
Uwaga:
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, 

a przy pracy ściśle przestrzegać przepisów BHP!
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Opakowanie
Przecinarka MAKITA pakowana jest w tekturowym kartonie, 
zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami w transporcie. 
Tektura jest surowcem wtórnym. Namawiamy do wielokrotnego 
używania kartonu.

 

Dziękujemy za wybranie urządzenia MAKITA.
Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z wyboru prze-
cinarki MAKITA. Zarówno piły łańcuchowe jak i przecinarki 
MAKITA charakteryzują się wysoce wydajnymi silnikami o 
doskonałych parametrach i bardzo korzystnym stosunkiem 
mocy do wagi urządzenia.
� Mocna konstrukcja i duża niezawodność.
� Bezawaryjny zapłon elektroniczny z hermetycznym zabezpi-

eczeniem chroniącym przed dostępem kurzu i wilgoci.
� Tłumienie drgań dzięki specjalnemu systemowi MAKITA 

D2M, który zapewnia niemęczącą pracę nawet przy ręcznym 
prowadzeniu przecinarki.

� Wielostopniowy system Þ ltrowania powietrza z turbo-cyklo-
Þ ltrem zapewniający niezawodną pracę nawet w przypadku 
dużego zapylenia. 

� System sprężynowy Easy-Start umożliwia rozruch pilarki bez 
dużego wysiłku. Akumulator sprężynowy wspomaga proces 
rozruchu.

� Obszerne wyposażenie spajanych żywicą sztuczną i diamen-
towych tarcz tnących.

Prawa własności odnoszące się do przecinarek to: DE 
202010000143 U1, DE 202011050393 U1,  DE 202011050396 U1, 
DE 202011050394 U1, DE 202010004275 U1, DE 202009010557 
U1, DE 202009006860 U1, DE 202008003781 U1.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania wyrobu
MAKITA.
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uzyskać maksymalną 
wydajność przecinarki MAKITA zalecamy co następuje:
Osoby po raz pierwszy przystępujące do pracy 
przecinarką powinny dokładnie zapoznać się z niniejszą 
Instrukcją użytkowania i ściśle przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa! Wszelkie zaniedbania mogą spowodować 
poważne obrażenia ciała lub śmierć!

Ważna wskazówka dla osób z wszczepionym rozruszni-
kiem serca 

Podczas pracy urządzenie wytwarza lekkie pole elektromag-
netyczne. Może zatem zakłócać pracę rozrusznika serca..

W celu uniknięcia błędnego działania rozrusznika i związa-
nych z nim zagrożeń dla zdrowia, przed uruchomieniem urzą-
dzenia należy skonsultować się z producentem rozrusznika 
serca lub lekarzem!



3

Zawartość opakowania

1. Przecinarka

2. Tarcza tnąca (nieobjęty z reguły zakresem dostawy, w zależności od kraju)

3. Wkrętak (do regulacji gaźnika)

4. Wkrętak kątowy

5. Klucz uniwersalny 13/19

6. Instrukcja użytkowania (niema jej na rysunku)

Symbole
Poniższe symbole umieszczone są na przecinarce i zaznaczane są w Instrukcji użytkowania:

Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że brak jednego z tych 
elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

Przeczytać Instrukcję użytkowania 
i przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa!

Postępować ostrożnie i ze 
szczególną uwagą!

Zabronione!

Nosić kask, ochronę oczu, 
ust i słuchu!

Nosić rękawice ochronne!

Stosować ochronę dróg 
oddechowych!

Niebezpieczna emisja pyłu i/lub 
gazu!

Niebezpieczeństwo pożaru 
wskutek przeskakiwania iskier!

Zakaz palenia papierosów!

Zakaz używania otwartego ognia!

Kierunek obrotu tarczy tnącej

Uwaga: najwyższa prędkość 
obwodowa tarczy tnącej wynosi 
80 m/sek.!

Wymiary tarczy tnącej

5 4 3 2 1

Nigdy nie używać pił tarczowych!

Nigdy nie używać uszkodzonych   
tarcz tnących!

Kombinacja włącznika 
Ssanie, START/STOP (I/O)

Pozycja bezpieczeństwa

Silnik - uruchamianie ręczne

Zatrzymać silnik!

Uwaga! Odbicie!

Mieszanka paliwowa

Pierwsza pomoc

Powtórne wykorzystanie

Oznakowanie Wspólnoty Europejskiej
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PRZEPISY BEZPIECZEĄSTWA
Wskazówka: Zdjęcia dostępne w przepisach bezpieczeństwa 
różnią się w zależności od modelu! 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
SzliÞ erka-przecinarka
SzliÞ erka-przecinarka może być używana tylko do cięcia/przyci-
nania na długość odpowiednich materiałów na wolnym powietrzu 
za pomocą tarczy tnącej dopuszczonej dla urządzenia.

Niedopuszczalna technika pracy:
Tarczy tnących szliÞ erki-przecinarki nie wolno używać do szlifo-
wania (usuwania materiału za pomocą powierzchni bocznej tarczy 
tnącej). Niebezpieczeństwo pęknięcia tarczy tnącej! Zabrania 
się montowania szliÞ erek-przecinarek z brzeszczotami, nożami, 
szczotkami itd.

Niedopuszczeni operatorzy:
Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, dzieci, młodzież 
oraz osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków nie mogą 
obsługiwać urządzenia.

Wskazówki ogólne
- Względy bezpieczeństwa wymagają przeczytania niniejszej 

Instrukcji użytkowania przez użytkownika (nawet, jeśli już 
wcześniej nabrał on doświadczenia w obsłudze przecina-
rek). Ważne jest, aby zapoznać się ze sposobem działania prze-
cinarki tego typu. Niewystarczająco poinstruowany użytkownik, 
źle obchodzący się z maszyną, naraża na niebezpieczeństwo 
siebie i osoby postronne.

- Zaleca się przekazywać przecinarkę jedynie  osobom, które 
mają doświadczenie w pracy takim urządzeniem. Pożyczając 
przecinarkę innym, należy ją przekazać wraz z niniejszą 
Instrukcją.

- Użytkownik, który po raz pierwszy będzie miał do czynienia z 
przecinarką, powinien zwrócić się do specjalisty o instrukcje, 
umożliwiające zapoznanie się z obsługą tego urządzenia.

- Dzieciom i osobom w wieku poniżej 18 lat nie wolno obsługiwać 
przecinarki. Wyjątkowo osoby w wieku powyżej 16 lat mogą 
ćwiczyć obsługę przecinarki, lecz jedynie pod nadzorem wy-
kwaliÞ kowanego nauczyciela.

- Praca przecinarką wymaga szczególnej ostrożności i uwagi.
- Użytkownik przecinarki musi być w dobrej kondycji psychicznej. 

