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4 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: BO6050

Pad diameter 150 mm

Abrasive disc diameter 150 mm

Orbits per minute (min-1) 1,600-6,800

Overall length 330 mm

Net weight 2.6 kg

Safety class /II

•	 Due	to	our	continuing	program	of	research	and	development,	the	specifications	herein	are	subject	to	change	
without	notice.

•	 Specifications	may	differ	from	country	to	country.
•	 Weight	according	to	EPTA-Procedure	01/2014

Intended use
The	tool	is	intended	for	the	sanding	of	large	surface	of	
wood,	plastic	and	metal	materials	as	well	as	painted	
surfaces.

Power supply
The	tool	should	be	connected	only	to	a	power	supply	of	
the	same	voltage	as	indicated	on	the	nameplate,	and	
can	only	be	operated	on	single-phase	AC	supply.	They	
are	double-insulated	and	can,	therefore,	also	be	used	
from	sockets	without	earth	wire.

Noise
The	typical	A-weighted	noise	level	determined	accord-
ing	to	EN62841:
Sound	pressure	level	(LpA)	:	82	dB(A)
Sound	power	level	(LWA)	:	93	dB	(A)
Uncertainty	(K)	:	3	dB(A)

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The	vibration	total	value	(tri-axial	vector	sum)	deter-
mined	according	to	EN62841:
Work	mode:	sanding	metal	plate
Vibration	emission	(ah)	:	5.0	m/s2

Uncertainty	(K)	:	1.5	m/s2

Work	mode:	polishing
Vibration	emission	(ah, P)	:	3.0	m/s2

Uncertainty	(K)	:	1.5	m/s2

NOTE:	The	declared	vibration	emission	value	has	
been	measured	in	accordance	with	the	standard	test	
method	and	may	be	used	for	comparing	one	tool	with	
another.
NOTE:	The	declared	vibration	emission	value	
may	also	be	used	in	a	preliminary	assessment	of	
exposure.

WARNING: The	vibration	emission	during	actual	
use	of	the	power	tool	can	differ	from	the	declared	emission	
value	depending	on	the	ways	in	which	the	tool	is	used.

WARNING:	Be	sure	to	identify	safety	measures	
to	protect	the	operator	that	are	based	on	an	estima-
tion	of	exposure	in	the	actual	conditions	of	use	(taking	
account	of	all	parts	of	the	operating	cycle	such	as	
the	times	when	the	tool	is	switched	off	and	when	it	is	
running	idle	in	addition	to	the	trigger	time).

EC Declaration of Conformity
For European countries only
The	EC	declaration	of	conformity	is	included	as	Annex	A	
to	this	instruction	manual.

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with this 
power tool.	Failure	to	follow	all	instructions	listed	below	
may	result	in	electric	shock,	fire	and/or	serious	injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
The	term	"power	tool"	in	the	warnings	refers	to	your	mains-oper-
ated	(corded)	power	tool	or	battery-operated	(cordless)	power	tool.

Sander safety warnings
1. Always use safety glasses or goggles. Ordinary 

eye or sun glasses are NOT safety glasses.
2. Hold the tool firmly.
3. Do not leave the tool running. Operate the tool 

only when hand-held.
4.	 This tool has not been waterproofed, so do not 

use water on the workpiece surface.
5. Ventilate your work area adequately when you 

perform sanding operations.
6. Some material contains chemicals which may be 

toxic. Take caution to prevent dust inhalation and 
skin contact. Follow material supplier safety data.
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7. Use of this tool to sand some products, paints 
and wood could expose user to dust contain-
ing hazardous substances. Use appropriate 
respiratory protection.

8. Be sure that there are no cracks or breakage 
on the pad before use. Cracks or breakage 
may cause a personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or familiarity 

with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject 
product. MISUSE or failure to follow the safety 
rules stated in this instruction manual may cause 
serious personal injury.

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is 
switched off and unplugged before adjusting or 
checking function on the tool.

Switch action

CAUTION: Before plugging in the tool, always 
check to see that the slide switch actuates prop-
erly and returns to the "OFF" position when the 
rear of the slide switch is depressed.

