
DCS552

 

EN Cordless Metal Cutter INSTRUCTION MANUAL 4

SV Batteridriven metallsåg BRUKSANVISNING 11

NO Batteridrevet metallsag BRUKSANVISNING 18

FI Akkutoiminen metallileikkuri KÄYTTÖOHJE 25

LV Metāla griezējs bez strāvas 
pievada LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 32

LT Bevielis metalo pjaustytuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 39

ET Juhtmeta metallilõikur KASUTUSJUHEND 46

RU Аккумуляторная Пила По 
Металлу

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 53



1
2

3

Fig.1

1

2

Fig.2

1

2

Fig.3

1

2

3
Fig.4

1

2

3

Fig.5

1Fig.6

1

2

Fig.7

Fig.8

2



1

Fig.9

1

3

4

2

Fig.10

1

4

2

3

5Fig.11

Fig.12

12

3 3

Fig.13

1

2

Fig.14

1

Fig.15

1
Fig.16

3



4 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: DCS552

Blade diameter 136 mm

Max. Cutting depth 50.5 mm

No load speed 3,600 min-1

Rated voltage D.C. 18 V

Overall length 348 mm

Net weight 2.4 - 2.7 kg

•	 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.
•	 The	weight	may	differ	depending	on	the	attachment(s),	including	the	battery	cartridge.	The	lightest	and	heavi-

est	combination,	according	to	EPTA-Procedure	01/2014,	are	shown	in	the	table.

Applicable battery cartridge and charger
Battery	cartridge BL1815N	/	BL1820	/	BL1820B	/	BL1830	/	BL1830B	/	BL1840	/	

BL1840B	/	BL1850	/	BL1850B	/	BL1860B

Charger DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Some	of	the	battery	cartridges	and	chargers	listed	above	may	not	be	available	depending	on	your	region	of	
residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above.	Use	of	any	other	battery	cartridges	
and	chargers	may	cause	injury	and/or	fire.

Intended use
The tool is intended for cutting in mild steel.

Noise
The	typical	A-weighted	noise	level	determined	accord-
ing	to	EN62841-2-5:
Sound	pressure	level	(LpA)	:	102	dB(A)
Sound	power	level	(LWA)	:	113	dB	(A)
Uncertainty	(K)	:	3	dB(A)

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The	vibration	total	value	(tri-axial	vector	sum)	deter-
mined	according	to	EN62841-2-5:
Work	mode:	cutting	metal
Vibration	emission	(ah,M)	:	2.5	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.

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

Cordless Metal Cutter safety warnings
Cutting procedures
1. DANGER: Keep hands away from cutting area 

and the blade. Keep your second hand on auxil-
iary handle, or motor housing.	If	both	hands	are	
holding	the	saw,	they	cannot	be	cut	by	the	blade.

2. Do not reach underneath the workpiece. The 
guard	cannot	protect	you	from	the	blade	below	the	
workpiece.

3. Adjust the cutting depth to the thickness of 
the workpiece.	Less	than	a	full	tooth	of	the	blade	
teeth	should	be	visible	below	the	workpiece.

4. Never hold the workpiece in your hands or 
across your leg while cutting. Secure the 
workpiece to a stable platform. It is important to 
support	the	work	properly	to	minimise	body	expo-
sure,	blade	binding,	or	loss	of	control.

5. Hold the power tool by insulated gripping 
surfaces, when performing an operation where 
the cutting tool may contact hidden wiring. 
Contact with a “live” wire will also make exposed 
metal parts of the power tool “live” and could give 
the operator an electric shock.

6. When ripping, always use a rip fence or 
straight edge guide.	This	improves	the	accuracy	
of	cut	and	reduces	the	chance	of	blade	binding.

7. Always use blades with correct size and shape 
(diamond versus round) of arbour holes. Blades 
that do not match the mounting hardware of the 
saw will run off-centre, causing loss of control.

8. Never use damaged or incorrect blade wash-
ers or bolt.	The	blade	washers	and	bolt	were	
specially	designed	for	your	saw,	for	optimum	
performance	and	safety	of	operation.

Kickback causes and related warnings
—	 kickback	is	a	sudden	reaction	to	a	pinched,	

jammed	or	misaligned	saw	blade,	causing	an	
uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece 
toward the operator;

— when	the	blade	is	pinched	or	jammed	tightly	by	the	
kerf	closing	down,	the	blade	stalls	and	the	motor	reac-
tion	drives	the	unit	rapidly	back	toward	the	operator;

—	 if	the	blade	becomes	twisted	or	misaligned	in	the	
cut,	the	teeth	at	the	back	edge	of	the	blade	can	
dig into the top surface of the workpiece causing 
the	blade	to	climb	out	of	the	kerf	and	jump	back	
toward the operator.

Kickback	is	the	result	of	saw	misuse	and/or	incorrect	
operating	procedures	or	conditions	and	can	be	avoided	
by	taking	proper	precautions	as	given	below.
1. Maintain a firm grip with both hands on the 

saw and position your arms to resist kickback 
forces. Position your body to either side of the 
blade, but not in line with the blade.	Kickback	
could	cause	the	saw	to	jump	backwards,	but	
kickback	forces	can	be	controlled	by	the	operator,	
if proper precautions are taken.

2. When blade is binding, or when interrupting a 
cut for any reason, release the trigger and hold 
the saw motionless in the material until the 
blade comes to a complete stop. Never attempt 
to remove the saw from the work or pull the 
saw backward while the blade is in motion or 
kickback may occur. Investigate and take correc-
tive	actions	to	eliminate	the	cause	of	blade	binding.

3. When restarting a saw in the workpiece, centre the saw 
blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged 
into the material.	If	a	saw	blade	binds,	it	may	walk	up	or	
kickback	from	the	workpiece	as	the	saw	is	restarted.

4. Support large panels to minimise the risk of 
blade pinching and kickback. Large panels tend 
to	sag	under	their	own	weight.	Supports	must	be	
placed	under	the	panel	on	both	sides,	near	the	line	
of cut and near the edge of the panel.

5. Do not use dull or damaged blades. Unsharpened 
or	improperly	set	blades	produce	narrow	kerf	caus-
ing	excessive	friction,	blade	binding	and	kickback.

6. Blade depth and bevel adjusting locking levers 
must be tight and secure before making the 
cut.	If	blade	adjustment	shifts	while	cutting,	it	may	
cause	binding	and	kickback.

7. Use extra caution when sawing into existing 
walls or other blind areas.	The	protruding	blade	
may	cut	objects	that	can	cause	kickback.

8. ALWAYS hold the tool firmly with both hands. 
NEVER place your hand, leg or any part of your 
body under the tool base or behind the saw, 
especially when making cross-cuts.	If	kickback	
occurs,	the	saw	could	easily	jump	backwards	over	
your	hand,	leading	to	serious	personal	injury.

9. Never force the saw. Push the saw forward at a 
speed so that the blade cuts without slowing. 
Forcing	the	saw	can	cause	uneven	cuts,	loss	of	
accuracy,	and	possible	kickback.

