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4 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: DDF484

Drilling capacities Steel 13 mm

Wood 38 mm

Fastening capacities Wood screw 10 mm x 90 mm

Machine screw M6

No load speed High (2) 0 - 2,000 min-1

Low (1) 0 - 500 min-1

Overall length 172 mm

Rated voltage D.C. 18 V

Battery cartridge BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1830B, BL1840B, BL1850B, 

BL1860B

Net weight 1.5 kg 1.8 kg

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

•	 Specifications	and	battery	cartridge	may	differ	from	country	to	country.
•	 Weight,	with	battery	cartridge,	according	to	EPTA-Procedure	01/2003

Intended use
The	tool	is	intended	for	drilling	and	screw	driving	in	
wood, metal and plastic.

Noise
The	typical	A-weighted	noise	level	determined	accord-
ing	to	EN60745:
Sound	pressure	level	(LpA)	:	76	dB(A)
Uncertainty	(K)	:	3	dB(A)
The	noise	level	under	working	may	exceed	80	dB	(A).

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The	vibration	total	value	(tri-axial	vector	sum)	deter-
mined	according	to	EN60745:
Work	mode:	drilling	into	metal
Vibration	emission	(ah,D)	:	2.5	m/s2 or less
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 and 
all instructions. Failure	to	follow	the	warnings	and	
instructions	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-operated	(corded)	power	tool	or	battery-operated	
(cordless) power tool.
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Cordless driver drill safety warnings
1. Use auxiliary handle(s), if supplied with the 

tool.	Loss	of	control	can	cause	personal	injury.
2. Hold power tool by insulated gripping sur-

faces, when performing an operation where the 
cutting accessory may contact hidden wiring. 
Cutting	accessory	contacting	a	"live"	wire	may	
make	exposed	metal	parts	of	the	power	tool	"live"	
and	could	give	the	operator	an	electric	shock.

3. Hold power tool by insulated gripping sur-
faces, when performing an operation where 
the fastener may contact hidden wiring. 
Fasteners	contacting	a	"live"	wire	may	make	
exposed	metal	parts	of	the	power	tool	"live"	and	
could	give	the	operator	an	electric	shock.

4. Always be sure you have a firm footing. Be 
sure no one is below when using the tool in 
high locations.

5. Hold the tool firmly.
6. Keep hands away from rotating parts.
7. Do not leave the tool running. Operate the tool 

only when hand-held.
8. Do not touch the drill bit or the workpiece 

immediately after operation; they may be 
extremely hot and could burn your skin.

9. Some material contains chemicals which may 
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier 
safety data.

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.

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.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with "B" at the end of the 
model number
►	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	few	seconds.

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

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.

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/battery	is	operated	in	a	manner	that	
causes	it	to	draw	an	abnormally	high	current,	the	tool	
automatically	stops	without	any	indication.	In	this	sit-
uation,	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/battery	is	overheated,	the	tool	stops	
automatically.	In	this	situation,	let	the	tool/battery	cool	
before	turning	the	tool	on	again.

Overdischarge protection
When	the	battery	capacity	is	not	enough,	the	tool	stops	
automatically.	In	this	case,	remove	the	battery	from	the	
tool	and	charge	the	battery.

NOTE:	Overheat	protection	(for	battery)	will	work	only	
with	batteries	with	star	marking.
►	Fig.3:    1. Star marking

Switch action
►	Fig.4:    1. Switch trigger

CAUTION: 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.

To	start	the	tool,	simply	pull	the	switch	trigger.	Tool	
speed	is	increased	by	increasing	pressure	on	the	switch	
trigger. Release the switch trigger to stop.

NOTE:	The	tool	automatically	stops	if	you	keep	pull-
ing	the	switch	trigger	for	about	6	minutes.

Lighting up the front lamp
►	Fig.5:    1. Lamp
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CAUTION: Do not look in the light or see the 
source of light directly.