Zmęczenie powoduje dekoncentrację. Szczególną ostrożność 
należy zachować pod koniec pracy. Wszystkie czynności 
wykonywać spokojnie i z rozwagą. Użytkownik jest odpowied-
zialny za osoby postronne.

- Nigdy nie pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków 
lub innych substancji, które mogłyby osłabić wzrok, zręczność 
lub zdolność prawidłowego reagowania.

- Praca z użyciem materiałów łatwopalnych lub w okresie 
długotrwałej suszy wymaga zaopatrzenia się w gaśnicę (istnieje 
niebezpieczeństwo pożaru).

- Przecinanie azbestu lub innych materiałów, mogących 
wytwarzać trujące związki chemiczne, powinno być prze-
prowadzane ze szczególną ostrożnością, po zawiadomieniu 
właściwych władz i pod nadzorem osób reprezentujących 
odpowiedni urząd .

- Zaleca się koniecznie zainstalowanie urządzeń pyłochłonnych 
(patrz strona wyposażenie, zbiornik wody pod ciśnieniem, 
zbiornik wody). 

Wyposażenie ochronne
- Aby przy pracy przecinarką uniknąć zranienia głowy, oczu, 

rąk lub nóg i aby ochronić słuch należy stosować się do 
następujących zasad:

- Ubranie noszone przez użytkownika powinno być funkcjonalne 
i odpowiednie tzn. powinno ściśle przylegać, lecz nie krępować 
ruchów. Nie używać odzieży, na której gromadziłyby się dro-
biny ciętego materiału, zwłaszcza metalu (dotyczy to spodni z 
mankietami, kurtek i spodni z szeroko odstającymi kieszeniami 
itd.).

- Nie nosić biżuterii lub ubrań, które mogą się zaczepić lub 
odwracać uwagę od wykonywanej pracy.

- Podczas pracy przecinarką niezbędne jest noszenie hełmu 

ochronnego. Hełm ochronny (A) powinien być regularnie 
sprawdzany pod względem uszkodzeń, a jego wymiana 
musi następować co najmniej raz na 5 lat. Należy stosować 
jedynie atestowane hełmy ochronne.

- Osłona twarzy (B) chroni twarz przed pyłem i odpryskami 
materiału. Przy pracy przecinarką należy zawsze nosić 
okulary ochronne (C) lub osłonę, aby uniknąć uszkodzenia 
oczu i twarzy.

- Stosować odpowiednie ochronniki słuchu (D), zatyczki itd. 
zapewniające ochronę słuchu przed uszkodzeniem. Analiza 
pasma oktawowego na zamówienie

- Przy pracy w warunkach suchych (kamień, beton), gdzie 
wytwarza się duża ilość pyłów, należy zawsze stosować 
osłonę dróg oddechowych (E).

- Rękawice ochronne (F) wykonane z mocnej skóry są 
częścią wymaganego wyposażenia i zawsze muszą być 
używane przy pracy przecinarką.
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- Podczas pracy przecinarką należy nosić specjalne obu-
wie ochronne (G) ze stalowymi noskami, z podeszwami 
zapobiegającymi ślizganiu i chroniącymi nogi.  Obuwie ochronne 
zapewnia ochronę przed skaleczeniami i stabilność.

- Podczas wszystkich prac nosić zawsze ubranie robocze (H) z 
mocnego materiału i w wystarczającym stopniu żaroodporne.

Paliwa / Napełnianie zbiornika paliwa
- Podczas tankowania przyjąć stabilną pozycję. Nigdy nie 

nalewać paliwa stojąc na rusztowaniach, nierównościach 
itp.!

- Przed przystąpieniem do tankowania należy wyłączyć silnik.

- Nie wolno pracować w pobliżu otwartego ognia, nie palić papie-
rosów (6).

- Przed tankowaniem ochłodzić silnik maszyny.

- Paliwo może zawierać substancje podobne do rozpuszc zalników. 
Nie należy dopuścić do kontaktu oczu i skóry z produktami mi-
neralnymi. Podczas tankowania zawsze używać rękawic (nie 
roboczych!). Często czyścić i zmieniać odzież ochronną. Nie 
wdychać oparów paliwa, gdyż mogą być szkodliwe dla zdro-
wia.

- Nie rozlewać paliwa. W przypadku rozlania paliwa przecinarkę 
natychmiast wyczyścić. Jeśli na ubranie ochronne zostanie 
wylane paliwo, ubranie to należy wymienić na inne.

- Uważać, aby paliwo nie przedostało się do podłoża (ochrona 
środowiska). Stosować odpowiednią podkładkę.

- Nie tankować w zamkniętych pomieszczeniach. Opary paliwa 
zbierają się przy podłodze (niebezpieczeństwo wybuchu).

- Dobrze zamykać pokrywę zbiornika paliwa.

- Przecinarkę uruchamiać w odległości przynajmniej 3 metrów od 
miejsca tankowania (7), jednak nie w osi tarczy tnącej (kierunek 
padania iskier).

- Paliwo nie może być przechowywane przez nieograniczony 
okres czasu. Należy kupować tylko taką ilość, jaka będzie po-
trzebna w najbliższej przyszłości. 

- Przy sporządzaniu mieszanki do silnika wlewać zawsze najpierw 
olej, a następnie benzynę.

- Do transportu i przechowywania paliwa stosować jedynie ate-
stowane i oznakowane zbiorniki.

- Nigdy nie dopuszczać dzieci do zbiorników z paliwem!.

Uruchamianie
- Nie należy pracować w miejscach odosobnionych. W razie 

wypadku w pobliżu musi znajdować się osoba mogąca 
udzielić pomocy (z osobą tą użytkownik musi pozostawać 
w kontakcie głosowym).

- Przestrzegać wymogów ochrony środowiska w strefach zabu-
dowanych.

- Nigdy nie pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych lub 
gazów wybuchowych! Przecinarka wytwarza iskry mogące 
doprowadzić do wybuchu!

- Upewnić się, czy osoby znajdujące się w pobliżu pracy 
przecinarką (do 30 metrów), np. inni robotnicy, noszą odzież 
ochronną (zob. rozdział �Wyposażenie ochronne�) (8). Dzieci i 
osoby nieupoważnione muszą przebywać w odległości ponad 30 
metrów od miejsca pracy przecinarką. Należy również zwracać 
uwagę na zwierzęta (9).

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan technicz-
ny i prawidłowość działania przecinarki . Przede wszystkim 
stan tarczy tnącej (zarysowane, uszkodzone lub wygięte tarcze 
tnące natychmiast wymieniać), prawidłowe zamontowanie tarczy 
tnącej, ustawienie pokrywy ochronnej, mocne zamontowanie 
osłony pasków klinowych, łatwość poruszania się dźwigni gazu i 
działanie blokady dźwigni gazu, czyste i suche uchwyty, działanie 
przełącznika kombinowanego (start/stop� (I/O), przepustnica).