Lower guard function
1. Check the lower guard for proper closing 

before each use. Do not operate the saw if the 
lower guard does not move freely and close 
instantly. Never clamp or tie the lower guard 
into the open position.	If	the	saw	is	accidentally	
dropped,	the	lower	guard	may	be	bent.	Raise	the	
lower guard with the retracting handle and make 
sure	it	moves	freely	and	does	not	touch	the	blade	
or	any	other	part,	in	all	angles	and	depths	of	cut.

2. Check the operation of the lower guard spring. If 
the guard and the spring are not operating prop-
erly, they must be serviced before use. Lower 
guard	may	operate	sluggishly	due	to	damaged	
parts,	gummy	deposits,	or	a	build-up	of	debris.

3. The lower guard may be retracted manually 
only for special cuts such as “plunge cuts” 
and “compound cuts”. Raise the lower guard 
by the retracting handle and as soon as the 
blade enters the material, the lower guard 
must be released.	For	all	other	sawing,	the	lower	
guard	should	operate	automatically.

4. Always observe that the lower guard is cover-
ing the blade before placing the saw down on 
bench or floor.	An	unprotected,	coasting	blade	
will	cause	the	saw	to	walk	backwards,	cutting	
whatever is in its path. Be aware of the time it 
takes	for	the	blade	to	stop	after	switch	is	released.
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5. To check lower guard, open lower guard by 
hand, then release and watch guard closure. 
Also check to see that retracting handle does 
not touch tool housing.	Leaving	blade	exposed	
is	VERY	DANGEROUS	and	can	lead	to	serious	
personal	injury.

Additional safety warnings
1. Do not stop the blades by lateral pressure on 

the saw blade.
2. DANGER: 

Do not attempt to remove cut material when 
blade is moving. 
CAUTION: Blades coast after turn off.

3. Place the wider portion of the saw base on 
that part of the workpiece which is solidly 
supported, not on the section that will fall off 
when the cut is made. If the workpiece is short 
or small, clamp it down. DO NOT TRY TO HOLD 
SHORT PIECES BY HAND!

4. Never attempt to make a cut with the tool held 
upside down in a vise. This is extremely dan-
gerous and can lead to serious accidents.

5. Wear safety goggles and hearing protection 
during operation.

6. Do not use any abrasive wheels.
7. Only use the saw blade with the diameter that 

is marked on the tool or specified in the man-
ual.	Use	of	an	incorrectly	sized	blade	may	affect	
the	proper	guarding	of	the	blade	or	guard	opera-
tion	which	could	result	in	serious	personal	injury.

8. Always use the saw blade intended for cutting 
the material that you are going to cut.

9. Only use the saw blades that are marked with 
a speed equal or higher than the speed marked 
on the tool.

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.

Important safety instructions for 
battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively 

shorter, stop operating immediately. It may 
result in a risk of overheating, possible burns 
and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them 
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your 
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
(1)	 Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2)	 Avoid storing battery cartridge in a con-

tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc.

(3)	 Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current 
flow, overheating, possible burns and even a 
breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if 
it is severely damaged or is completely worn 
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject 

to the Dangerous Goods Legislation require-
ments. 
For	commercial	transports	e.g.	by	third	parties,	
forwarding agents, special requirement on pack-
aging	and	labeling	must	be	observed. 
For	preparation	of	the	item	being	shipped,	consult-
ing	an	expert	for	hazardous	material	is	required.	
Please	also	observe	possibly	more	detailed	
national regulations. 
Tape or mask off open contacts and pack up the 
battery	in	such	a	manner	that	it	cannot	move	
around in the packaging.

11. Follow your local regulations relating to dis-
posal of battery.

12. Use the batteries only with the products 
specified by Makita.	Installing	the	batteries	to	
non-compliant	products	may	result	in	a	fire,	exces-
sive	heat,	explosion,	or	leak	of	electrolyte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
CAUTION: Only use genuine Makita batteries. 

Use	of	non-genuine	Makita	batteries,	or	batteries	that	
have	been	altered,	may	result	in	the	battery	bursting	
causing	fires,	personal	injury	and	damage.	It	will	
also	void	the	Makita	warranty	for	the	Makita	tool	and	
charger.

Tips for maintaining maximum 
battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged. Always stop tool operation and 
charge the battery cartridge when you notice 
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery 
service life.

3. Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let 
a hot battery cartridge cool down before 
charging it.

4. Charge the battery cartridge if you do not use 
it for a long period (more than six months). 
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FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

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

Installing or removing battery 
cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before 
installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery 
cartridge.	Failure	to	hold	the	tool	and	the	battery	
cartridge	firmly	may	cause	them	to	slip	off	your	hands	
and	result	in	damage	to	the	tool	and	battery	cartridge	
and	a	personal	injury.
►	Fig.1:    1. Red indicator 2. Button 3.	Battery	cartridge

To	remove	the	battery	cartridge,	slide	it	from	the	tool	
while	sliding	the	button	on	the	front	of	the	cartridge.
To	install	the	battery	cartridge,	align	the	tongue	on	the	
battery	cartridge	with	the	groove	in	the	housing	and	slip	
it	into	place.	Insert	it	all	the	way	until	it	locks	in	place	
with	a	little	click.	If	you	can	see	the	red	indicator	on	the	
upper	side	of	the	button,	it	is	not	locked	completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge 
fully until the red indicator cannot be seen. If not, 
it	may	accidentally	fall	out	of	the	tool,	causing	injury	to	
you	or	someone	around	you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge 
forcibly.	If	the	cartridge	does	not	slide	in	easily,	it	is	
not	being	inserted	correctly.

Tool / battery protection system
The	tool	is	equipped	with	a	tool/battery	protection	sys-
tem.	This	system	automatically	cuts	off	power	to	the	
motor	to	extend	tool	and	battery	life.	The	tool	will	auto-
matically	stop	during	operation	if	the	tool	or	battery	is	
placed under one of the following conditions.

Overload protection
When the tool is operated in a manner that causes it to 
draw	an	abnormally	high	current,	the	tool	automatically	
stops	without	any	indication.	In	this	situation,	turn	the	
tool off and stop the application that caused the tool to 
become	overloaded.	Then	turn	the	tool	on	to	restart.

Overheat protection
When	the	tool	is	overheated,	the	tool	stops	automatically.	
Let	the	tool	cool	down	before	turning	the	tool	on	again.

Overdischarge protection
When	the	battery	capacity	becomes	low,	the	tool	stops	
automatically.	If	the	product	does	not	operate	even	
when	the	switches	are	operated,	remove	the	batteries	
from	the	tool	and	charge	the	batteries.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with the indicator
►	Fig.2:    1. Indicator lamps 2.	Check	button
Press	the	check	button	on	the	battery	cartridge	to	indi-
cate	the	remaining	battery	capacity.	The	indicator	lamps	
light up for a few seconds.

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Charge the 
battery.

The	battery	
may	have

malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the 
ambient	temperature,	the	indication	may	differ	slightly	
from	the	actual	capacity.

Switch action

WARNING: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the 
switch trigger actuates properly and returns to 
the "OFF" position when released.

WARNING: NEVER defeat the lock-off lever 
by taping down or some other means.	A	switch	with	
a	negated	lock-off	lever	may	result	in	unintentional	
operation	and	serious	personal	injury.