CAUTION: When locking tool in "ON" position 
apply caution and maintain firm grasp on tool.

To	start	the	tool,	slide	the	slide	switch	toward	the	"I	
(ON)"	position.	For	continuous	operation,	press	the	
front	of	the	slide	switch	to	lock	it.
►	Fig.1:    1. Slide switch
To	stop	the	tool,	press	the	rear	of	the	slide	switch,	then	
slide	it	toward	the	"O	(OFF)"	position.
►	Fig.2:    1. Slide switch

Speed adjusting dial
►	Fig.3:    1.	Speed	adjusting	dial

The	rotating	speed	can	be	changed	by	turning	the	
speed	adjusting	dial	to	a	given	number	setting	from	1	to	
5.	Higher	speed	is	obtained	when	the	dial	is	turned	in	
the	direction	of	number	5.	And	lower	speed	is	obtained	
when	it	is	turned	in	the	direction	of	number	1.
Refer	to	the	table	for	the	relationship	between	the	num-
ber	settings	on	the	dial	and	the	approximate	rotating	
speed.

Number Orbits per min. Pad rotating 
speed per minute 
in random orbit 
with forced rota-

tion mode

1 1,600 140

2 2,900 260

3 4,200 370

4 5,500 490

5 6,800 600

NOTICE: If the tool is operated continuously 
at low speeds for a long time, the motor will get 
overloaded, resulting in tool malfunction.
NOTICE: The speed adjusting dial can be turned 
only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 
5 or 1, or the speed adjusting function may no 
longer work.

Electronic function
The	tools	equipped	with	electronic	function	are	easy	to	
operate	because	of	the	following	features.

Constant speed control
Possible	to	get	fine	finish,	because	the	rotating	speed	is	
kept	constant	even	under	the	loaded	condition.

Soft start feature
Soft	start	because	of	suppressed	starting	shock.

Selecting the action mode
Use	the	change	knob	to	change	the	rotation	mode.

NOTICE:	Always	turn	the	knob	fully.	If	the	knob	is	in	
the	middle	position,	you	can	not	turn	on	the	tool.

NOTE:	You	can	not	change	the	action	mode	when	the	
tool	is	switched	on.

Random orbit with forced rotation 
mode
►	Fig.4:    1.	Change	knob

Random	orbit	with	forced	rotation	mode	is	orbital	action	
with	forced	rotation	of	the	pad	for	rough	sanding	and	
polishing.
Rotate	the	change	knob	counterclockwise	for	random	
orbit	with	forced	rotation	mode.

Random orbit mode
►	Fig.5:    1.	Change	knob

Random	orbit	mode	is	orbital	action	with	free	rotation	of	
the	pad	for	fine	sanding.
Rotate	the	change	knob	clockwise	for	random	orbit	
mode.
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Typical applications for sanding and 
polishing

Sanding

Material Use Mode selection Speed 
control 
setting

Pad

Random 
orbit 
with 

forced 
rotation

Random

Paintwork Sanding - 1 - 3 Soft

Repairs 
(scratches, 
rust 
spots)

2 - 3 Hard

Rough	
paint 
stripping

- 4	-	5 Soft

Plastics Soft	
plastics 
(PVC/
ABS)

1 - 3 Super 
soft/
Soft

Hard 
plastics 
(FRP)

- 1 - 3 Soft/
Hard

Woods Softwood - 1 - 3 Super 
soft/
Soft

Hardwood 3 - 5 Soft

Veneers - 1 - 2 Super 
Soft

Metals Non-
ferrous	
metal 
(alumi-
num, 
copper)

1 - 3 Soft

Steel - 3 - 5 Soft/
Hard

Steel, 
rust 
removal

- 4	-	5 Super 
Soft

Hard 
metal 
(stain-
less 
steel)

- 4	-	5 Soft

Polishing

Use Mode 
selection

Speed con-
trol setting

Pad

Applying	wax Random	orbit	
with	forced	
rotation

2	-	4 Sponge	pad

Removing	
wax

Random	orbit	
with	forced	
rotation

3	-	4 Felt pad

Polishing Random	orbit	
with	forced	
rotation

3	-	4 Wool	pad

The	above	information	is	intended	only	as	a	guide.	In	
each	case,	the	most	appropriate	sanding	disc	grain	
should	be	determined	by	preliminary	trials.