- Przecinarkę można uruchomić jedynie po jej dokładnym zmon-
towaniu i sprawdzeniu. Nigdy nie używać nie skompletowanej 
przecinarki.

3 metry

= nosić odzież ochronną
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● Tankowanie

● Wymiana tarczy tąacej

● Wyłączanie

● Transport

● Przechowywanie

● Konserwacja

Tarcze tnące
- Osłona tarczy tnącej musi być zawsze zamontowana! Tarcze 

można wymieniać jedynie przy wyłączonym silniku!
- Istnieją dwa podstawowe rodzaje tarcz tnących:
 - Do metalu (cięcie na gorąco)
 - Do betonu, kamieni (cięcie  na zimno)
WSKAZÓWKA:
Przy stosowaniu diamentowych tarcz tnących należy zawsze 
zwracać uwagę na oznakowanie kierunku obrotu. Tarcze diamen-
towe nie powinny być używane do cięcia metali.
- Tarcze tnące przeznaczone są jedynie do cięcia ( przecinanie 

poprzeczne). Nigdy nie szlifować boczną stroną tarczy! Spowo-
duje to pęknięcie tarczy tnącej (10)!

Uwaga! Zmiana kierunku cięcia (skręt na odcinku mniejszym niż 
5 metrów), boczny nacisk na przecinarkę oraz przech ylanie 
urządzenia podczas pracy jest zabronione (11)!
- Tarcze tnące należy używać jedynie do cięcia materiałów, do któr-

ych są przeznaczone. Rodzaj używanej tarczy tnącej uzależniony 
jest od rodzaju ciętego materiału (metal lub beton).

- Otwór wewnętrzny tarczy tnącej musi dokładnie pasować do 
wału. Większy otwór wewnętrzny należy wyrównać za pomocą 
pierścienia adaptera (znajduje się w wyposażeniu).

- Tarcze tnące muszą mieć dopuszczenie do cięcia z ręki: przy 
średnicy tarczy 350 mm do 4370 1/min wzgl. 80 m/s lub przy 
średnicy tarczy 300 mm do 5100 1/min wzgl. 80 m/s. Używać 
wolno wyłącznie tarcz tnących, które odpowiadają przepisom 
EN 12413, EN 13236.

- Tarcze tnące nie mogą być uszkodzone (12). Nie stosować tarcz 
uszkodzonych.

Tarczę tnącą należy przymocować dokręcając śrubę mocującą 
przy obciążeniu do 30 Nm. W przeciwnym razie tarcza zacznie 
wirować na boki.
- Przed uruchomieniem przecinarki należy przyjąć stabilną 

postawę.
- Przecinarkę należy uruchamiać jedynie zgodnie z niniejszą 

Instrukcją użytkowania (13). Prawą stopę włożyć w uchwyt tylny, 
a drugi uchwyt objąć mocno dłonią. Inne techniki uruchamiania 
są niedopuszczalne.

- Przy uruchamianiu przecinarkę należy mocno przytrzymać. 
Tarcza tnąca musi być swobodna.

- Nową tarczę tnącą należy poddać kontroli. Przez co najmniej 
60 sekund przytrzymać silnik na najwyższych obrotach. Uważać 
przy tym, aby na osi tarczy nie znajdowały się inne osoby. Może 
się bowiem okazać, że tarcza tnąca jest uszkodzona.

- Podczas pracy przecinarkę należy trzymać oburącz. Prawą 
ręką trzymać uchwyt tylny, a lewą uchwyt przedni.

- UWAGA: Po puszczeniu przycisku gazu tarcza obraca się 
jeszcze przez krótką chwilę (efekt bezwładności).

- Stale zwracać uwagę na zachowanie stabilnej postawy.
- Przecinarkę należy tak prowadzić, aby nie wdychać spalin. Nie 

pracować w zamkniętych pomieszczeniach, głębokich wykopach 
lub dołach (niebezpieczeństwo zatrucia spalinami).

- Silnik należy wyłączyć natychmiast przy każdej wyczuwalnej 
zmianie w pracy przecinarki.

- Silnik należy wyłączyć przed tankowaniem, zmianą tarczy tnącej, 
przerwami w pracy, transportem, wyłączeniem z eksploatacji, 
jak również przy usuwaniu usterek. Przy wszelkich pracach 
konserwacyjnych przełączyć dwustopniowy przycisk w kierunku 
kłódki (14).

- Przy wyczuwalnych lub słyszalnych zmianach w trakcie cięcia 
należy natychmiast wyłączyć silnik i skontrolować tarczę tnącą.

- W przerwach lub po skończeniu pracy należy przecinarkę 
wyłączyć i ustawić ją w taki sposób, aby tarcza niczego nie 
dotykała i nie stanowiła dla nikogo zagrożenia (14).

- Nie stawiać rozgrzanej przecinarki na suchej trawie lub w pobliżu 
jakichkolwiek materiałów łatwopalnych. Tłumik jest bardzo 
gorący (niebezpieczeństwo pożaru).

- UWAGA: Przy stosowaniu armatury wodnej należy najpierw 
wyłączyć dopływ wody, a następnie przez 30 sekund pozostawić 
silnik na chodzie, aby przesuszyć całą przecinarkę i zapobiec 
korozji.
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Odbicie i przeciągnięcie
- Podczas pracy przecinarką może dojść do odbicia i 

przeciągnięcia urządzenia.
- Odbicie może nastąpić po przyłożeniu górnej części tarczy 

tnącej do przecinanego materiału (15).
- Następuje wówczas niekontrolowane, bardzo silne odbicie 

przecinarki w stronę obsługującego. Istnieje duże ryzyko 
wypadku! 

 Aby uniknąć odbicia należy przestrzegać następujących 
wskazówek:

- Nigdy nie dokonywać cięcia częścią tarczy tnącej zaznaczoną 
na rysunku 15.

 Zachować szczególną ostrożność przy umieszczaniu tar-
czy w uprzednio wykonanych     nacięciach !

- Przeciągnięcie następuje wtedy, gdy tarcza zakleszczy się w 
szczelinie lub gdy przecinarka naciskana jest zbyt silnie.

- Następuje wówczas niekontrolowane przeciągnięcie urządzenia 
z bardzo dużą siłą do przodu. Istnieje duże ryzyko wypadku!