WARNING: NEVER use the tool if it runs when 
you simply pull the switch trigger without press-
ing the lock-off lever.	A	switch	in	need	of	repair	may	
result in unintentional operation and serious personal 
injury.	Return	tool	to	a	Makita	service	center	for	
proper	repairs	BEFORE	further	usage.

To	prevent	the	switch	trigger	from	being	accidentally	
pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, 
depress the lock-off lever and pull the switch trigger. 
Release the switch trigger to stop.
►	Fig.3:    1. Switch trigger 2. Lock-off lever

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard with-
out pressing in the lock-off lever. This can cause 
switch	breakage.
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CAUTION: The tool starts to brake the cir-
cular saw blade rotation immediately after you 
release the switch trigger. Hold the tool firmly to 
respond the reaction of the brake when releasing 
the switch trigger. Sudden reaction can drop the tool 
off	your	hand	and	can	cause	a	personal	injury.

Adjusting depth of cut

CAUTION: After adjusting the depth of cut, 
always tighten the lever securely.

Loosen	the	lever	and	move	the	base	up	or	down.	At	the	
desired	depth	of	cut,	secure	the	base	by	tightening	the	
lever.
For	cleaner,	safer	cuts,	set	cut	depth	so	that	no	more	
than	one	blade	tooth	projects	below	workpiece.	Using	
proper cut depth helps to reduce potential for danger-
ous	KICKBACKS	which	can	cause	personal	injury.
►	Fig.4:    1. Lever 2. Loosen 3. Tighten

Sighting
Place	the	alignment	line	of	the	base	on	your	intended	
cutting line on the workpiece.
►	Fig.5:    1.	Alignment	line	2. Cutting line 3. Base

Lighting the lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the 
source of light directly.

To turn on the lamp without running the tool, pull the 
switch trigger without pressing the lock-off lever.
To turn on the lamp with the tool running, press and hold 
the lock-off lever and pull the switch trigger.
►	Fig.6:    1. Lamp

NOTE:	Use	a	dry	cloth	to	wipe	the	dirt	off	the	lens	of	
the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or 
it	may	lower	the	illumination.

Dust box

CAUTION: Do not touch saw dust and the 
dust box with bare hands immediately after the 
operation.	They	may	be	extremely	hot	and	could	
burn	your	skin.

CAUTION: Do not cut the material on which 
thinner, gasoline, grease, or other chemicals are 
applied. The saw dust of such materials can damage 
the	dust	box	and	result	in	breakage	which	can	cause	
personal	injury.

CAUTION: Wear eye protection or goggle 
when emptying the dust box.

Saw	dust	is	collected	into	the	dust	box.	Periodically	
dump	the	saw	dust	in	the	dust	box	before	it	gets	full.
Push	the	lever	on	the	dust	box	to	open	the	lid.	Dump	
the saw dust while the rear of the tool faces downward.
►	Fig.7:    1. Lid 2. Lever
►	Fig.8

Electric brake
This	tool	is	equipped	with	an	electric	blade	brake.	If	the	
tool	consistently	fails	to	quickly	stop	the	circular	saw	
blade	after	switch	lever	release,	have	tool	serviced	at	a	
Makita service center.

CAUTION: The blade brake system is not a 
substitute for blade guard. NEVER USE TOOL 
WITHOUT A FUNCTIONING BLADE GUARD. 
SERIOUS PERSONAL INJURY CAN RESULT. 

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.

Hex wrench storage
When not in use, store the hex wrench as shown in the 
figure	to	keep	it	from	being	lost.
►	Fig.9:    1. Hex wrench

Installing or removing the circular 
saw blade

CAUTION: Use only the Makita wrench to 
install or remove the circular saw blade.

CAUTION: When installing the circular saw 
blade, be sure to tighten the bolt securely.

CAUTION: Be sure the circular saw blade is 
installed with teeth pointing up at the front of the 
tool.
►	Fig.10:    1. Shaft lock 2. Hex wrench 3. Tighten 

4. Loosen

To	remove	the	circular	saw	blade,	press	the	shaft	lock	
fully	so	that	the	circular	saw	blade	cannot	revolve	and	
use	the	hex	wrench	to	loosen	the	hex	bolt.	Then	remove	
the	hex	bolt,	outer	flange	and	circular	saw	blade.
►	Fig.11:    1.	Hex	bolt	2.	Outer	flange	3. Circular saw 

blade	4.	Inner	flange	5. Cup washer

To	install	the	circular	saw	blade,	follow	the	removal	
procedure in reverse.

WARNING: BE SURE TO TIGHTEN THE HEX 
BOLT SECURELY. Also be careful not to tighten 
the bolt forcibly. Slipping your hand from the hex 
wrench can cause a personal injury.

WARNING: If the inner flange is removed, 
be sure to install it on the spindle. When install-
ing, choose a correct side on which protrusion 
fits into the circular saw blade hole perfectly. 
Mounting	the	circular	saw	blade	on	the	wrong	side	
can	result	in	the	dangerous	vibration.
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Blade guard cleaning
When	changing	the	circular	saw	blade,	make	sure	to	
also clean the upper and lower guards of accumulated 
metal chips as discussed in the Maintenance section. 
Such efforts do not replace the need to check lower 
guard	operation	before	each	use.

OPERATION
CAUTION: Always wear eye protection or 

goggle before operation.

CAUTION: Be sure to move the tool forward 
in a straight line gently.	Forcing	or	twisting	the	tool	
will result in overheating the motor and dangerous 
kickback,	possibly	causing	severe	injury.

CAUTION: Never twist or force the tool in 
the cut.	This	may	cause	motor	overload	and/or	a	
dangerous	kickback,	resulting	in	serious	injury	to	the	
operator.

CAUTION: Always use the circular saw blades 
appropriate for your job. The use of inappropriate 
circular	saw	blades	may	cause	a	poor	cutting	perfor-
mance	and/or	present	a	risk	of	personal	injury.

CAUTION: Do not use a deformed or cracked 
circular saw blade. Replace it with a new one.
►	Fig.12

Hold	the	tool	firmly.	The	tool	is	provided	with	both	a	front	
grip	and	rear	handle.	Use	both	to	best	grasp	the	tool.	If	
both	hands	are	holding	the	tool,	they	cannot	be	cut	by	
the	circular	saw	blade.	Set	the	base	on	the	workpiece	
to	be	cut	without	the	circular	saw	blade	making	any	
contact. Then turn the tool on and wait until the circular 
saw	blade	attains	full	speed.	Now	simply	move	the	tool	
forward	over	the	workpiece	surface,	keeping	it	flat	and	
advancing	smoothly	until	the	cutting	is	completed.
To	get	clean	cuts,	keep	your	cutting	line	straight	and	
your	speed	of	advance	uniform.	If	the	cut	fails	to	
properly	follow	your	intended	cut	line,	do	not	attempt	
to	turn	or	force	the	tool	back	to	the	cut	line.	Doing	so	
may	bind	the	circular	saw	blade	and	lead	to	dangerous	
kickback	and	possible	serious	injury.	Release	switch,	
wait	for	the	circular	saw	blade	to	stop	and	then	withdraw	
tool. Realign tool on new cut line, and start cut again. 
Attempt	to	avoid	positioning	which	exposes	operator	to	
chips	and	particles	being	ejected	from	the	tool.	Use	eye	
protection	to	help	avoid	injury.
The	sight	grooves	in	the	base	makes	it	easy	to	check	
the	distance	between	the	front	edge	of	the	circular	saw	
blade	and	the	workpiece	whenever	the	circular	saw	
blade	is	set	to	the	maximum	depth	of	cut.
►	Fig.13:    1. Cutting line 2. Base 3. Sight grooves

CAUTION: Do not stack materials when cut-
ting them.