Pull	the	switch	trigger	to	light	up	the	lamp.	The	lamp	
keeps	on	lighting	while	the	switch	trigger	is	being	pulled.	
The	lamp	goes	out	approximately	10	seconds	after	
releasing the switch trigger.

NOTE: When the tool is overheated, the tool stops 
automatically	and	the	lamp	starts	flashing.	In	this	
case,	release	the	switch	trigger.	The	lamp	turns	off	in	
one	minute.
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.

Reversing switch action
►	Fig.6:    1. Reversing switch lever

CAUTION: Always check the direction of 
rotation before operation.

CAUTION: Use the reversing switch only after 
the tool comes to a complete stop. Changing the 
direction	of	rotation	before	the	tool	stops	may	dam-
age the tool.

CAUTION: When not operating the tool, 
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.

This	tool	has	a	reversing	switch	to	change	the	direction	
of	rotation.	Depress	the	reversing	switch	lever	from	the	
A	side	for	clockwise	rotation	or	from	the	B	side	for	coun-
terclockwise rotation.
When	the	reversing	switch	lever	is	in	the	neutral	posi-
tion,	the	switch	trigger	cannot	be	pulled.

Speed change
►	Fig.7:    1. Speed change lever

CAUTION: Always set the speed change lever 
fully to the correct position.	If	you	operate	the	tool	with	
the	speed	change	lever	positioned	halfway	between	the	
"1"	side	and	"2"	side,	the	tool	may	be	damaged.

CAUTION: Do not use the speed change lever 
while the tool is running.	The	tool	may	be	damaged.

Displayed 
Number

Speed Torque Applicable 
operation

1 Low High Heavy load-
ing operation

2 High Low Light loading 
operation

To	change	the	speed,	switch	off	the	tool	first.	Push	the	
speed	change	lever	to	display	"2"	for	high	speed	or	"1"	for	
low	speed	but	high	torque.	Be	sure	that	the	speed	change	
lever	is	set	to	the	correct	position	before	operation.
If	the	tool	speed	is	coming	down	extremely	during	the	
operation	with	display	"2",	push	the	lever	to	display	"1"	
and restart the operation.

Adjusting the fastening torque
►	Fig.8:    1.	Adjusting	ring	2.	Graduation	3.	Arrow

The	fastening	torque	can	be	adjusted	in	22	levels	by	turning	the	adjusting	ring.	Align	the	graduations	with	the	arrow	
on	the	tool	body.	You	can	get	the	minimum	fastening	torque	at	1	and	maximum	torque	at	 marking.
The	clutch	will	slip	at	various	torque	levels	when	set	at	the	number	1	to	21.	The	clutch	does	not	work	at	
the marking.
Before	actual	operation,	drive	a	trial	screw	into	your	material	or	a	piece	of	duplicate	material	to	determine	which	
torque	level	is	required	for	a	particular	application.	 
The	following	shows	the	rough	guide	of	the	relationship	between	the	screw	size	and	graduation.

Graduation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Machine screw M4 M5 M6

Wood 
screw

Soft	wood	
(e.g. pine)

– ɸ3.5 x 22 ɸ4.1x 38 –

Hard wood 
(e.g.	lauan)

– ɸ3.5 x 22 ɸ4.1x 38 –

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.

Installing or removing driver bit/
drill bit
►	Fig.9:    1. Sleeve 2. Close 3. Open

Turn	the	sleeve	counterclockwise	to	open	the	chuck	
jaws.	Place	the	driver	bit/drill	bit	in	the	chuck	as	far	
as	it	will	go.	Turn	the	sleeve	clockwise	to	tighten	the	
chuck.	To	remove	the	driver	bit/drill	bit,	turn	the	sleeve	
counterclockwise.