Protector
►	Fig.6:    1.	Protector

The	protector	prevents	the	pad,	the	tool	housing	and	
the	wall	from	being	damaged	when	working	near	a	wall.	
Always	use	the	protector	when	working.
To	install	the	protector,	align	the	tongue	of	the	protector	
with	the	groove,	and	push	in	the	protector.
To	remove	the	protector,	pull	the	protector	forward.
►	Fig.7:    1.	Protector	2.	Groove

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and unplugged before carrying out 
any work on the tool.

Installing side grip
►	Fig.8:    1. Side grip

Screw	the	side	grip	on	the	tool	securely.
The	side	grip	can	be	installed	on	either	side	of	the	tool.

Installing or removing abrasive disc

CAUTION: Always use hook-and-loop system 
abrasive discs. Never use pressure-sensitive 
abrasive discs.
►	Fig.9:    1. Abrasive disc

To	install	the	abrasive	disc	or	the	hook-and-loop	type	
pad	(optional	accessory),	first	remove	all	dirt	and	for-
eign	matter	from	the	pad.
Then	attach	the	abrasive	disc	to	the	pad,	using	the	
hook-and-loop	system	of	the	abrasive	disc	and	the	pad.
Be	careful	to	align	the	holes	in	the	abrasive	disc	with	
those	in	the	pad.
To	remove	the	disc	from	the	pad,	just	pull	up	from	its	
edge.

Changing pad

CAUTION: Make sure the new pad is installed 
securely.	Otherwise	the	pad	may	come	off	from	the	
tool	and	cause	personal	injury.
►	Fig.10:    1.	Random	orbit	with	forced	rotation	mode	

2.	Shaft	lock	button	3. Pad

Makita	offers	an	extensive	range	of	optional	super	soft,	
soft	and	hard	pads.
To	change	the	pad,	perform	as	follows:
1.	 Use	the	change	knob	and	change	the	mode	into	

random	orbit	with	forced	rotation	mode.
2.	 Press	and	hold	the	shaft	lock	button,	and	remove	

the	pad	by	turning	the	pad	counterclockwise.
3.	 Keep	holding	the	shaft	lock	button,	and	install	a	

new	pad	by	turning	the	pad	clockwise	firmly.
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Dust nozzle

CAUTION: Make sure the bolt is securely 
tightened after installing the dust nozzle. 
Otherwise	the	dust	nozzle	may	fall	and	cause	per-
sonal	injury.

NOTICE: Do not carry the tool by the dust noz-
zle.	Otherwise	the	tool	may	be	damaged.

You	can	remove	the	dust	nozzle	in	accordance	with	the	
operation.
To	remove	the	dust	nozzle,	loosen	the	bolt,	slightly	open	
the	holder	part,	and	remove	the	dust	nozzle.
To	install	the	dust	nozzle,	insert	the	mouth	of	the	dust	
nozzle	into	the	dust	outlet	of	the	housing,	align	the	
tongue	of	the	holder	part	with	the	groove	of	the	housing,	
and	tighten	the	bolt.
►	Fig.11:    1.	Dust	nozzle	2.	Dust	outlet	3.	Mouth
►	Fig.12:    1.	Holder	part	2.	Bolt

Dust collection (optional accessory)
►	Fig.13:    1.	Front	cuffs	24	2.	Hose	3.	Dust	outlet

If	a	Makita	hose	is	used,	you	can	connect	the	front	cuffs	
24	to	the	dust	outlet	directly.

OPERATION
CAUTION: Only use Makita genuine abrasive 

discs and pads for sander (optional accessories).

CAUTION: Never switch on the tool when it 
is in contact with the workpiece, it may cause an 
injury to operator.

CAUTION: Make sure the work material is 
secured and stable. Falling object may cause 
personal injury.

CAUTION: Hold the tool firmly with one hand 
on the switch handle and the other hand on the 
front grip (or side handle) when performing the 
tool.