 Aby uniknąć przeciągnięcia należy przestrzegać 
następujących wskazówek:

- Umieszczając tarczę tnącą w uprzednio wykonanym nacięciu 
należy utrzymywać silnik na najwyższych obrotach. Każde  
cięcie należy zawsze wykonywać przy najwyższych obrotach 
silnika.

- Rozcinany element ułożyć w taki sposób, aby nie następowało 
klinowanie tarczy pod wpływem naprężeń rozcinanego 
materiału (16).

- Tarczę tnącą należy łagodnie przykładać do obrabianego 
materiału. Nie należy wciskać tarczy na siłę.

- Nigdy nie przecinać równocześnie dwóch lub więcej elementów 
obrabianego materiału.

Warunki i technika pracy
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy w otoczeniu 

nie znajdują się przedmioty mogące stanowić zagrożenie 
(przewody elektryczne, substancje łatwopalne). Strefę pracy 
wyraźnie oznakować (na przykład tablicami ostrzegawczymi 
lub taśmą).

- Podczas pracy przecinarkę należy trzymać dokładnie za oba 
uchwyty. Nigdy nie zostawiać przecinarki bez dozoru!

- SzliÞ erki-przecinarki używać z maksymalnie wysoką prędkością 
obrotową (patrz strona �dane techniczne�).

- Pracować tylko przy dobrej widoczności i oświetleniu. Zachować 
szczególną ostrożność na śliskiej i mokrej powierzchni, na 
śniegu i lodzie (istnieje niebezpieczeństwo poślizgu).

- Nigdy nie pracować na niestabilnym podłożu. Zwracać uwagę 
na wszelkie przeszkody w obszarze pracy, aby uniknąć 
potknięcia się. Zawsze zachowywać stabilną postawę.

- Nigdy nie wykonywać cięć powyżej linii ramion (17).
- Nigdy nie wykonywać cięć stojąc na drabinie (17).
- Nigdy nie używać przecinarki stojąc na rusztowaniu.
- Pracując przecinarką nie należy się zbytnio nachylać. 

Odkładając lub podnosząc przecinarkę nie zginać pleców, 
wystarczy ugiąć kolana.

- Przecinarkę prowadzić w taki sposób, aby żadna część ciała 
operatora nie znajdowała się na osi cięcia tarczy tnącej (18) .

- Tarcze tnące używać do cięcia tylko tych materiałów, do których 
są  przeznaczone.

- Nie używać przecinarki do podnoszenia lub przesuwania 
kawałków ciętego materiału, czy też innych przedmiotów.

 Uwaga: Przed przystąpieniem do cięcia należy usunąć z 
obszaru pracy wszelkie zbędne przedmioty tj. kamienie, żwir, 
piasek, gwoździe itd. W przeciwnym razie tarcza tnąca może 
je gwałtownie rozrzucić i spowodować obrażenia ciała ope-
ratora! 

- Obrabiany materiał umieścić na stabilnym podłożu. Nie dopuścić 
do wyśliźnięcia się materiału, jednak nie przytrzymywać go ani 
nogą, ani przy pomocy innych osób.

- Okrągły materiał zabezpieczyć w czasie cięcia przed 
okręcaniem się.
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Przy obchodzeniu się z tarczami tnącymi na osnowie z 
żywicy syntetycznej należy stale pamiętać o następu-
jących sprawach

UWAGA: 

- Tarcze na osnowie z żywicy syntetycznej cechują się 
zdolnością wchłaniania wilgoci. Wskutek wchłonięcia 
wilgoci dochodzi w przypadku dużych obrotów tarczy do 
niewyważenia. Niewyważenie prowadzi z kolei do pęknięcia 
tarczy.

- Tarcz tnących na osnowie z żywicy syntetycznej nie wolno 
chłodzić wodą czy innym płynem.

- Tarcz tnących na osnowie z żywicy syntetycznej nie wy-
stawiać na działanie zbyt wysokiej wilgotności powietrza 
czy deszczu!

Tarcz tnących na osnowie z żywicy syntetycznej używać tylko 
do końca okresu minimalnej trwałości! Okres ten (kwartał/rok) 
jest wytłoczony na pierścieniu mocującym tarczy tnącej.

PRZYKŁAD: 04 / 2015
Tej tarczy tnącej można używać, przy prawidłowym stosowaniu i 
odpowiednim przechowywaniu, do 4 kwartału 2015 r. włącznie. 

Przecinanie metali

UWAGA!

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych!

Przecinanie materiałów mogących wytwarzać trujące związki 
powinno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub pod nadzorem upoważnionych osób.

UWAGA!

Pod wpływem dużej prędkości obrotów tarczy tnącej prze-
cinane metale rozgrzewają się i topią. Pokrywę ochronną 
odchylić maksymalnie w dół (19), w celu skierowania iskier w 
miarę możliwości jak najbardziej do przodu od obsługującego 
(podwyższone ryzyko pożaru!).

- Ustalić i zaznaczyć szczelinę w przecinanym materiale a tarczę 
tnącą ze średnią prędkością obrotową zbliżyć do materiału i 
ciąć na pełnym gazie i przy zwiększonym nacisku dopiero po 
nacięciu rowka prowadzącego.

- Tarczę prowadzić prosto. Przechylanie tarczy na boki może 
spowodować jej złamanie.

- Pewne i proste cięcie uzyskuje się poprzez prowadzenie tarczy 
lekko do przodu i do tyłu w obrabianym materiale. Nie wciskać 
tarczy w materiał.

- Duże okrągłe elementy przecinać stopniowo (20).

- Cienkie rury przecinać jednym przyłożeniem tarczy.

- Rury o bardzo dużych średnicach przecinać tak samo, jak duże 
elementy. Nie wprowadzać tarczy zbyt głęboko w obrabiany 
materiał - zapobiegnie to przechyleniu i zapewni lepsze kiero-
wanie tarczy. Najpierw należy wykonać płytkie nacięcia wokół 
całej rury.

- Zużyte tarcze tnące są mniejsze od nowych  i przy takiej sa-
mej prędkości silnika ich efektywna prędkość obwodowa jest 
również mniejsza. W związku z tym zużyte tarcze tną gorzej.

- Dwuteowniki i kątowniki przecinać stopniowo, zob. rys. 21.

- Stalowe taśmy i płyty przecinać podobnie jak rury: wzdłuż sze-
rokiego boku, stopniowo, bez dociskania tarczy w materiał.

- Elementy konstrukcji, w której występują naprężenia (kon-
strukcje nośne, podparte) należy najpierw lekko przeciąć 
od strony ściskanej, a następnie przeciąć całość od strony 
rozciąganej. Dzięki temu  uniknie się zakleszczenia tarczy 
Należy zabezpieczyć materiał przed upadkiem!

UWAGA!

