsperringsknappen 
ute av funksjon ved å for eksempel teipe over den. En 
defekt	avsperringsknapp	kan	føre	til	at	maskinen	aktive-
res utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå.

ADVARSEL: Maskinen må ALDRI brukes hvis 
den begynner å gå bare du trykker på startbryte-
ren, uten at du må trykke på avsperringsknappen 
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.

OBS: Ikke press hardt på startbryteren uten å trykke 
inn AV-sperreknappen.	Dette	kan	fĺ	bryteren	til	ĺ	brekke.
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Avstand mellom skrustikke og 
føringsplate

FORSIKTIG: Etter at intervallen mellom skru-
stikken og føringsplaten er justert, må du passe 
på at føringsskinnen er godt festet. Utilstrekkelig 
feste	kan	føre	til	personskader.

Skrustikken	kan	ha	følgende	intervallinnstillinger:
•	 0	-	170	mm	(originalinnstilling)
•	 35	-	205	mm
•	 70	-	240	mm
Hvis	du	skal	utføre	arbeid	som	krever	andre	innstil-
linger,	gjør	du	følgende	for	å	endre	avstanden	eller	
intervallen. 

For LW1400
Løsne	skruen	på	den	nederste	føringsplaten.	Flytt	
føringsplaten	til	ønsket	posisjon	og	stram	skruen.
►	Fig.5:    1. Skrue 2.	Føringsplate

For LW1401
Ta	ut	de	to	sekskantskruene	med	en	pipenøkkel.	Flytt	
føringsplaten	til	ønsket	posisjon	og	fest	den	med	
sekskantskruene.
►	Fig.6:    1.	Føringsplate	2. Sekskantskruer

Justere skjærevinkelen

FORSIKTIG: Etter at intervallen føringspla-
tens vinkel er justert, må du passe på at førings-
skinnen er godt festet.	Utilstrekkelig	feste	kan	føre	
til personskader.

FORSIKTIG: Unngå å betjene verktøyet når 
materialet ikke er godt festet med skrustikken, på 
grunn av skjærevinkelen.

For LW1400
Vri	spaken	mot	klokken.	Flytt	føringsplaten	til	ønsket	
vinkel og stram spaken helt.
►	Fig.7:    1.	Føringsplate	2. Spak

For LW1401

OBS: Sett alltid føringsplaten til en 0 - 170 mm 
posisjon ved skyvesaging. Hvis den stilles til en 
35 - 205 mm eller 70 - 240 mm posisjon, hindres 
stopperplatens bevegelse, noe som kan føre til 
feil under kutting.

Løsne	de	to	sekskantskruene	med	en	pipenøkkel.	Drei	
føringsplaten	til	ønsket	vinkel	og	fest	den	med	seks-
kantskruene.	Pass	på	at	vinkelen	ikke	endres	mens	du	
fester sekskantskruene.
►	Fig.8:    1.	Føringsplate	2. Sekskantskruer

MERK:	Målestokken	på	føringsplaten	er	kun	en	grov	
indikasjon.	For	en	mer	nøyaktig	vinkel,	bruk	en	grad-
måler	eller	trekantlinjal.	Hold	håndtaket	nede	slik	at	
sagbladet	går	inn	i	sagfoten.	Juster	samtidig	vinkelen	
mellom	føringsplaten	og	sagbladet	med	en	gradmåler	
eller	trekantlinjal.

Justering av gnistvernet
Kun for LW1401 (landspesifikk)
►	Fig.9:    1. Skrue 2. Gnistvern

Gnistvernet	er	fabrikkmontert	med	underkanten	i	berø-
ring	med	foten.	Hvis	sagen	brukes	i	denne	posisjonen,	
vil	det	fly	gnister.	Løsne	skruen	og	juster	gnistvernet	til	
en	posisjon	hvor	det	vil	fly	så	lite	gnister	som	mulig.