NOTICE: Be careful not to press down the shaft 
lock button.	It	may	shorten	tool	life.
NOTICE: Never force the tool. Excessive	pressure	
may	decrease	the	sanding	/	polishing	efficiency,	dam-
age	the	abrasive	disc	/	pad	or	shorten	tool	life.

Sanding operation

NOTICE: Never run the tool without the abrasive 
disc. You may seriously damage the pad.
►	Fig.14

Hold	the	tool	firmly.	Turn	the	tool	on	and	wait	until	it	
attains	full	speed.	Then	gently	place	the	tool	on	the	
workpiece	surface.	Keep	the	pad	flush	with	the	work-
piece	and	apply	slight	pressure	on	the	tool.

Polishing operation
Optional accessory

NOTICE: Continuous operation at high speed 
may damage work surface.
►	Fig.15

1.	 Applying	wax
Use	the	sponge	pad.	Apply	wax	to	the	sponge	pad	or	work	
surface.	Run	the	tool	at	low	speed	to	smooth	out	wax.

NOTE:	First,	wax	a	not	conspicuous	portion	of	the	
work	surface	to	make	sure	that	the	tool	will	not	
scratch	the	surface	or	result	in	uneven	waxing.

2.	 Removing	wax
Use	the	felt	pad.	Run	the	tool	to	remove	wax.
3.	 Polishing
Apply	the	wool	pad	gently	to	the	work	surface.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and unplugged before attempting to 
perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, 
alcohol or the like. Discoloration, deformation or 
cracks may result.

To	maintain	product	SAFETY	and	RELIABILITY,	
repairs,	any	other	maintenance	or	adjustment	should	
be	performed	by	Makita	Authorized	or	Factory	Service	
Centers,	always	using	Makita	replacement	parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments 
are recommended for use with your Makita tool spec-
ified in this manual.	The	use	of	any	other	accessories	
or	attachments	might	present	a	risk	of	injury	to	persons.	
Only	use	accessory	or	attachment	for	its	stated	purpose.

If	you	need	any	assistance	for	more	details	regarding	
these	accessories,	ask	your	local	Makita	Service	Center.
•	 Hook-and-loop	type	abrasive	discs	(with	pre-

punched	holes)
•	 Hook-and-loop	type	sponge	pad
•	 Hook-and-loop	type	felt	pad
•	 Hook-and-loop	type	wool	pad
•	 Pad	150	(Super	soft,	Soft,	Hard)
•	 Pad	130	(Polishing)
•	 Side	grip

NOTE:	Some	items	in	the	list	may	be	included	in	the	
tool	package	as	standard	accessories.	They	may	
differ	from	country	to	country.
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NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell: BO6050

Putens diameter 150 mm

Slipeskivens diameter 150 mm

Rotasjoner	i	minuttet	(min-1) 1 600-6 800

Total	lengde 330 mm

Nettovekt 2,6 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	pusse	store	treflater,	
plast	og	metallmaterialer	samt	malte	overflater.

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	
EN62841:
Lydtrykknivå	(LpA)	:	82	dB	(A)
Lydeffektnivå	(LWA)	:	93	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	EN62841:
Arbeidsmodus:	slipemetallplate
Genererte	vibrasjoner	(ah)	:	5,0	m/s2

Usikkerhet	(K):	1,5	m/s2

Arbeidsmodus:	polering
Genererte	vibrasjoner	(ah, P)	:	3,0	m/s2

Usikkerhet	(K):	1,5	m/s2

MERK:	Den	angitte	verdien	for	de	genererte	vibra-
sjonene	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	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.

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).

Sikkerhetsanvisninger for slipemasking
1. Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern. 

Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller.
2. Hold godt fast i verktøyet.
3. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. 

Verktøyet må bare brukes mens operatøren 
holder det i hendene.

4.	 Denne maskinen er ikke vanntett, så ikke bruk 
vann på arbeidsstykket.

5. Ventiler arbeidsområdet skikkelig når du pusser noe.
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6. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som 
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hud-
kontakt og innånding av støv. Følg leverandø-
rens sikkerhetsanvisninger.

7. Ved bruk av denne maskinen til å pusse non produk-
ter, maling og tre, kan brukeren blir utsatt for støv 
fra farlige stoffer. Bruk passende pustebeskyttelse.