CAUTION: Do not cut hardened steel, wood, 
plastics, concrete, tile, etc. Cut only mild steel, 
aluminum and stainless steel with a suitable 
circular saw blade.

CAUTION: Do not touch the circular saw 
blade, workpiece or cutting chips with bare hands 
immediately after cutting.	They	may	be	extremely	
hot	and	could	burn	your	skin.

CAUTION: If the tool is operated continuously 
until the battery cartridge has discharged, allow 
the tool to rest for 15 minutes before proceeding 
with a fresh battery.

Rip fence (Guide rule)
Optional accessory

CAUTION: Make sure that the rip fence is 
securely installed in the correct position before 
use.	Improper	attachment	may	cause	dangerous	
kickback.
►	Fig.14:    1.	Rip	fence	(Guide	rule)	2. Clamping screw

The	handy	rip	fence	allows	you	to	do	extra-accurate	
straight	cuts.	Simply	slide	the	rip	fence	up	snugly	
against the side of the workpiece and secure it in posi-
tion	with	the	clamping	screw	on	the	front	of	the	base.	It	
also	makes	repeated	cuts	of	uniform	width	possible.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or 
maintenance.

CAUTION: Clean out the upper and lower 
guards to ensure there is no accumulated metal 
chips which may  impede the operation of the 
lower guarding system.	A	dirty	guarding	system	
may	limit	the	proper	operation	which	could	result	in	
serious	personal	injury.	When using compressed 
air to blow metal chips out of the guards, wear a 
proper eye and breathing protection.

CAUTION: After each use, clean up the inside 
of the dust box and wipe off the saw dust on the 
tool.	Fine	metallic	dust	may	come	inside	the	tool	and	
cause	malfunction	or	a	fire.

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.
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Inspecting the circular saw blade
•  Check the circular saw blade carefully for 

cracks or damage before and after each use. 
Replace a cracked or damaged circular saw 
blade immediately.

•  Replace with a new circular saw blade as soon 
as it no longer cuts effectively. Continuing to 
use	a	dull	circular	saw	blade	may	cause	a	danger-
ous	kickback	and/or	motor	overload.

•  Circular saw blades for metal cutter cannot be 
re-sharpened.

Replacing carbon brushes
►	Fig.15:    1. Limit mark

Check	the	carbon	brushes	regularly.
Replace	them	when	they	wear	down	to	the	limit	mark.	
Keep	the	carbon	brushes	clean	and	free	to	slip	in	the	
holders.	Both	carbon	brushes	should	be	replaced	at	the	
same	time.	Use	only	identical	carbon	brushes.
1.	 Use	a	screwdriver	to	remove	the	brush	holder	
caps.
2.	 Take	out	the	worn	carbon	brushes,	insert	the	new	
ones	and	secure	the	brush	holder	caps.
►	Fig.16:    1. Brush holder cap

3.	 Insert	the	battery	cartridge	into	the	tool	and	break	
in	brushes	by	running	tool	with	no	load	for	about	1	
minute.
4.	 Check	the	tool	while	running	and	electric	brake	
operation when releasing the switch trigger. If electric 
brake	is	not	working	well,	ask	your	local	Makita	service	
center for repair.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments 
are recommended for use with your Makita tool 
specified 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	regard-
ing	these	accessories,	ask	your	local	Makita	Service	
Center.
•	 Carbide-tipped	circular	saw	blades
•	 Rip	fence	(Guide	rule)
•  Clamping screw
•  Hex wrench
•	 Safety	goggles
•	 Makita	genuine	battery	and	charger

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: DCS552

Bladdiameter 136 mm

Maks.	skjæredybde 50,5 mm

Hastighet	uten	belastning 3 600 min-1

Nominell spenning DC 18 V

Total lengde 348 mm

Nettovekt 2,4 - 2,7 kg

•	 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.
•	 Vekten	kan	variere	avhengig	av	tilbehøret/tilbehørene,	inkludert	batteriet.	Den	letteste	og	tyngste	kombinasjo-

nen,	i	henhold	til	EPTA-prosedyre	01/2014,	vises	i	tabellen.

Passende batteri og lader
Batteriinnsats BL1815N	/	BL1820	/	BL1820B	/	BL1830	/	BL1830B	/	BL1840	/	

BL1840B	/	BL1850	/	BL1850B	/	BL1860B

Lader DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Noen	av	batteriene	og	laderne	som	er	opplistet	ovenfor	er	kanskje	ikke	tilgjengelige,	avhengig	av	hvor	du	bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor.	Bruk	av	andre	batterier	og	
ladere	kan	føre	til	personskader	og/eller	brann.

Riktig bruk
Denne	maskinen	er	laget	for	å	skjære	i	bløtt	stål.

Støy
Typisk	A-vektet	lydtrykknivå	er	bestemt	i	henhold	til	
EN62841-2-5:
Lydtrykknivå	(LpA)	:	102	dB	(A)
Lydeffektnivå	(LWA)	:	113	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	EN62841-2-5:
Arbeidsmodus:	kutte	metal
Genererte	vibrasjoner	(ah,M)	:	2,5	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	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.

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.
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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 
batteridrevet sirkelsag

Skjæreprosedyrer
1. FARE: Hold hendene unna kappeområdet og 

bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket 
eller motorhuset.	Hvis	du	holder	sagen	med	begge	
hendene,	risikerer	du	ikke	at	de	blir	skåret	av	bladet.

2. Ikke strekk deg under arbeidsstykket. Bladvernet 
kan	ikke	beskytte	deg	mot	bladet	under	arbeidsemnet.

3. Juster dybden på kutt til tykkelsen på arbeids-
stykket.	Mindre	enn	en	hel	sagtann	skal	være	
synlig	nedenfor	arbeidsemnet.

4. Du må aldri holde arbeidsstykket med hendene 
eller la det ligge tvers over bena dine når det kut-
tes. Sikre arbeidsstykket på en stødig plattform. 
Det	er	viktig	å	støtte	arbeidsstykket	ordentlig	for	å	
gjøre	risikoen	minst	mulig	for	å	få	skader,	for	at	bladet	
skal sette seg fast, eller for at du skal miste kontrollen.

5. Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeflatene når 
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte 
ledninger under arbeidet.	Kontakt	med	en	strømførende	
ledning	kan	føre	til	at	metalldelene	på	elektroverktøyet	
også	blir	strømførende,	og	kan	gi	brukeren	elektrisk	støt.

6. Ved kløyving må du alltid bruke et parallellanlegg eller 
en føring med rett kant.	Dette	forbedrer	nøyaktigheten	av	
kuttet	og	reduserer	risikoen	for	at	bladet	skal	sette	seg	fast.