Jeśli istnieje ryzyko, że w materiale występują naprężenia, 
należy być przygotowanym na jego ewentualne odbicie. 
Upewnić się, że w razie konieczności można się natychmiast 
wycofać! 

19

20

21

Szczególną ostrożność zachować należy na złomowiskach 
i na placach, gdzie występują duże ilości metali nie 
ułożonych. Chwiejące się lub naprężone kawałki metali 
mogą zachować się w sposób nie dający się przewidzieć. 
Należy zabezpieczyć przecinane kawałki metali przed spa-
daniem ! Należy zawsze zachowywać najwyższą ostrożność 
i pracować jedynie w pełni sprawną przecinarką.

Przestrzegać branżowych wymogów i zasad BHP .

Przecinanie kamienia, betonu, azbestu, asfaltu
UWAGA!

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych!

Przecinanie azbestu lub innych materiałów wytwarzających 
związki toksyczne powinno być przeprowadzane za 
zgodą i pod nadzorem odpowiednich służb lub osób 
upoważnionych. Przy przecinaniu słupów wykonanych 
z betonu zbrojonego należy także przestrzegać norm 
branżowych oraz przepisów BHP. Pręty zbrojeniowe muszą 
być przecinane według przepisanych zasad i również zgod-
nie z przepisami BHP.

WSKAZÓWKA:
Zaprawy murarskie, kamień i beton wytwarzają podczas przeci-
nania duże ilości pyłów. W celu zapewnienia długiej żywotności 
tarczy tnącej (chłodzenie), dla uzyskania lepszej widoczności
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przy pracy oraz uniknięcia bardzo dużej ilości zanieczyszczeń i 
pyłów zaleca się zmianę metody pracy z suchej na mokrą. Przy 
cięciu na mokro tarcza tnąca polewana jest wodą równomiernie 
po obu stronach. MAKITA oferuje specjalne oprzyrządowanie do 
cięcia na mokro (zob. rozdział �Wyposażenie dodatkowe�).

- Usunąć obce ciała znajdujące się na przecinanym materiale 
(piasek, kamienie, gwoździe). Uwaga: Zwracać szczególną 
uwagę na kable i przewody elektryczne!

Przecinanie materiału szybko obracającą się tarczą tnącą 
powoduje wyrzucanie z dużą prędkością drobin powstałych 
w rowku. Pokrywę ochronną odchylić maksymalnie w dół 
(23), w celu skierowania odciętych części materiału w miarę 
możliwości jak najbardziej do przodu od obsługującego.
- Zaznaczyć miejsce przecinania i wykonać rowek około 5 mm 

głębokości na całej długości planowanego cięcia. W trakcie 
przecinania rowek ten będzie pomocny w dokładnym prowad-
zeniu przecinarki.

- Przecinarkę należy prowadzić płynnym ruchem w przód i w tył.

- Przy docinaniu płyt (kamiennych, betonowych) na wymiar 
nie potrzeba ciąć ich na całej grubości. Wystarczy płyty lekko 
naciąć, a następnie uderzyć w płaską powierzchnię (25).

UWAGA! Przed wykonaniem nacięcia, przecinaniem, bądź też 
odcinaniem kawałków materiału itd. zawsze należy ustalić kie-
runek i kolejność cięcia, tak aby uniknąć zakleszczenia tarczy 
tnącej i aby nikt nie został poszkodowany spadającymi kawałkami 
ciętego materiału.

Transport i przechowywanie
- Podczas transportowania lub przenoszenia należy zawsze 

wyłączyć silnik przecinarki (26).

- Nigdy nie przenosić przecinarki, gdy silnik jest włączony 
lub gdy tarcza tnąca obraca się!

- Przecinarkę należy przenosić jedynie za środkowy, kabłąkowy 
uchwyt, z tarczą skierowaną do tyłu (26). Nie dotykać tłumika 
(niebezpieczeństwo poparzenia!).

- Przy przenoszeniu przecinarki na dalsze odległości należy 
stosować wózek.

- Podczas przewozu przecinarki samochodem umieścić ją w 
takim położeniu, aby nie wyciekało z niej paliwo. Przed trans-
portem zdjąć z urządzenia tarczę tnącą .

- Przecinarka powinna być przechowywana w bezpieczny 
sposób, w suchym miejscu. Nie może pozostawać na zewnątrz! 
Przed dłuższym okresem przechowywania wymontować tarczę 
tnącą. Zabezpieczyć przecinarkę przed dostępem dzieci.

- Przed dłuższym okresem przechowywania lub przed 
transportowaniem przecinarki zapoznać się z rozdziałem 
�Instrukcja konserwacji okresowej�. ZAWSZE należy 
pamiętać o opróżnieniu zbiornika paliwa i osuszeniu 
gaźnika.

- Przechowywanie tarcz tnących wymaga:

 � Ich czyszczenia i wysuszenia. UWAGA: tarcz tnących na 
osnowie żywicy syntetycznej NIE czyścić wodą ani innymi 
płynami!

 � Ułożenia ich płasko.

 � Unikania wilgoci, niskich temperatur, nasłoneczniania, wy-
sokich temperatur, gdyż może to spowodować pęknięcie i 
kruszenie się tarczy tnącej.

 � Przed ponownym użyciem tarcz tnących na osnowie z żywicy 
syntetycznej należy przestrzegać daty minimalnej trwałości 
(wytłoczenie na pierścieniu mocującym - kwartał/rok). Po 
upływie daty minimalnej trwałości tarczy tnącej NIE wolno 
używać.

- Przed zamontowaniem nowej lub przechowywanej tarczy 
tnącej zawsze należy ją sprawdzić pod względem ewentu-
alnych uszkodzeń ź i przed pierwszym cięciem testować przez 
co najmniej 60 sekund przy podanej maksymalnej prędkości 
obrotowej, żadna część ciała czy też człowiek nie mogą się przy 
tym znajdować w wydłużonym zasięgu obrotu tarczy tnącej. 

23

26

25
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Konserwacja
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy przecinarkę 

wyłączyć (27) i zdjąć fajkę świecy.

- Należy sprawdzić stan techniczny przecinarki przed 
każdorazowym użyciem. W szczególności upewnić się, czy 
tarcza tnąca jest właściwie zamontowana, nieuszkodzona i 
odpowiednia do cięcia danego materiału.

- Zwrócić uwagę na właściwą regulację gaźnika (niski poziom 
hałasu i emisji spalin).

- Przecinarkę czyścić regularnie.

- Kontrolować szczelność korka zbiornika paliwa.

 Przestrzegać przepisów BHP. NIGDY nie zmieniać 
konstrukcji przecinarki! Naraża to użytkownika na 
niebezpieczeństwo! 