8. Før du begynner å bruke rondellen, må du under-
søke den for sprekker eller andre skader. Sprekker 
eller skader kan resultere i helseskader.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er 

”behagelig” eller det faktum at du kjenner produk-
tet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg min-
dre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken 
av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis 
ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen 
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.

Bryterfunksjon

FORSIKTIG: Før du forbinder verktøyet med 
stikkontakten, må alltid kontrollere at skyvebryte-
ren aktiverer som den skal og returnerer til posi-
sjonen «OFF» (AV) når baksiden av skyvebryteren 
trykkes.

FORSIKTIG: Vær forsiktig når du sperrer 
verktøyet i posisjonen «ON» (PÅ), og hold det 
godt fast.

For	å	starte	verktøyet,	skyver	du	glidebryteren	til	posi-
sjonen	«I	(PÅ)».	For	kontinuerlig	drift,	må	du	trykke	
foran	på	skyvebryteren	for	å	låse	den.
►	Fig.1:    1. Skyvebryter
For	å	stoppe	verktøyet,	trykker	du	på	bakre	del	av	sky-
vebryteren	og	skyver	den	mot	posisjonen	«O	(AV)».
►	Fig.2:    1. Skyvebryter

Turtallsinnstillingshjul
►	Fig.3:    1.	Turtallsinnstillingshjul

Du	kan	endre	rotasjonshastigheten	ved	å	dreie	på	inn-
stillingshjulet	for	turtallet	til	en	gitt	tallinnstilling	fra	1	til	5.	
Hastigheten	øker	når	hjulet	dreies	i	retning	av	nummer	
5.	Og	hastigheten	reduseres	når	det	dreies	i	retning	av	
nummer 1.
Se	også	nedenstående	tabell	når	det	gjelder	forholdet	
mellom	tallinnstillingen	på	hjulet	og	den	omtrentlige	
rotasjonshastigheten.

Nummer Rotasjoner pr. 
min.

Putens rotasjons-
hastighet pr. 

minutt med eksen-
termodus med 

tvunget rotasjon.

1 1 600 140

2 2	900 260

3 4	200 370

4 5 500 490

5 6 800 600

OBS: Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuer-
lig ved lavt turtall, vil motoren bli overbelastet og 
slutte å virke som den skal.
OBS: Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 
5 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 5 
eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen 
slutter å virke.

Elektronisk funksjon
Verktøy	som	er	utstyrt	med	elektroniske	funksjoner	er	
enkle	å	bruke	på	grunn	av	følgende	egenskaper.

Konstant turtallskontroll
Fin	overflate	mulig,	fordi	rotasjonshastigheten	holdes	
konstant,	selv	under	belastning.

Mykstartfunksjon
Myk	start,	fordi	startrykket	undertrykkes.

Velge en funksjon
Bruk	modusknotten	til	å	endre	rotasjonsmodus.

OBS:	Knotten	skal	alltid	vris	helt	rundt.	Hvis	knotten	
står	i	midterste	posisjon,	kan	ikke	verktøyet	slås	på.

MERK:	Du	kan	ikke	endre	handlingsmodus	mens	
verktøyet	er	slått	på.

Eksentermodus med tvunget 
rotasjon
►	Fig.4:    1.	Modusknott

Eksentermodus	med	tvunget	rotasjon	er	rotering	
med	tvunget	rotasjon	for	puten,	for	grovere	sliping	og	
polering.
Roter	modusknotten	mot	klikken	for	eksentermodus	
med	tvunget	rotasjon.