Installing hook
►	Fig.10:    1. Groove 2. Hook 3. Screw

The	hook	is	convenient	for	temporarily	hanging	the	tool.	
This	can	be	installed	on	either	side	of	the	tool.	To	install	
the	hook,	insert	it	into	a	groove	in	the	tool	housing	on	
either	side	and	then	secure	it	with	a	screw.	To	remove,	
loosen	the	screw	and	then	take	it	out.
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Installing driver bit holder
Optional accessory
►	Fig.11:    1.	Driver	bit	holder	2.	Driver	bit

Fit	the	driver	bit	holder	into	the	protrusion	at	the	tool	foot	
on	either	right	or	left	side	and	secure	it	with	a	screw.
When	not	using	the	driver	bit,	keep	it	in	the	driver	bit	
holders.	Driver	bits	45	mm-long	can	be	kept	there.

OPERATION
CAUTION: Always insert the battery cartridge 

all the way until it locks in place.	If	you	can	see	the	
red	indicator	on	the	upper	side	of	the	button,	it	is	not	
locked	completely.	Insert	it	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: When the speed comes down 
extremely, reduce the load or stop the tool to 
avoid the tool damage.

Hold	the	tool	firmly	with	one	hand	on	the	grip	and	the	
other	hand	on	the	bottom	of	the	battery	cartridge	to	
control the twisting action.
►	Fig.12

Screwdriving operation

CAUTION: Adjust the adjusting ring to the 
proper torque level for your work.

CAUTION: Make sure that the driver bit is 
inserted straight in the screw head, or the screw 
and/or driver bit may be damaged.

Place	the	point	of	the	driver	bit	in	the	screw	head	and	
apply	pressure	to	the	tool.	Start	the	tool	slowly	and	then	
increase	the	speed	gradually.	Release	the	switch	trigger	
as	soon	as	the	clutch	cuts	in.

NOTE: When driving wood screw, pre-drill a pilot hole 
2/3	the	diameter	of	the	screw.	It	makes	driving	easier	
and	prevents	splitting	of	the	workpiece.

Drilling operation
First,	turn	the	adjusting	ring	so	that	the	arrow	points	to	
the 	marking.	Then	proceed	as	follows.

Drilling in wood
When	drilling	in	wood,	the	best	results	are	obtained	
with	wood	drills	equipped	with	a	guide	screw.	The	guide	
screw	makes	drilling	easier	by	pulling	the	drill	bit	into	
the workpiece.

Drilling in metal
To	prevent	the	drill	bit	from	slipping	when	starting	a	
hole,	make	an	indentation	with	a	center-punch	and	
hammer	at	the	point	to	be	drilled.	Place	the	point	of	the	
drill	bit	in	the	indentation	and	start	drilling.
Use	a	cutting	lubricant	when	drilling	metals.	The	excep-
tions	are	iron	and	brass	which	should	be	drilled	dry.

CAUTION: Pressing excessively on the tool 
will not speed up the drilling.	In	fact,	this	excessive	
pressure	will	only	serve	to	damage	the	tip	of	your	drill	
bit,	decrease	the	tool	performance	and	shorten	the	
service	life	of	the	tool.

CAUTION: Hold the tool firmly and exert care 
when the drill bit begins to break through the 
workpiece.	There	is	a	tremendous	force	exerted	on	
the	tool/drill	bit	at	the	time	of	hole	break	through.

CAUTION: A stuck drill bit can be removed 
simply by setting the reversing switch to reverse 
rotation in order to back out. However, the tool 
may back out abruptly if you do not hold it firmly.

CAUTION: Always secure workpieces in a 
vise or similar hold-down device.