 Dozwolone jest wykonywanie tylko tych regulacji i prac na-
prawczych, które opisane są w niniejszej instrukcji. Pozostałe 
prace muszą być wykonane  w autoryzowanym warsztacie.

 Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria 
MAKITA.

 Użycie innych części, akcesoriów lub tarcz tnących zwiększa 
ryzyko wypadku. Producent nie bierze odpowiedzialności za 
wypadki i uszkodzenia wynikłe w związku z użyciem tarcz 
tnących i akcesoriów innych niż oryginalne MAKITA.

Pierwsza pomoc
 Użytkownik powinien upewnić się, że w miejscu pracy prze-

cinarki zawsze znajduje się apteczka. Zużyte środki powinny 
być natychmiast zastąpione nowymi.

 Wzywając pomocy należy podać następujące infor-
macje:

 - Miejsce wypadku

 - Rodzaj wypadku

 - Ilość osób poszkodowanych

 - Rodzaj odniesionych obrażeń

 - Nazwisko zgłaszającego wypadek!

WSKAZÓWKA

Użytkownicy z dolegliwościami układu krążenia narażeni są 
na nadmierne drgania i mogą doznać uszkodzenia naczyń 
krwionośnych lub systemu nerwowego.

Drgania mogą spowodować następujące objawy: senność, mro-
wienie, ból, kłucie, zmiany na skórze. 

W razie wystąpienia powyższych objawów należy zgłosić się 
do lekarza!

Utylizacja i ochrona środowiska
Pamiętajcie o naszym środowisku naturalnym!

Zużyte lub uszkodzone tarcze tnące utylizować zgodnie z lo-
kalnymi przepisami o odpadach. W celu zabezpieczenia przed 
nadużyciem, nienadające się już do użytku tarcze tnące należy 
zniszczyć przed utylizacją.

Gdy urządzenie się już raz zużyje, oddać je do punktu bezpiecznej 
dla środowiska utylizacji/ recyklingu. W razie potrzeby zasięgnąć 
informacji w lokalnych urzędach.

27

28

29

SERVICE
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Dane techniczne

Pojemność cm3 60,7 60,7 
Średnica cylindra mm 47 47
Skok tłoka mm 35 35 
Maksymalna moc / obroty kW/1/min 3,2 / 9.500 3,2 / 9.500 
Maksymalny moment obrotowy Nm 3,9 3,9 
Prędkość na biegu jałowym  1/min 2.600 2.600 
Obroty zasprzęglenia 1/min 3.900 3.900 
Maksymalne obroty 1/min 9.850 ± 150 9.850 ± 150
Maksymalne obroty trzpienia 1/min 5.100 4.400 
Poziom dźwięku LpA, eq per EN 19432 1) 4) 6) dB(A) 99,6 / KpA=2,5 99,6 / KpA=2,5 
Poziom mocy akustycznej LWA, eq per EN 19432 6) 7) dB(A) 108,6/ KWA=2,5 108,6 / KWA=2,5 
Drgania ahv, eq per EN 19432 1) 6)       
- Uchwyt przedni   m/s2 3,0 / K=2 2,7 / K=2  
- Uchwyt tylny   m/s2 3,6 / K=2 3,5 / K=2 
Gaźnik (gaźnik membranowy) rodzaj                                           ZAMA 
System zapłonu (z ograniczeniem prędkości) rodzaj                                        elektroniczny 
Świeca zapłonowa rodzaj                                             NGK BPMR 7A  
Przerwa międzyelektrodowa mm 0,5 0,5 
Zużycie paliwa przy maksymalnych obrotach wg ISO 8893 kg/h 1,42 1,42 
Szczególne zużycie paliwa przy maksymalnych obrotach wg ISO 8893 g/kWh 430 430 
Pojemność zbiornika paliwa cm3 700 700 
Mieszanka paliwowa (benzyna / olej do dwusuwów)      
- Przy użyciu oleju MAKITA  50:1 50:1
- Przy użyciu innych olejów (o jakości JASO FC lub ISO EGD)  50:1 50:1 
Tarcza tnąca przy 80 m/sek. 2)  mm 300 / 20,0 / 5 3)       350 / 20,0 / 5 3) 
Tarcza tnąca przy 80 m/sek. 2)  5) mm --                               350 / 25,4 / 5 3) 
Wymiary trzpienia  mm 20,0              20,0
Pasek klinowy Nr. 965 300 501 965 300 510 
Waga całkowita (pusty zbiornik paliwa, bez tarczy tnącej)  kg 8,5 8,9

              EK6100       EK6101

1) Dane uwzględniają stany pracy na biegu jałowym i znamionowej prędkości obrotowej w stosunku 1/7 do 6/7. 
2) Prędkość obwodowa przy maksymalnych obrotach silnika. 
3) Średnica / otwór trzpienia  / max grubość. 
4) W miejscu pracy. 
5) Zależnie od kraju. 
6) Niepewność (K=).
7) Dane uwzględnia stan znamionowej prędkości obrotowej.
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Oznaczenie części 

Numer seryjny

Rok produkcji

Tabliczka identyÞ kacyjna (9)
Przy zamawianiu części zamiennych należy 
podać dane z tabliczki.

1

2

3 4 5 6

8 9 10 11 12

2021

23

24

25

7

15

13

14

17

16

22

1819
EK6101

2013 123456

XXX.XXX.XXX      Typ XXX

Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan      

Made in Germany

 1 Uchwyt tylny

 2 Pokrywa Þ ltra powietrza

 3 Uchwyt przedni

 4 Osłona tarczy tnącej

 5 Zestaw wodny  

 6 Śruba regulacyjna

 7 Otwór przytrzymujący

 8 Zbiornik paliwa z uchwytem

 9 Tabliczka identyÞ kacyjna

 10 Pokrywa zbiornika (paliwa)

 11 Otwory regulacyjne gaźnika

 12 Uchwyt na klucz kombinowany i wąż 1/2"

 13 Uchwyt rozrusznika

 14 Wlot powietrza

 15 Pompa paliwowa (Primer)

 16 Blokada przycisku gazu

 17 Przycisk gazu

 18 Kombinacja włącznika �Ssanie, Start/Stop (I/O)�

 19 Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku

 20 Obudowa rozrusznika z kłódką

 21 Nóżka

 22 Tłumik

 23 Tarcza tnąca 

 24 Śruba mocująca tarczę tnącą

 25 Podkładka śruby
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URUCHAMIANIE

UWAGA:
Przy wszelkich pracach związanych z przeglądem przeci-
narki należy wyłączyć silnik i zdjąć fajkę świecy zapłonowej! 
Stosować rękawice ochronne!

UWAGA:
Przecinarkę można uruchomić dopiero po jej złożeniu i 
sprawdzeniu.