7. Det må alltid brukes blader med riktig størrelse 
og form (diamant eller rund) på akselhullet. Blader 
som ikke passer til monteringsmekanismen på sagen 
vil	svive	ute	av	senter	og	bli	umulige	å	kontrollere.

8. Bruk aldri mellomleggsskiver til bladet 
eller en bolt som er skadd eller ikke passer. 
Mellomleggskivene	for	bladet	og	bolten	er	spesielt	
utformet	for	sagen,	for	optimal	ytelse	og	sikker	drift.

Tilbakeslag oppstår og relaterte advarsler
—	 Tilbakeslag	er	en	plutselig	reaksjon	på	et	klemt,	

fastsittende	eller	feiljustert	sagblad,	som	kan	føre	
til	at	en	sag	som	ikke	holdes	godt	fast	blir	løftet	
opp	og	ut	av	arbeidsstykket,	og	mot	operatøren.

—	 Når	bladet	kommer	i	klem	eller	setter	seg	fast	ved	
at	snittet	lukker	seg,	stopper	bladet,	og	motoren	
driver	enheten	hurtig	tilbake	mot	operatøren.

— hvis	bladet	blir	vridd	eller	feiljustert	i	snittet,	vil	ten-
nene	i	bakkant	av	bladet	grave	seg	inn	i	den	øvre	
kanten	av	arbeidsemnet,	slik	at	bladet	arbeider	seg	
ut	av	snittet	og	spretter	tilbake	mot	operatøren.

Tilbakeslag	er	et	resultat	av	feil	bruk	av	sagen	og/eller	
feilaktige	arbeidsprosedyrer	eller	arbeidsforhold,	og	kan	
unngås	hvis	man	tar	de	rette	forholdsregler	(se	nedenfor).
1. Hold sagen i et fast grep med begge hender, og 

hold armene dine slik at de kan motstå kraften fra 
sagen i tilfelle den slår tilbake mot deg. Posisjoner 
kroppen på den ene siden av bladet, men ikke på 
linje med det.	Tilbakeslag	kan	føre	til	at	sagen	hopper	
bakover.	Tilbakeslagene	kan	imidlertid	kontrolleres	av	
brukeren,	hvis	brukeren	tar	de	rette	forholdsreglene.

2. Når bladet setter seg fast, eller når du av en eller 
annen grunn vil avbryte sagingen, må du slippe 
startbryteren og holde sagen i ro i materialet inn-
til bladet har stoppet helt. Du må aldri forsøke å 
fjerne sagen fra arbeidsemnet eller å trekke den 
bakover mens bladet er i bevegelse, da dette kan 
få sagen til å slå tilbake.	Undersøk	hvorfor	bladet	
setter	seg	fast	og	sett	i	verk	avhjelpende	tiltak.

3. Når du starter sagen i arbeidsstykket igjen, må 
du sentrere sagbladet i snittet slik at sagten-
nene ikke griper inn i materialet.	Hvis	et	sagblad	
sitter	fast,	kan	det	løfte	seg	opp	eller	føre	til	at	
sagen	slår	tilbake	mot	deg	når	den	startes	igjen.

4. Støtt opp større plater for å redusere risikoen 
så mye som mulig for at bladet kommer i bek-
nip, og for tilbakeslag.	Større	plater	har	en	ten-
dens	til	å	bøye	seg	under	sin	egen	vekt.	Støttene	
må	plasseres	under	platen	på	begge	sider,	nær	
kappelinjen	og	nær	kantene	av	platen.

5. Ikke bruk sløve eller ødelagte blad. Uskarpe eller 
feilaktig	innstilte	blad	gir	trangt	snitt,	noe	som	forår-
saker	kraftig	friksjon,	får	bladet	til	å	sette	seg	fast	og	
resulterer	i	at	sagen	slår	tilbake	mot	operatøren.

6. Dette kan medføre tilbakeslag (kickback) som 
kan gi alvorlige personskader.	Bladdybden	og	
låsehendlene	for	avfasingsjusteringen	må	være	
strammet	og	festet	før	snittet	gjøres.

7. Vær ekstra forsiktig når du sager i eksis-
terende vegger eller andre områder uten inn-
syn.	Det	fremstikkende	bladet	kan	treffe	gjenstan-
der	som	kan	forårsake	tilbakeslag.

8. Hold ALLTID maskinen fast med begge hender. 
Plasser ALDRI hånden, benet eller noen annen 
kroppsdel under maskinfoten eller bak sagen, 
særlig når du sager på tvers.	Hvis	det	skjer	et	til-
bakeslag,	kan	sagen	lett	komme	til	å	hoppe	bakover	
over hånden din og forårsake alvorlige helseskader.

9. Bruk aldri makt på sagen. Skyv sagen frem-
over med en slik hastighet at bladet skjærer 
uten å miste fart.	Hvis	du	bruker	makt	på	sagen,	
kan	det	gi	ujevne	snitt,	unøyaktighet	og	muligheter	
for	tilbakeslag.

Vernfunksjon
1. Sjekk at det nedre vernet er ordentlig lukket før 

hver gang maskinen tas i bruk. Ikke begynn å 
bruke sagen hvis det nedre vernet ikke beveger 
seg fritt og lukker seg momentant. Det nedre 
vernet må aldri klemmes fast eller bindes opp 
i åpen stilling.	Hvis	sagen	ved	et	ulykkestilfelle	
skulle	falle	ned,	kan	det	nedre	vernet	bli	bøyd.	Løft	
det nedre vernet med hevehendelen og forviss deg 
om	at	det	beveger	seg	fritt	og	ikke	berører	bladet	
eller	andre	deler,	uansett	snittvinkel	eller	-dybde.

2. Kontroller at fjæren til det nedre vernet virker 
som den skal. Hvis vernet og fjæren ikke fun-
gerer som de skal, må de etterses før bruk. 
Det	nedre	vernet	kan	gå	tregt	pga.	ødelagte	deler,	
gummiavleiringer eller opphopning av spon.

3. Det nedre vernet kan trekkes tilbake manuelt 
bare i forbindelse med spesielle typer snitt, 
som f.eks. innstikk og kombinasjonssaging. 
Hev det nedre vernet ved hjelp av hevehen-
delen og slipp det så snart bladet går inn i 
materialet.	For	all	annen	saging	bør	det	nedre	
vernet få lov til å fungere automatisk.
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4. Pass på at det nedre vernet alltid dekker bladet 
før du setter sagen ned på benken eller gulvet.	Et	
ubeskyttet,	roterende	blad	vil	få	sagen	til	å	bevege	
seg	bakover	mens	bladet	kapper	alt	som	kommer	i	
dets	vei.	Vær	oppmerksom	på	at	bladet	trenger	en	
viss	tid	for	å	stoppe	etter	at	bryteren	er	sluppet.

5. Kontroller det nedre vernets funksjon ved å 
åpne det for hånd, slippe det og kontrollere 
at det lukkes. Kontroller også at hevehen-
delen ikke berører verktøyhuset.	Et	eksponert	
blad	er	SVÆRT	FARLIG	og	kan	føre	til	alvorlig	
personskade.