Eksentermodus
►	Fig.5:    1.	Modusknott

Eksentermodus	er	sirkelbevegelse	med	fri	puterotasjon,	
for	finere	slipearbeid.
Roter	modusknotten	med	klokken	for	eksentermodus.
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Typiske bruksområder for sliping og 
polering

Pussing

Materiale Bruk Modusvalg Innstilling 
av hastig-
hetskon-

troll

Pute

Eksenter 
med 

tvunget 
rotasjon

Tilfeldig

Lakkering Pussing - 1 - 3 Myk

Repara-
sjoner	
(riper, 
rustflekker)

2 - 3 Hard

Grovfjer-
ning av 
maling

- 4	-	5 Myk

Plast Mykplast 
(PVC/
ABS)

1 - 3 Supermyk/
myk

Hardplast 
(FRP)

- 1 - 3 Myk/
hard

Tre Bløtt	tre - 1 - 3 Supermyk/
myk

Tettfibret	
tre

3 - 5 Myk

Finering - 1 - 2 Supermyk

Metall Ikke-
jernholdig	
metall 
(alumi-
nium, 
kopper)

1 - 3 Myk

Stål - 3 - 5 Myk/
hard

Stål,	
rustfjer-
ning

- 4	-	5 Supermyk

Hardmetall 
(rustfritt 
stål)

- 4	-	5 Myk

Polering

Bruk Modusvalg Innstilling av 
hastighets-

kontroll

Pute

Påføre	voks Eksenter	
med tvunget 
rotasjon

2	-	4 Svamppute

Fjerne	voks Eksenter	
med tvunget 
rotasjon

3	-	4 Filtpute

Polering Eksenter	
med tvunget 
rotasjon

3	-	4 Ullpute

Ovenstående	informasjon	er	kun	ment	som	veiledning.	I	
alle	tilfeller	må	den	mest	passende	slipeskiven	og	dens	
grovhet	avgjøres	av	forhåndstester.

Beskytter
►	Fig.6:    1.	Beskytter

Beskytteren	hindrer	at	puten,	maskinhuset	og	veggen	
skades	når	du	jobber	i	nærheten	av	en	vegg.	Bruk	alltid	
beskytteren	når	du	jobber.
Du	monterer	beskytteren	ved	å	stille	beskyttertungen	
slik	at	den	passer	med	hakkene,	og	skyv	beskytteren	
inn.
Du	fjerner	beskytteren	ved	å	trekke	den	forover.
►	Fig.7:    1.	Beskytter	2.	Spor

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.

Montere støttehåndtak
►	Fig.8:    1.	Støttehåndtak

Skru	støttehåndtaket	fast	på	maskinen.
Støttehåndtaket	kan	monteres	på	begge	sider	av	
maskinen.

Montere eller fjerne slipeskiven

FORSIKTIG: Bruk alltid slipeskiver av 
krok-og-løkke-typen. Bruk aldri trykkfølsomme 
slipeskiver.
►	Fig.9:    1. Slipeskive

Du	monterer	slipeskiven	eller	puten	med	krok	og	bøyle	
(tilleggsutstyr)	ved	å	først	fjerne	all	smuss	og	fremmed-
legemer fra puten.
Fest	deretter	slipeskiven	til	puten	med	krok-og-løkke-
systemet	for	slipeskiven	og	puten.
Vær	forsiktig	så	du	plasserer	hullene	i	slipeskiven	over-
ett med hullene i puten.
For	å	fjerne	skiven	fra	puten	trenger	du	bare	trekke	opp	
fra kanten av skiven.

Skifte pute

FORSIKTIG: Sørg for at den nye puten er 
fastmontert.	Ellers	kan	den	løsne	fra	maskinen	og	
medføre	personskade.
►	Fig.10:    1.	Eksentermodus	med	tvunget	rotasjon	

2.	Spindellåsknapp	3. Pute

Makita	tilbyr	en	lang	rekke	supermyke,	myke	og	harde	
puter	som	tilleggsutstyr.
Du	skifter	pute	ved	å	gjøre	som	følger:
1.	 Bruk	modusknotten	for	å	endre	modus	til	eksen-

termodus	med	tvunget	rotasjon.
2.	 Trykk	på	og	hold	inne	skaftets	låseknapp,	og	ta	ut	

puten	ved	å	vri	den	mot	klokken.
3.	 Fortsett	å	holde	nede	skaftets	låseknapp,	og	mon-

ter	en	ny	pute	ved	å	vri	den	bestemt	med	klokken.
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Støvmunnstykke

FORSIKTIG: Sørg for at skruen er festet 
stramt etter at du har montert støvmunnstykket. 
Ellers	kan	støvmunnstykket	falle	ned	på	gulvet	og	
forårsake	personskader.