Montaż tarczy tnącej

Skontrolować stan techniczny tarczy. Zobacz  
rozdział �Przepisy bezpieczeństwa�, strona 6

Odkręcić śrubę (9) i zdjąć podkładkę (8).

Umieścić tarczę tnącą (5) na trzpieniu (7).

Wskazówka: otwór wewnętrzny tarczy tnącej musi dokładnie 
pasować do wału. 

W przypadku tarcz tnących z otworem wierconym 25,4 mm, 
stosować odpowiednią pasującą tarczę mocującą (tylko w za-
kresie dostawy w przypadku tarcz tnących z otworem wierco-
nym 25,4 mm). Wszelkie zaniedbania mogą spowodować 
poważne obrażenia ciała lub śmierć!

 

Pamiętać o kierunku obrotu tarczy tnącej, jeśli jest oznac-
zenie na tarczy tnącej.

Umieścić podkładkę (8) na trzpieniu, włożyć śrubę (9) i 
przymocować ją ręką. 

Tarczę tnącą powoli obracać, dopóki w otworze przytrzymy-
wania (10) w osłonie przystawki tnącej okno (11) tarczy paska 

klinowego nie będzie przystająca.

Włożyć klucz gwiazdkowy (2) tak głęboko, jak to możliwe. Wałek 
zostaje zablokowany.

Dokręcić śrubę kluczem kombinowanym (1).

WSKAZÓWKA: Śrubę dokręcić mocno (30 ± 2 Nm), w przeci-
wnym razie tarcza tnąca może przesuwać się w czasie pracy.

Usunąć wkrętak kątowy i klucz kombinowany.

Przy wykonywaniu opisanych poniżej prac należy stosować 
narzędzia załączone do przecinarki:

1. Klucz kombinowany 13/19 AF

2. Klucz gwiazdkowy

3. Śrubokręt (do regulacji gaźnika)

Przecinarkę ustawić stabilnie na podłożu i wykonywać 
następujące czynności:

10

2

8

1

11

Rysunek schematyczny
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Paliwo

Uwaga:
Urządzenie zużywa produkty oleju mineralnego (benzynę 
i olej).

Zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się 
z benzyną.

Palenie papierosów i używanie otwartego ognia wzbronione 
(niebezpieczeństwo wybuchu).

Mieszanka paliwowa
Urządzenie wyposażone jest w wysoce wydajny silnik dwusu-
wowy, chłodzony powietrzem. Jest on napędzany mieszanką 
benzyny i oleju silnikowego do dwusuwów .

Silnik ten wymaga stosowania benzyny bezołowiowej o licz-
bie oktanowej minimum 91. Można także stosować benzynę 
o wyższej liczbie oktanowej, nie spowoduje to uszkodzenia 
silnika.

Aby zoptymalizować pracę silnika i aby chronić zdro-
wie i środowisko należy stosować wyłącznie benzynę 
bezołowiową.

Do smarowania silnika używać syntetycznego oleju do chło-
dzonych powietrzem silników dwusuwowych (stopień jakości 
JASO FC lub ISO EGD), który należy zmieszać z paliwem. Silnik 
zaprojektowano dla wysoce wydajnego oleju do dwusuwów, 
sprzedawanego przez MAKITA. Mieszanka paliwowa powinna 
być w proporcji 50:1. Zapewni to długotrwałą eksploatację silnika 
i niezawodną pracę przy małej emisji spalin.

MAKITA wysokosprawny olej do silników dwusuwowych (50:1) 
jest dostarczany w zależności od zużycia w opakowaniach 
następującej wielkości:

 100 ml nr części  980 008 606
 1 l nr części  980 008 607
 

W przypadku, gdy wysoce wydajny olej do dwusuwów MAKITA 
nie jest dostępny, zalecane jest stosowanie mieszanki w sto-
sunku 50:1 (o jakości JASO FC lub ISO EGD) z innym olejem 
do dwusuwów, w przeciwnym razie optymalna praca silnika nie 
może być zagwarantowana.

Uwaga: Nie używać gotowych mieszanek ze stacji paliw!

Właściwy stosunek mieszanki:

50:1 przy zastosowaniu oleju silnikowego MAKITA do dwusu-
wów, tzn. na 50 części benzyny dodać 1 część oleju.

50:1 przy zastosowaniu innego syntetycznego oleju do dwu-
suwów (stopień jakości JASO FC lub ISO EGD), tzn. na 
50 części benzyny dodać 1 część oleju.

 WSKAZÓWKA: W celu sporządzenia mieszanki należy najpierw 
wymieszać całkowitą ilość oleju z połową wymaganej ilości 
benzyny, a następnie dodać pozostałą ilość benzyny. Całość 
dokładnie wymieszać, zanim zostanie nalana do zbiornika paliwa 
urządzenia.

Uwaga: Zbiornik paliwa otwierać ostrożnie, gdyż wewnątrz 
mogło wytworzyć się ciśnienie! 

Benzyna 50:150:1

+

Nie jest wskazane dodawanie większej ilości oleju, 
niż ilości zalecane. Nadmiar oleju może doprowadzić 
do odkładania się nagaru, do większego zanieczysz-
czenia środowiska i do zabrudzenia tłumika i kanału 
wylotowego cylindra. Ponadto wzrośnie zużycie pa-
liwa, natomiast zmniejszy się wydajność silnika.

Składowanie paliw
Paliwa można składować jedynie przez ograniczony 
czas. Paliwo i mieszanki paliwowe starzeją się wskutek 
parowania pod wpływem wysokich temperatur. W efek-
cie może dojść do problemów podczas rozruchu oraz 
uszkodzenia silnika.

Należy kupować jedynie tyle paliwa, ile można zużyć 
przez kilka miesięcy. W razie wysokich temperatur 
mieszanki paliwowe należy zużyć w przeciągu 6-8 
tygodni.

Paliwo przechowywać w odpowiednich zbiornikach 
w suchym, chłodnym i bezpiecznym miejscu!

UNIKAĆ KONTAKTU PALIW I OLEJÓW ZE 
SKÓRĄ I OCZAMI
Oleje mineralne wysuszają skórę. Przy częstych i 
dłuższych kontaktach skóry z tymi substancjami może 
dojść do zbytniego przesuszenia skóry. Następstwem 
mogą być różne choroby skóry, a także reakcje alergicz-
ne. Również kontakt oleju z oczami może doprowadzić 
do podrażnień. Należy wówczas natychmiast dokładnie 
przemyć oczy dużą ilością czystej wody.
Jeśli oczy w dalszym ciągu będą podrażnione należy 
zgłosić się jak najszybciej do lekarza!