Flere sikkerhetsadvarsler
1. Ikke stopp bladene ved å presse sideveis på 

sagbladet.
2. FARE: 

Ikke prøv å fjerne kapp mens bladet er i bevegelse. 
FORSIKTIG: Bladene roterer fritt etter at verk-
tøyet er slått av.

3. Sett den bredeste delen av sagfoten på den 
delen av arbeidsemnet som er godt støttet 
opp, ikke på den delen som kommer til å falle 
av når snittet er fullført. Hvis arbeidsemnet 
er kort eller lite, må det klemmes fast. IKKE 
FORSØK Å HOLDE KORTE STYKKER MED 
HÅNDEN!

4. Du må aldri prøve å kutte mens verktøyet hol-
des opp ned i en skrustikke. Dette er ekstremt 
farlig og kan forårsake alvorlige ulykker.

5. Ha på deg vernebriller og hørselsvern under bruk.
6. Ikke bruk slipeskiver.
7. Bruk bare sagbladet med diameter som er mer-

ket på verktøyet eller spesifisert i håndboken. 
Bruk	av	et	blad	med	feil	størrelse	kan	påvirke	riktig	
beskyttelse	av	bladet	eller	bruk	av	bladvernet,	
som kan resultere i alvorlig personskade.

8. Bruk alltid sagbladet som er beregnet på kut-
ting av materialet som du skal kutte.

9. Bruk bare sagbladene som er merket med en 
hastighet som er lik eller høyere enn hastighe-
ten som er merket på verktøyet.

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.

Viktige sikkerhetsanvisninger for 
batteriinnsats

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese 
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) 
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet 
batteriet skal brukes i.

2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må 

du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis 
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige 
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle 
dem med store mengder rennende vann og 
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell 
kan føre til varig blindhet.

5. Ikke kortslutt batteriet:
(1)	 De kan være ekstremt varme og du kan 

brenne deg.
(2)	 Ikke lagre batteriet i samme beholder som 

andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.

(3)	 Ikke la batteriet komme i kontakt med 
vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et 
kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige 
forbrenninger og til og med til at batteriet går 
i stykker.

6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor 
temperaturen kan komme opp i eller over-
skride 50 °C.

7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det 
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan 
eksplodere hvis det begynner å brenne.

8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller 
utsetter det for slag.

9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjen-

stand for krav om spesialavfall. 
For	kommersiell	transport,	f.eks	av	tredjeparter	
eller	speditører,	må	spesielle	krav	om	pakking	og	
merking	følges. 
Før	varen	blir	sendt,	må	du	forhøre	deg	med	en	
ekspert	på	farlig	materiale.	Ta	også	hensyn	til	
muligheten	for	mer	detaljerte	nasjonale	bestem-
melser. 
Bruk	teip	eller	maskeringsteip	for	å	skjule	åpne	
kontakter	og	pakk	inn	batteriet	på	en	slik	måte	at	
den	ikke	kan	bevege	seg	rundt	i	emballasjen.

11. Følg lokale bestemmelser for avhendig av 
batterier.

12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert 
av Makita.	Montere	batteriene	i	produkter	som	
ikke	er	konforme	kan	føre	til	brann,	overheting	
eller	elektrolyttlekkasje.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-

batterier.	Bruk	av	batterier	som	har	endret	seg,	eller	
som	ikke	er	originale	Makita-batterier,	kan	føre	til	at	
batteriet	sprekker	og	forårsaker	brann,	personskader	
og	andre	skader.	Det	vil	også	ugyldiggjøre	garantien	
for	Makita-verktøyet	og	-laderen.

Tips for å opprettholde maksimal 
batterilevetid
1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. 

Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteri-
innsatsen når du merker at effekten reduseres.

2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. 
Overopplading forkorter batteriets levetid.

3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. 
Et varmt batteri må kjøles ned før lading.

4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en 
lang stund (over seks måneder). 
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FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer 
maskinen eller kontrollerer dens mekaniske 
funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du 
setter inn eller fjerner batteriet.

FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatro-
nen i et fast grep når du monterer eller fjerner 
batteripatronen.	Hvis	du	ikke	holder	verktøyet	og	
batteripatronen	godt	fast,	kan	du	miste	grepet,	og	
dette	kan	føre	til	skader	på	verktøyet	og	batteripatro-
nen samt personskader.
►	Fig.1:    1.	Rød	indikator	2.	Knapp	3. Batteriinnsats

For	å	ta	ut	batteriet	må	du	skyve	på	knappen	foran	på	
batteriet	og	trekke	det	ut.
Når	du	skal	sette	inn	batteriet,	må	du	plassere	tungen	
på	batteriet	på	linje	med	sporet	i	huset	og	skyve	batte-
riet	på	plass.	Skyv	det	helt	inn	til	det	går	i	inngrep	med	
et	lite	klikk.	Hvis	du	kan	se	den	røde	anviseren	på	over-
siden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt 
inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er 
synlig.	Hvis	dette	ikke	gjøres,	kan	batteriet	komme	til	
å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som 
oppholder	seg	i	nærheten.

FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i 
batteriet.	Hvis	batteriet	ikke	glir	lett	inn,	er	det	fordi	
det ikke settes inn på riktig måte.

Batterivernsystem for verktøy/batteri
Verktøyet	er	utstyrt	med	et	batterivernsystem	for	verk-
tøy/batteri.	Dette	systemet	slår	automatisk	av	strøm-
men	til	motoren	for	å	forlenge	verktøyets	og	batteriets	
levetid.	Verktøyet	stopper	automatisk	under	drift	hvis	
verktøyet	eller	batteriet	utsettes	for	en	av	følgende	
tilstander.	Indikatorene	lyser	i	noen	tilfeller.

Overlastsikring
Når	verktøyet	brukes	på	en	måte	som	gjør	at	det	bruker	
unormalt	mye	strøm,	vil	vektøyet	stoppe,	helt	automatisk	
og	uten	forvarsel.	I	dette	tilfellet	må	du	slå	av	verktøyet	
og	avslutte	bruken	som	forårsaket	at	verktøyet	ble	over-
belastet.	Slå	deretter	verktøyet	på	for	å	starte	det	igjen.

Overopphetingsvern
Når	verktøyet	er	overopphetet,	stopper	verktøyet	
automatisk.	La	verktøyet	kjøle	seg	ned	før	du	slår	på	
verktøyet	igjen.

Overutladingsvern
Når	det	blir	lite	batteri	igjen,	stopper	verktøyet	automa-
tisk.	Hvis	produktet	ikke	går	selv	om	bryterne	aktiveres,	
må	du	ta	batteriene	ut	av	verktøyet	og	lade	batteriene.

Indikere gjenværende batterikapasitet
Kun for batterier med indikatoren
►	Fig.2:    1. Indikatorlamper 2.	Kontrollknapp
Trykk	på	sjekk-knappen	på	batteriet	for	vise	gjenværende	
batterikapasitet.	Indikatorlampene	lyser	i	et	par	sekunder.

Indikatorlamper Gjenværende 
batterinivå

Tent Av Blinker

75 % til 
100 %

50 % til 75 %

25 % til 50 %

0 % til 25 %

Lad	batteriet.

Batteriet kan 
ha en feil.