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.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
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 
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	regarding	
these	accessories,	ask	your	local	Makita	Service	Center.
•	 Drill	bits
•	 Driver	bits
•	 Driver	bit	holder
•	 Hook
•	 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: DDF484

Borekapasitet Stål 13 mm

Tre 38 mm

Festekapasitet Treskrue 10 mm x 90 mm

Maskinskrue M6

Hastighet	uten	belastning Høy (2) 0 - 2 000 min-1

Lav (1) 0 - 500 min-1

Total	lengde 172 mm

Nominell spenning DC 18 V

Batteriinnsats BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1830B, BL1840B, BL1850B, 

BL1860B

Nettovekt 1,5 kg 1,8 kg

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

•	 Spesifikasjoner	og	batteriinnsats	kan	variere	fra	land	til	land.
•	 Vekt,	med	batteriinnsats,	i	henhold	til	EPTA-prosedyre	01/2003

Riktig bruk
Maskinen	er	beregnet	til	boring	og	skruing	i	tre,	metall	
og plast.

Støy
Typisk	A-vektet	lydtrykknivå	er	bestemt	i	henhold	til	
EN60745:
Lydtrykknivå (LpA)	:	76	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)
Støynivået	under	arbeid	kan	overskride	80	dB	(A).

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt	i	henhold	EN60745:
Arbeidsmodus:	Bore	inn	i	metall
Genererte	vibrasjoner	(ah,D)	:	2,5	m/s2 eller mindre
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 tom-
gang	og	hvor	lenge	startbryteren	faktisk	holdes	trykket).

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

SIKKERHETSADVARSEL
Generelle advarsler angående 
sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarslene og 
alle instruksjonene. Hvis	du	ikke	følger	alle	advars-
lene	og	instruksjonene	som	er	oppført	nedenfor,	kan	
det	føre	til	elektriske	støt,	brann	og/eller	alvorlige	
helseskader.

Oppbevar alle advarsler og 
instruksjoner for senere bruk.
Uttrykket	«elektrisk	verktøy»	i	advarslene	refererer	
både	til	elektriske	verktøy	(med	ledning)	tilkoblet	strøm-
nettet,	og	batteridrevne	verktøy	(uten	ledning).
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Sikkerhetsadvarsler for den 
batteridrevne borskrutrekkeren

1. Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med 
maskinen.	Hvis	maskinen	kommer	ut	av	kontroll,	
kan	det	resultere	i	helseskader.

2. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når 
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med 
skjulte ledninger under arbeidet.	Hvis	kuttetil-
behøret	kommer	i	kontakt	med	«strømførende»	
ledninger, kan ikke isolerte metalldeler i maskinen 
bli	«strømførende»	og	kunne	gi	brukeren	elektrisk	
støt.

3. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når 
festemidlet kan komme i kontakt med skjulte 
ledninger under arbeidet.	Hvis	skruer	eller	bolter	
kommer	i	kontakt	med	en	«strømførende»	ledning,	
kan	metalldelene	på	det	elektriske	verktøyet	bli	
«strømførende»	og	føre	til	at	brukeren	får	støt.

4. Pass på at du har godt fotfeste. Forviss deg 
om at ingen står under deg når du jobber høyt 
over bakken.

5. Hold godt fast i verktøyet.
6. Hold hendene unna roterende deler.
7. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. 

Verktøyet må bare brukes mens operatøren 
holder det i hendene.

8. Ikke berør bor eller arbeidsstykke umiddelbart 
etter bruk. Disse vil da være ekstremt varme, 
og du kan få brannsår.

9. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som 
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hud-
kontakt og innånding av støv. Følg leverandø-
rens sikkerhetsanvisninger.

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.

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 maskinen 

er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maski-
nen 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 batteripatronen 
i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripa-
tronen.	Hvis	du	ikke	holder	verktøyet	og	batteripatronen	
godt	fast,	kan	du	miste	grepet,	og	dette	kan	føre	til	skader	
på	verktøyet	og	batteripatronen	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	maski-
nen	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.

Indikere gjenværende 
batterikapasitet

Kun for batterier med «B» sist i modellnummeret
►	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.