Stopperplate
Kun for LW1401 (landspesifikk)
►	Fig.10:    1. Stopperplate

Stopperplaten hindrer at kappeskiven kommer i kontakt 
med	arbeidsbenken	eller	gulvet.	Sett	stopperplaten	til	
posisjon	(A)	når	det	settes	på	en	ny	kappeskive.	Når	
kappeskiven	er	så	slitt	at	den	nedre	delen	av	arbeids-
emnet	ikke	kappes,	setter	du	stopperplaten	til	posisjon	
(B)	for	å	øke	den	slitte	skivens	kappekapasitet.

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.

Åpne sikkerhetsvern med 
senterdeksel

Landsspesifikk
På	verktøyet	med	sikkerhetsvern	med	senterdeksel	må	
du	løsne	klemmeskruen	før	du	hever	vernet.
►	Fig.11:    1. Klemmeskrue

Åpne sikkerhetsvern for europeiske 
land

Landsspesifikk
På	verktøyet	med	sikkerhetsvern	for	europeiske	land	
må	du	løsne	klemmeskruen	før	du	åpner	vernet,	som	
vist	i	figuren.
►	Fig.12:    1. Klemmeskrue
►	Fig.13
►	Fig.14
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Demontere eller montere kapphjulet

FORSIKTIG: Pass på at klemmen eller seks-
kantskruen strammes godt. Utilstrekkelig stram-
ming	kan	føre	til	alvorlige	skader.	Bruk	pipenøkkelen	
som	fulgte	med	verktøyet	til	å	sikre	at	sekskantmutte-
ren strammes riktig.

FORSIKTIG: Bruk alltid riktige indre og ytre 
flenser som leveres sammen med dette verktøyet.

FORSIKTIG: Senk alltid sikkerhetsvernet når 
du har byttet bladet.

FORSIKTIG: Bruk hansker når du håndterer 
skivene.
►	Fig.15:    1.	Indre	flens	2.	Ring	3. O-ring 

4. Kappeskive 5.	Ytre	flens	6. Klemme/
sekskantmutter

For LW1400
Hev sikkerhetsvernet. Drei klemmen mot urviseren 
mens	du	holder	spindellåsen	nede.	Fjern	så	klemmen,	
den	ytre	flensen	og	kappeskiven.	Du	må	ikke	fjerne	
den	indre	flensen	og,	ringen	og	o-ringen	når	du	tar	av	
kappeskiven.
►	Fig.16:    1. Spindellås 2. Klemme
Monter	kappeskiven	ved	å	følge	fremgangsmåten	for	
demontering	i	motsatt	rekkefølge.	Pass	på	at	ringen	går	
gjennom	hullet	i	kappeskiven,	og	sett	på	sikkerhetsver-
net	igjen.
For LW1401
Hev	sikkerhetsvernet.	Bruk	en	pipenøkkel	til	å	dreie	
sekskantskruen mot urviseren mens du holder spin-
dellåsen	nede.	Ta	ut	sekskantskruen,	den	ytre	flensen	
og	hjulet.
►	Fig.17:    1. Spindellås 2. Sekskantskrue
Monter	bladet	ved	å	følge	fremgangsmåten	for	demon-
tering	i	motsatt	rekkefølge.	Pass	på	at	ringen	går	gjen-
nom hullet i kappeskiven, og sett på sikkerhetsvernet 
igjen.

BRUK
FORSIKTIG: Riktig hendeltrykk under saging 

og maksimal skjæreeffekt kan bestemmes av 
mengden gnister som produseres under skjæ-
ring. Ikke tving frem kuttet ved å bruke makt på 
hendelen.	Redusert	skjæreeffekt,	tidlig	slitasje	og	
mulige	skader	på	verktøyet,	kappbladet	eller	arbeids-
emnet	kan	være	resultatet.

Hold	hendelen	godt	fast.	Slå	på	verktøyet	og	vent	til	bla-
det	oppnår	full	hastighet	før	du	senker	det	forsiktig	inn	i	
kuttet.	Når	bladet	kommer	i	kontakt	med	arbeidsemnet,	
må	du	trykke	ned	hendelen	gradvis	for	å	gjennomføre	
kuttet. Når kuttet er ferdig, må du slå av sagen og vente 
til hjulet har stoppet helt	før	du	hever	hendelen	igjen.