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den 
faktiske	kapasiteten	alt	etter	bruksforholdene	og	den	
omgivende temperaturen.

Bryterfunksjon

ADVARSEL: Før du setter batteriet inn i maskinen, 
må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen 
på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

ADVARSEL: ALDRI sett avsperringsspaken 
ute av funksjon ved å for eksempel teipe over den. 
En	defekt	avsperringsknapp	kan	medføre	at	maskinen	
aktiveres	utilsiktet	og	føre	til	alvorlige	personskader.

ADVARSEL: Du må ALDRI bruke verktøyet hvis 
det starter når du trekker i startbryteren uten at du 
også må trykke på AV-sperrehendelen.	En	skadet/defekt	
bryter	kan	føre	til	at	maskinen	aktiveres	utilsiktet	og	alvor-
lige personskader kan oppstå. Returner maskinen til et 
Makita-servicesenter	for	å	få	den	reparert	FØR	videre	bruk.

For	å	hindre	at	startbryteren	betjenes	ved	et	uhell,	er	
verktøyet	utstyrt	med	en	AV-sperrehendel.	Trykk	inn	
AV-sperrehendelen	og	trykk	på	startbryteren	for	å	starte	
verktøyet.	Slipp	startbryteren	for	å	stanse	verktøyet.
►	Fig.3:    1.	Startbryter	2.	Av-sperrehendel

OBS: Ikke dra hardt i startbryteren uten å trykke inn 
avsperringsspaken.	Det	kan	føre	til	at	bryteren	knekker.

FORSIKTIG: Verktøyet starter straks ned-
bremsing av sirkelsagbladet så snart du har 
sluppet startbryteren. Hold godt fast i verktøyet 
som motvekt til reaksjonen til bremsen når du 
slipper startbryteren.	Plutselig	reaksjon	kan	gjøre	
at	verktøyet	glipper	ut	av	hånden	din	og	forårsake	
personskade.
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Justere skjæredybden

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

Løsne	hendelen,	og	beveg	foten	opp	eller	ned.	
Fest	foten	ved	ønsket	skjæredybde	ved	å	stramme	
hendelen.
For	at	sagingen	skal	bli	renere	og	sikrere	må	du	stille	
inn	skjæredybden	slik	at	ikke	mer	enn	én	sagtann	
stikker	ut	under	arbeidsstykket.	Hvis	skjæredybden	er	
riktig,	reduseres	risikoen	for	farlige	TILBAKESLAG	som	
kan forårsake personskade.
►	Fig.4:    1. Spak 2.	Løsne	3. Stramme

Sikting
Plasser	justeringslinjen	på	begynnelsen	av	den	tenkte	
skjærelinjen	på	arbeidsstykket.
►	Fig.5:    1.	Justeringslinje	2.	Skjærelinje	3.	Fot

Tenne lampen

FORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller se direkte 
på lyskilden.

For	å	slå	på	lampen	uten	å	kjøre	verktøyet,	må	du	
trekke	i	startbryteren	uten	å	trykke	avsperringsspaken.
For	å	slå	på	lampen	når	verktøyet	kjører,	må	du	
trykke	og	holde	på	avsperringsspaken	og	trekke	i	
startbryteren.
►	Fig.6:    1. Lampe

MERK:	Bruk	en	tørr	klut	til	å	tørke	støv	osv.	av	lam-
pelinsen.	Vær	forsiktig	så	det	ikke	blir	riper	i	lampelin-
sen,	da	dette	kan	redusere	lysstyrken.

Støvboks

FORSIKTIG: Ikke ta på sagspon og støv-
boksen med bare hender rett etter bruk. Disse 
kan	være	ekstremt	varme	og	vil	kunne	forårsake	
brannskader.

FORSIKTIG: Ikke skjær i materialer som er 
innsatt med tynner, bensin, fett eller andre kjemi-
kalier.	Sagspon	fra	slike	materialer	kan	skade	støv-
boksen	og	føre	til	brekkasje,	som	igjen	kan	medføre	
personskader.

FORSIKTIG: Bruk alltid øyebeskyttelse eller 
vernebriller når du tømmer støvboksen.

Sagspon	samles	opp	i	støvboksen.	Tøm	ut	støvet	fra	
støvboksen	med	jevne	mellomrom	før	det	blir	full.
Trykk	på	hendelen	på	støvboksen	for	å	åpne	lokket.	
Tøm	sagspon	mens	bakkanten	av	sagen	er	vendt	
nedover.
►	Fig.7:    1. Lokk 2. Spak
►	Fig.8

Elektrisk brems
Dette	verktøyet	er	utstyrt	med	elektrisk	bladbrems.	Hvis	verk-
tøyet	aldri	stopper	sirkelsagbladet	raskt	når	startbryteren	slip-
pes,	må	du	få	gjennomført	service	ved	et	Makita	servicesenter.

FORSIKTIG: Bladbremssystemet er ikke en 
erstatning for bladvern. MASKINEN MÅ ALDRI 
BRUKES UTEN ET FUNKSJONERENDE BLADVERN. 
DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE. 

MONTERING
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut 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.9:    1.	Sekskantnøkkel

Å sette på eller ta av sirkelsagbladet

FORSIKTIG: Bare bruk Makita-nøkkelen til å 
montere eller demontere sirkelsagbladet.

FORSIKTIG: Når du monterer sirkelsagbladet, 
må du sørge for å stramme skruen godt.

FORSIKTIG: Sørg for at sirkelsagbladet monte-
res med tennene pekende opp foran på verktøyet.
►	Fig.10:    1. Spindellås 2.	Sekskantnøkkel	

3. Stramme 4.	Løsne

For	å	ta	av	sirkelsagbladet,	må	du	trykke	på	spindellåsen	
slik	at	sirkelsagbladet	ikke	kan	rotere,	og	bruke	seks-
kantnøkkelen	til	å	løsne	sekskantskruen.	Skru	deretter	ut	
sekskantbolten,	den	ytre	flensen	og	sirkelsagbladet.
►	Fig.11:    1.	Sekskantbolt	2.	Ytre	flens	

3.	Sirkelsagblad	4.	Indre	flens	5.	Koppskive

Monter	sirkelsagbladet	ved	å	følge	fremgangsmåten	for	
fjerning	i	motsatt	rekkefølge.

ADVARSEL: SØRG FOR AT 
SEKSKANTSKRUEN ER STRAMMET TIL 
SKIKKELIG. Du må også passe på at skruen ikke 
strammes for hardt. Hvis hånden glipper fra seks-
kantnøkkelen, kan det føre til personskade.

ADVARSEL: Hvis du fjerner den indre flensen, 
må du passe på å montere den på spindelen. Når du 
monterer, må du velge riktig side der fremspringet 
passer perfekt i hullet på sirkelsagbladet. Hvis sirkelsag-
bladet	monteres	på	feil	side,	kan	det	føre	til	farlig	vibrasjon.

Rengjøring av bladvern
Når	du	skifter	sirkelsagbladet,	må	du	også	sørge	for	å	ren-
gjøre	øvre	og	nedre	bladvern	for	oppsamlet	sagspon	som	
forklart i avsnittet Vedlikehold. Du må imidlertid fortsatt 
kontrollere	at	nedre	bladvern	virker	før	hver	gangs	bruk.
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BRUK
FORSIKTIG: Bruk alltid øyebeskyttelse eller 

vernebriller før du begynner å bruke maskinen.