Batterivernsystem for verktøy/
batteri
Verktøyet	er	utstyrt	med	et	batterivernsystem	for	verk-
tøy/batteri.	Dette	systemet	kutter	automatisk	strømmen	
til	motoren	for	å	forlenge	verktøyets	og	batteriets	
levetid.	Verktøyet	stopper	automatisk	under	drift	hvis	
verktøyet	eller	batteriet	utsettes	for	en	av	følgende	
tilstander:

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

Overopphetingsvern
Når	verktøyet/batteriet	er	overopphetet,	stopper	verk-
tøyet	automatisk.	I	dette	tilfellet	må	du	la	verktøyet/
batteriet	avkjøles	før	du	starter	verktøyet	på	nytt.

Overutladingsvern
Når	det	blir	batterikapasiteten	er	utilstrekkelig,	stopper	
verktøyet	automatisk.	I	så	fall	fjerner	du	batteriet	fra	
verktøyet og lader det.

MERK:	Beskyttelsen	mot	overoppheting	(av	batteriet)	
virker	bare	for	stjernemerkede	batterier.
►	Fig.3:    1.	Stjernemerking

Bryterfunksjon
►	Fig.4:    1.	Startbryter

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

For	å	starte	maskinen,	må	du	trykke	på	startbryteren.	
Når	du	trykker	hardere	på	startbryteren,	øker	hastig-
heten	på	verktøyet.	Slipp	opp	bryteren	for	å	stanse	
verktøyet.

MERK:	Verktøyet	stopper	automatisk	hvis	du	holder	
inne	startbryteren	i	mer	enn	6	minutter.

Tenne frontlampen
►	Fig.5:    1. Lampe

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

Trykk	inn	startbryteren	for	å	tenne	lampen.	Lampen	
fortsetter	å	lyse	så	lenge	startbryteren	holdes	inne.	
Lampen	slukkes	omtrent	10	sekunder	etter	at	startbry-
teren	er	sluppet.
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MERK:	Når	verktøyet	er	overopphetet,	stanser	det	auto-
matisk,	og	lampen	begynner	å	blinke.	Hvis	så	er	tilfelle,	
utløs	startbryteren.	Lampen	slukkes	i	løpet	av	ett	minutt.
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.

Reverseringsfunksjon
►	Fig.6:    1. Reverseringsspak

FORSIKTIG: Før arbeidet begynner, må du 
alltid kontrollere rotasjonsretningen.

FORSIKTIG: Bruk reversbryteren bare etter at 
verktøyet har stoppet helt.	Hvis	du	endrer	rotasjons-
retningen	før	verktøyet	har	stoppet,	kan	det	bli	ødelagt.

FORSIKTIG: Når du ikke skal bruke maskinen len-
ger, må du alltid sette reversbryteren i nøytral stilling.

Dette	verktøyet	har	en	reversbryter	som	kan	brukes	til	
å	endre	rotasjonsretningen.	Trykk	inn	reversbryteren	
fra	«A»-siden	for	å	velge	rotasjon	med	klokken,	eller	fra	
«B»-siden	for	å	velge	rotasjon	mot	klokken.
Når	reversbryteren	er	i	nøytral	stilling,	kan	ikke	startbry-
teren trykkes inn.

Turtallsendring
►	Fig.7:    1. Hastighetsvelger

FORSIKTIG: Hastighetsvelgeren må alltid set-
tes i helt riktig posisjon.	Hvis	du	bruker	maskinen	
med	hastighetsvelgeren	innstilt	på	et	punkt	midt	mel-
lom	posisjon	«1»	og	«2»,	kan	maskinen	bli	ødelagt.

FORSIKTIG: Ikke bruk hastighetsvelge-
ren mens verktøyet er i bruk. Dette kan skade 
verktøyet.

Vist nummer Hastighet Moment Aktuell drift

1 Lav Høy Drift	med	tung	
last

2 Høy Lav Drift	med	lett	
last

Slå	av	verktøyet	før	du	endrer	hastighet.	Skyv	hastig-
hetsvelgeren	sik	at	den	viser	”2”	for	høy	hastighet	eller	
”1”	for	lav	hastighet	med	høyt	dreiemoment.	Forviss	
deg	om	at	hastighetsvelgeren	er	i	riktig	posisjon	før	du	
tar	i	bruk	maskinen.
Hvis	hastigheten	på	verktøyet	reduseres	betydelig	
under	drift	mens	displayet	viser	”2”,	skyver	du	velgeren	
til	displayet	viser	”1”	og	starter	operasjonen	på	nytt.