Skjærekapasitet
Maks.	skjærekapasitet	varierer	avhengig	av	skjærevin-
kel	og	formen	på	arbeidsemnet. 

Maks. skjærekapasitet med en helt ny kappeskive

Kappevinkel / 
arbeidsemnets 

form

90° 45°

127 mm 127 mm

115 x 130 mm 
102 x 194 mm 
70 x 233 mm

115 x 103 mm

119 x 119 mm 106 x 106 mm

137 x 137 x 10 mm 100 x 100 x 10 mm

Sikre arbeidsemne

FORSIKTIG: Sett alltid gjengeholderen på 
spindelgjengene når du fester arbeidsemnet.	Gjør	
du	ikke	det,	kan	arbeidsemnet	være	for	dårlig	sikret.	
Dette	kan	gjøre	at	arbeidsemnet	skytes	ut,	eller	forår-
sake en farlig skade på skiven.

Skrustikkeplaten	kan	raskt	flyttes	inn	og	ut	mens	gjengeholderen	
løftes.	Fest	arbeidsemnet	ved	å	dytte	håndtaket	til	skrustikkepla-
ten	er	i	kontakt	med	arbeidsemnet,	og	før	gjengeholderen	tilbake.	
Drei	håndtaket	med	urviseren	til	arbeidsemnet	er	godt	festet.
►	Fig.18:    1. Håndtak 2.	Gjengeholder	

3. Skrustikkeplate

Når	kappbladet	er	svært	slitt,	må	du	sette	en	avstands-
kloss	bak	arbeidsemnet,	som	vist	i	figuren.	Du	kan	gjøre	
mer	effektiv	nytte	av	det	slitte	bladet	ved	å	bruke	midt-
punktet	i	utkanten	av	bladet	til	å	skjære	arbeidsemnet.	
Bruk	en	solid	avstandskloss	av	ikke	brennbart	materiale.
►	Fig.19:    1.	Avstandskloss

Når	du	sager	arbeidsemner	med	over	85	mm	bredde	i	vinkel,	
må	du	feste	en	rett	trebit	(avstandskloss)	som	er	over	190	
mm	lang	x	45	mm	bred	til	føringsplaten	som	vist	i	figuren.	
Fest	denne	avstandsklossen	med	skruer	gjennom	hullene	i	
føringsplaten.	Pass	på	at	kappeskiven	ikke	kommer	i	kontakt	
med	avstandsklossen	når	verktøyhodet	trykkes	ned.
►	Fig.20:    1.	Føringsplate	2.	Avstandskloss	(over	190	

mm	lang	x45	mm	bred)	3.	Arbeidsemne	
(over	85	mm	bred)	4. Skrustikkeplate

►	Fig.21

Når	kappeskiven	er	svært	slitt,	må	du	heve	kutteposi-
sjonen	med	en	avstandskloss	som	er	litt	smalere	enn	
arbeidsemnet	som	vises	i	figuren.	Dette	vil	hjelpe	deg	
med	å	bruke	skiven	på	en	økonomisk	måte.
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►	Fig.22:    1. Skrustikkeplate 2.	Arbeidsemnets	dia-
meter 3.	Føringsplate	4.	Avstandsklossens	
bredde

Lange	arbeidsemner	må	støttes	av	klosser	på	begge	
sider, slik at det ligger på nivå med toppen på foten. 
Bruk	klosser	av	ikke	brennbart	materiale	som	støtte.
►	Fig.23:    1.	Støttekloss

Bærbart verktøy
Hold	verktøyhodet	nede	og	låse	det.	Verktøyet	må	alltid	
bæres	i	håndtaket.
►	Fig.24

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.

Skifte kullbørster
►	Fig.25:    1. utskiftingsmerke

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.
1.	 Bruk	en	skrutrekker	til	å	fjerne	
børsteholderhettene.
2.	 Ta	ut	de	slitte	kullbørstene,	sett	i	nye,	og	fest	
børsteholderhettene.
►	Fig.26:    1.	Børsteholderhette

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.
•	 Kapphjul	med	slipeeffekt
•	 Pipenøkkel	(kun	for	LW1401)

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