OBS: Unngå å løfte maskinen etter støvmunn-
stykket.	Ellers	kan	verktøyet	bli	ødelagt.

Du	kan	demontere	støvmunnstykket	i	henhold	til	driften.
For	å	fjerne	støvmunnstykket	løsner	du	skruen	åpner	
holderen	lidt	og	tar	ut	støvmunnstykket.
For	å	montere	støvmunnstykket	fører	du	støvmunnstyk-
kets	munn	inn	i	støvutløpet,	retter	holderens	tunge	mot	
sporet	i	huset	og	strammer	til	skruen.
►	Fig.11:    1.	Støvmunnstykke	2.	Støvutgang	3. Munn
►	Fig.12:    1.	Holder	2. Skrue

Støvoppsamling (tilleggsutstyr)
►	Fig.13:    1.	Frontmansjetter	24	2. Slange 

3.	Støvutgang

Hvis	det	brukes	en	slange	fra	Makita,	kan	du	koble	
frontmansjettene	24	direkte	til	støvutløpet.

BRUK
FORSIKTIG: Bruk kun originale slipeskiver 

og puter fra Makita til sliperen (tilleggsutstyr).

FORSIKTIG: Maskinen må aldri slås på mens 
den er i berøring med arbeidsstykket, da dette kan 
skade operatøren.

FORSIKTIG: Kontroller at materialet du arbei-
der med er sikret og stabilt. Fallende gjenstander 
kan forårsake personskader.

FORSIKTIG: Hold maskinen fast med en 
hånd på bryterhåndtaket og den andre på front-
håndtaket (eller støttehåndtaket) mens du bruker 
maskinen.

OBS: Pass på at du unngår å skyve skaftets 
låseknapp ned.	Dette	kan	forkorte	maskinens	
levetid.

OBS: Bruk aldri makt på maskinen. For	stor	
kraft	kan	redusere	slipe-	og	poleringseffektiviteten,	
ødelegge	slipeskiven/puten	eller	forkorte	maskinens	
levetid.

Slipedrift

OBS: Verktøyet må aldri kjøres uten slipeskive. I 
så fall kan rondellen få store skader.
►	Fig.14

Hold	godt	fast	i	verktøyet.	Slå	på	maskinen,	og	vent	
til	den	oppnår	fullt	turtall.	Sett	så	maskinen	forsiktig	
på	overflaten	av	arbeidsemnet.	La	puten	flukte	med	
arbeidsemnet	og	legg	et	svakt	trykk	på	maskinen.

Polering
Valgfritt tilbehør

OBS: Kontinuerlig drift med høy hastighet kan 
skade arbeidsflaten.
►	Fig.15

1.	 Påføre	voks
Bruk	svampputen.	Legg	voks	på	svampputen	eller	
arbeidsoverflaten.	Kjør	maskinen	ved	lavt	turtall	for	å	
jevne	ut	voksen.

MERK:	Voks	først	et	sted	på	arbeidsoverflaten	som	
ikke	synes	så	godt,	for	å	forvisse	deg	om	at	maskinen	
ikke	vil	ripe	opp	overflaten	eller	vokse	ujevnt.

2.	 Fjerne	voks
Bruk	filtputen.	Kjør	maskinen	for	å	fjerne	voksen.
3.	 Polering
Ullputen	skal	påføres	arbeidsflaten	forsiktig.

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.

For	å	opprettholde	produktets	SIKKERHET	og	
PÅLITELIGHET,	må	reparasjoner,	vedlikehold	og	justeringer	
utføres	av	autoriserte	Makita	servicesentre	eller	fabrikkser-
vicesentre,	og	det	må	alltid	brukes	reservedeler	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.
•	 Slipeskiver	av	krok-og-løkke-typen	(med	forhånds-

stansede huller)
•	 Svamppute	av	krok-og-løkke-typen
•	 Filtpute	av	krok-og-løkke-typen
•	 Ullpute	av	krok-og-løkke-typen
•	 Pute	150	(supermyk,	myk,	hard)
•	 Pute	130	(polering)
•	 Støttehåndtak

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