Justere tiltrekkingsmomentet
►	Fig.8:    1.	Justeringsring	2. Gradinndeling 3.	Pil

Tiltrekkingsmomentet	kan	justeres	i	22	nivåer	ved	å	dreie	justeringsringen.	Rett	inn	gradinndelingen	med	pilen	på	
verktøykroppen.	Du	oppnår	minimum	tiltrekkingsmoment	i	posisjon	1	og	maksimalt	dreiemoment	ved	 -merket.
Clutchen	vil	slure	på	forskjellige	momentnivåer	når	den	er	innstilt	på	nummer	1	til	21.	Kløtsjen	fungerer	ikke	
ved -merking.
Før	den	faktiske	arbeidsoperasjonen	skal	utføres,	bør	du	skru	inn	en	prøveskrue	i	materialet	ditt,	eller	i	et	materiale	
av	samme	type,	for	å	finne	ut	hvilket	dreiemoment	som	kreves	for	en	bestemt	bruk.	 
Følgende	viser	en	oversikt	over	forholdet	mellom	størrelse	på	skruen	og	gradinndelingen.

Gradinndeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Maskinskrue M4 M5 M6

Treskrue Mykt tre 
(f.eks.	
furu)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1x 38 –

Hardt tre 
(f.eks.	
kryssfinér)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1x 38 –

MONTERING
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører 
noe arbeid på maskinen.

Montere eller demontere 
skrutrekkerbor eller bor
►	Fig.9:    1. Hylse 2.	Lukke	3. Åpne

Skru	mansjetten	mot	klokken	for	å	åpne	kjevene	på	
kjoksen.	Sett	skrutrekkerboret/boret	så	langt	inn	i	kjok-
sen	som	det	vil	gå.	Vri	mansjetten	med	klokken	for	å	
stramme	kjoksen.	For	å	fjerne	skrutrekkerboret/boret	
må	du	vri	mansjetten	mot	klokken.

Monteringskrok
►	Fig.10:    1. Spor 2. Krok 3.	Skrue

Kroken	er	praktisk	for	å	henge	opp	verktøyet	med	
for	kortere	tid.	Den	kan	monteres	på	begge	sider	av	
verktøyet.	For	å	montere	kroken,	må	du	sette	den	inn	
i	sporet	på	en	av	sidene	av	verktøyhuset	og	feste	den	
med	en	skrue.	Ta	den	av	igjen	ved	å	løsne	skruen.

Montere skrutrekkerborholder
Valgfritt tilbehør
►	Fig.11:    1.	Skrutrekkerborholder	2.	Skrutrekkerbor

Sett	skrutrekkerborholderen	inn	i	fremspringet	på	foten	
av	maskinen,	enten	på	høyre	eller	venstre	side	og	fest	
den	med	en	skrue.
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Når	du	ikke	bruker	skrutrekkerboret,	må	du	oppbevare	
det	i	skrutrekkerborholderne.	Her	kan	det	oppbevares	
opptil	45	mm	lange	skrutrekkerbor.

BRUK
FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt 

inn, til det låses på plass.	Hvis	du	kan	se	den	røde	
anviseren på oversiden av knappen, er det ikke 
fullstendig	låst.	Sett	batteriet	helt	inn,	så	langt	at	den	
røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke 
gjøres,	kan	batteriet	falle	ut	av	maskinen	og	skade	
deg	eller	andre	som	oppholder	seg	i	nærheten.

FORSIKTIG: Når hastigheten reduseres kraf-
tig, må du redusere belastningen på verktøyet 
eller stoppe det for å unngå skade på verktøyet.