FORSIKTIG: Sørg for å bevege verktøyet pent 
fremover i en rett linje.	Hvis	du	bruker	makt	på	eller	
vrir	verktøyet,	vil	motoren	bli	overopphetet	og	mas-
kinen	kan	slå	tilbake	mot	brukeren.	Dette	er	farlig	og	
kan gi alvorlige personskader.

FORSIKTIG: Du må aldri vri eller tvinge mas-
kinen i kuttet.	Dette	kan	overbelaste	motoren	og/
eller	forårsake	farlig	tilbakeslag,	og	operatøren	kan	få	
alvorlige skader.

FORSIKTIG: Bruk alltid sirkelsagblad som er 
egnet for den jobben du skal gjøre. Bruk av ueg-
nede	sirkelsagblader	kan	resultere	i	dårlig	skjærey-
telse	og/eller	medføre	en	risiko	for	personskader.

FORSIKTIG: Ikke bruk et sirkelsagblad som 
er deformert eller sprukket. Bytt det.
►	Fig.12

Hold	godt	tak	i	verktøyet.	Verktøyet	leveres	med	hånd-
tak	både	foran	og	bak.	Bruk	begge	for	å	få	best	mulig	
tak	på	verktøyet.	Hvis	du	holder	maskinen	med	begge	
hendene,	risikerer	du	ikke	at	de	blir	skåret	av	sirkelsag-
bladet.	Sett	foten	på	arbeidsstykket	som	skal	skjæres,	
uten	at	sirkelsagbladet	kommer	borti	arbeidsstykket.	
Slå	deretter	på	maskinen,	og	vent	til	sirkelsagbladet	
oppnår full hastighet. Beveg nå maskinen forover over 
overflaten	av	arbeidsemnet,	mens	du	holder	den	flatt	og	
beveger	deg	jevnt	forover,	inntil	snittet	er	fullført.
For	å	få	rene	kutt,	må	du	skjære	i	rett	linje	og	med	jevn	
hastighet.	Hvis	kuttet	ikke	følger	skjærelinjen	helt,	må	
du	ikke	forsøke	å	dreie	eller	tvinge	verktøyet	tilbake	
til	skjærelinjen.	Hvis	du	gjør	det,	kan	sirkelsagbladet	
sette	seg	fast	og	gi	farlige	tilbakeslag	som	kan	føre	til	
alvorlige	kader.	Slipp	bryteren,	vent	til	sirkelsagbladet	
stopper	og	trekk	maskinen	tilbake.	Still	inn	verktøyet	på	
en	ny	skjærelinje,	og	begynn	sagingen	på	nytt.	Forsøk	
å	unngå	en	plassering	som	utsetter	operatøren	for	en	
sprut	av	materialbiter	og	spon	fra	maskinen.	Bruk	ver-
nebriller	for	å	redusere	faren	for	skader.
Siktesporene	i	foten	gjør	det	enkelt	å	kontrollere	avstan-
den	mellom	forkanten	av	sirkelsagbladet	og	arbeids-
emnet	når	sirkelsagbladet	er	stilt	inn	på	maksimal	
kappedybde.
►	Fig.13:    1.	Skjærelinje	2.	Fot	3. Siktspor

FORSIKTIG: Ikke stable materialer når du 
skjærer dem.

FORSIKTIG: Ikke skjær herdet stål, tre, plast, 
sement, fliser osv. Bare skjær bløtt stål, alumi-
nium og rustfritt stål med et egnet sirkelsagblad.

FORSIKTIG: Ikke ta i sirkelsagbladet, 
arbeidsemnet eller skjæresponene med bare 
hender rett etter saging.	Disse	kan	være	ekstremt	
varme	og	vil	kunne	forårsake	brannskader.

FORSIKTIG: Hvis verktøyet brukes kontinu-
erlig inntil batteriet er utladet, må du la verktøyet 
hvile i 15 minutter før du fortsetter med et nytt 
batteri.

Parallellanlegg (føringslinjal)
Valgfritt tilbehør

FORSIKTIG: Pass på at parallellanlegget sit-
ter godt fast i riktig posisjon før bruk.	Feil	tilbehør	
kan	forårsake	farlige	tilbakeslag.
►	Fig.14:    1.	Parallellanlegg	(føringslinjal)	

2.	Klemmeskrue

Det	praktiske	parallellanlegget	gjør	det	mulig	å	foreta	
ekstra	nøyaktige	rette	kutt.	Skyv	ganske	enkelt	paral-
lellanlegget	tett	opp	til	siden	av	arbeidsemnet	og	fest	
det med skruen foran på foten. Med parallellanlegget 
kan	du	dessuten	skjære	gjentatte	ganger	med	samme	
bredde.

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar 
inspeksjon eller vedlikehold.

FORSIKTIG: Rens de øvre og nedre vernene 
for å sikre at det ikke har samlet seg metallspon 
som kan svekke funksjonen til det nedre verne-
systemet.	Et	skittent	vernesystem	kan	begrense	
forsvarlig	bruk	og	føre	til	alvorlig	personskade.	Når 
du bruker trykkluft for å blåse metallspon ut av 
vernet, må du bruke sikker øye- og pustevern.

FORSIKTIG: Etter hver bruk må du gjøre ren 
støvboksen og tørke sagsponet av verktøyet.	Fint	
metallstøv	kan	komme	inn	i	verktøyet	og	forårsake	
feilfunksjon	eller	brann.

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	juste-
ringer	utføres	av	autoriserte	Makita	servicesentre	eller	
fabrikkservicesentre,	og	det	må	alltid	brukes	reservede-
ler fra Makita.

Inspeksjon av sirkelsagbladet
•  Før og etter bruk, må du alltid kontrollere nøye 

at sirkelsagbladet ikke har sprekker eller andre 
skader. Skift ut sprukne eller skadede sirkel-
sagblad omgående.

•  Bytt ut det gamle sirkelsagbladet med et nytt 
når det ikke lenger skjærer effektivt. Bruk av 
sløve	sirkelsagblad	kan	forårsake	farlig	tilbakeslag	
og/eller	overbelastning	av	motoren.

•  Sirkelsagblader med karbidspiss for metalsa-
ger kan ikke slipes.
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Skifte kullbørster
►	Fig.15:    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.16:    1.	Børsteholderhette

3.	 Sett	inn	batteriinnsatsen	i	verktøyet	og	kjør	inn	
børstene	ved	å	la	verktøyet	gå	uten	belastning	i	ca.	1	
minutt.
4.	 Sjekk	verktøyet	mens	det	går,	og	kontroller	den	
elektriske	bremsefunksjonen	når	du	slipper	startbryte-
ren.	Hvis	bremsen	ikke	virker	som	den	skal,	må	du	be	
ditt lokale Makita servicesenter om å reparere den.

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.
•	 Sirkelsagblad	med	karbidspisser
•	 Parallellanlegg	(føringslinjal)
•	 Klemmeskrue
•	 Sekskantnøkkel
•	 Vernebriller
•	 Makita	originalbatteri	og	lader

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