Hold maskinen godt med en hånd på håndtaket og den 
andre	hånden	nederst	på	batteripatronen	for	å	holde	
kontroll	på	svinge-bevegelsene.
►	Fig.12

Skrutrekkerfunksjon

FORSIKTIG: Bruk justeringsringen til å stille 
inn korrekt momentnivå for den jobben du skal 
gjøre.

FORSIKTIG: Pass på at skrutrekkerbitset er 
satt rett ned i skruehodet, ellers kan skruen og/
eller skrutrekkerboret bli skadet.

Plasser	spissen	av	boret	i	skruehodet	og	bruk	trykk	på	
verktøyet. Start verktøyet sakte. Øk hastigheten grad-
vis.	Slipp	opp	startbryteren	når	clutchen	slår	inn.

MERK:	Når	du	skrur	inn	en	treskrue,	må	du	forhånds-
bore	et	pilothull	på	2/3	av	skruens	diameter.	Dette	
gjør	det	enklere	å	skru	inn	skruen,	og	hindrer	at	tre-
verket sprekker.

Borfunksjon

Vri	først	justeringsringen	slik	at	pilen	peker	mot	 -mer-
ket.	Fortsett	deretter	som	følger.

Bore i tre
Når	du	borer	i	tre,	blir	resultatene	best	med	trebor	som	
er	utstyrt	med	en	ledeskrue.	Ledeskruen	forenkler	
boringen	ved	at	den	trekker	skrutrekkerboret	inn	i	
arbeidsstykket.

Bore i metall
For	at	ikke	skrutrekkerboret	skal	gli	når	du	begynner	
å	bore,	må	du	lage	en	fordypning	med	en	dor	og	en	
hammer	der	hullet	skal	bores.	Sett	spissen	av	skrutrek-
kerboret	i	fordypningen	og	begynn	å	bore.
Bruk	en	skjærevæske	når	du	borer	i	metall.	Unntakene	
er	jern	og	messing	som	skal	bores	tørt.

FORSIKTIG: Hvis du bruker for mye kraft 
på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. 
Overdreven	bruk	av	kraft	vil	tvert	imot	kunne	bidra	
til	å	ødelegge	spissen	av	skrutrekkerboret,	redusere	
verktøyeffekten	og	forkorte	verktøyets	levetid.

FORSIKTIG: Hold verktøyet i et fast grep, og 
vær forsiktig når skrutrekkerboret begynner å 
bryte gjennom arbeidsstykket.	I	gjennombrudds-
øyeblikket	virker	det	en	enorm	kraft	på	verktøyet/
skrutrekkerboret.

FORSIKTIG: Et skrutrekkerbor som sitter fast 
kan fjernes hvis du setter reversbryteren til mot-
satt rotasjonsretning, så verktøyet kan bakke ut. 
Verktøyet kan imidlertid komme brått ut hvis du 
ikke holder det i et fast grep.

FORSIKTIG: Arbeidsstykker må alltid 
festes med en skrustikke eller en liknende 
festeanordning.

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

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut 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	juste-
ringer	utføres	av	autoriserte	Makita	servicesentre	eller	
fabrikkservicesentre,	og	det	må	alltid	brukes	reservede-
ler	fra	Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker 

dette tilbehøret eller verktøyet sammen med 
den Makita-maskinen som er spesifisert i denne 
håndboken.	Bruk	av	annet	tilbehør	eller	verktøy	kan	
forårsake	personskader.	Tilbehør	og	verktøy	må	kun	
brukes	til	det	formålet	det	er	beregnet	på.

Ta	kontakt	med	ditt	lokale	Makita-servicesenter	hvis	du	
trenger	mer	informasjon	om	dette	tilbehøret.
•	 Bor
•	 Skrutrekkerbor
•	 Skrutrekkerborholder
•	 Krok
•	 Makita	originalbatteri	og	lader

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