OIL

  1000 ml   (1 Litr) 20 ml 20 ml

  5000 ml  (5 Litrów) 100 ml 100 ml

10000 ml  (10 Litrów) 200 ml 200 ml  
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Mieszanka paliwowa

Uruchamianie silnika

UWAGA:
Koniecznie przestrzegać PRZEPISÓW BEZPIECZEĄSTWA  
-  str. 4 i 5!

Przecinarka musi być całkowicie skompletowana i sprawd-
zona przed uruchomieniem!

Urządzenie uruchamiać co najmniej 3 metry od miejsca, w 
którym nastąpiło napełnianie zbiornika paliwa.

Przyjąć stabilną postawę, a przecinarkę ustawić w taki 
sposób, aby tarcza tnąca z niczym się nie stykała.

jeśli

to konieczne3 Metry

Napełnianie zbiornika paliwa

UWAGA: NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW  
BEZ PIECZEĄSTWA!

Obchodzenie się z paliwami wymaga szczególnej 
ostrożności.
Silnik musi być wyłączony i zimny!
Ostrożnie wyczyścić okolice wlewu paliwa, aby zanieczyszcze-
nia nie dostały się do zbiornika.

Ustawić maszynę na równym podłożu.

Odkręcić pokrywę zbiornika i wlać mieszankę paliwa. Wlewać 
ostrożnie, tak by nie rozlać mieszanki.

Ponownie mocno przykręcić ręką pokrywę zbiornika.

Po tankowaniu oczyścić pokrywę zbiornika i otoczenie!

Urządzenia nie uruchamiać ani nie używać nigdy w miejscu 
tankowania!

Natychmiast zmienić odzież w przypadku zabrudzenia pali-
wem.
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Zimny silnik (ssanie)

Ciepły silnik (ON)

Wyłączanie silnika

Przełącznik kombi 
w pozycji bezpieczeństwa 

(przerwany dopływ prądu 
zapłonowego, pozycja niezbędna 
podczas konserwacji i montażu)

Pokrywę ochronną (1) ustawić w optymalnym położeniu odpo-
wiednio do celu zastosowania (patrz ilustracja).

Pokrywę ochronną (1) można obracać w obu kierunkach wska-
zywanych przez strzałki, do oporu blokad.

Wskazówka: Podłączenie zasilania wodnego (zbiornik wody 
pod ciśnieniem lub przewód wody sieciowej) odbywa się po-
przez znajdujący się przy pokrywie ochronnej zestaw wodny. 
Dopływ wody można ustawiać przy pomocy śruby regulacyjnej 
(2). Wcisnąć wąż 1/2" w uchwyt (2a).

Przekręcanie śruby regulacyjnej w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara: mniej wody

Przekręcanie śruby regulacyjnej w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara: więcej wody

Zimny silnik:
Mocno chwycić uchwyt pałąkowy jedną ręką i przycisnąć prze-
cinarkę do podłogi.
Włożyć czubek lewej nogi do tylnego ochronnika ręki.
Kilkakrotnie wcisnąć pompę paliwową (4), aż pojawi się w niej 
paliwo.
Przełącznik kombi (3) przełączyć do góry (pozycja ssania). Przy 
tym uruchamiana jest równocześnie blokada półgazu.
Płynnie i równomiernie pociągnąć uchwyt, do chwili 
pierwszego słyszalnego zapłonu (maksymalnie pociągać 
od 3-5 razy).
UWAGA: Nie wyciągać linki rozrusznika na długość większą 
niż około 50 cm. Powracać do pozycji wyjściowej trzymając 
uchwyt cały czas w dłoni.
Przełączyć wyłącznik kombi (3) w pozycję środkową �ON�. 
Uchwyt rozrusznika ponownie pociągnąć w sposób szybki i 
płynny. 
Gdy tylko silnik zacznie pracować, chwycić za uchwyt (bloka-
da przycisku (5) uruchamiana jest dłonią) i nacisnąć przycisk 
przyspiesznika (6). Blokada półgazu zostanie zwolniona i silnik 
będzie pracował na biegu jałowym.

Ciepły silnik:
Jak opisano przy zimnym silniku, tylko przed startem należy 
przełączyć przełącznik kombi (3) do góry (pozycja ssania) 
a następne zaraz w pozycję środkową �ON�, po to, aby 
włączyć tylko blokadę półgazu. Jeżeli po dwu- do trzykrot-
nym pociągnięciu za linkę rozrusznika silnik nie ruszy, należy 
powtórzyć kompletną procedurę rozruchu, jak opisano przy 
starcie zimnego silnika.

WSKAZÓWKA! Jeśli silnik zostanie uruchomiony tylko na 
krótki moment, rozruch można przeprowadzić bez przełącznika 
kombi.

Ważna wskazówka! Jeśli zbiornik paliwa zostanie całkowicie 
opróżniony i silnik wyłączy się wskutek braku paliwa, po 
napełnieniu zbiornika kilkakrotnie wcisnąć pompę paliwową 
(4), aż pojawi się w niej paliwo.

Wyłączanie silnika
Przełącznik kombi (3) przełączyć na dół w pozycję         .

WSKAZÓWKA! Przełącznik kombi automatycznie powraca do 
pozycji �ON�. Silnik jest wyłączony, a jego rozruch można także 
wykonać również bez przełącznika kombi.

UWAGA! Aby przerwać prąd zapłonowy, przełącznik kombi 
przełączyć w dół do pozycji  . 
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KONSERWACJA

UWAGA:
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych 
z konserwacją czy regulacją przecinarki należy wyłączyć 
silnik, zdjąć tarczę tnącą, zdjąć fajkę świecy zapłonowej i 
założyć rękawice ochronne!

UWAGA:
Przecinarkę można uruchomić tylko po jej skomple towaniu 
i skontrolowaniu.

Regulacja gaźnika

WSKAZÓWKA: Przecinarki wyposażone są w elektronicz-
ny moduł ograniczający obroty.

Przecinarka ma fabrycznie ustawione wolne obroty na 
poziomie 2.600 obr./min, lecz może się zdarzyć, że nowy 
silnik będzie wymagał lekkiej regulacji wolnych obrotów.

Zmiany na śrubach regulacyjnych (L) i (H) mogą być wyk-
onywane tylko przez fachowy warsztat MAKITA. 

W celu właściwego wyregulowania wolnych obrotów 
należy postępować według następujących zasad: 

Uruchomić silnik i rozgrzewać go (przez około 3 - 5 minut).

Gaźnik ustawić za pomocą znajdującego się w zakresie 
dostawy wkrętaka (7, nr zamów. 944 340 001). Posiada on 
wtopiony nosek, służący jako pomoc w ustawianiu.

Ponowna regulacja wolnych obrotów

Jeżeli przy pracującym silniku tarcza tnąca również się obra-
ca, należy w małych krokach obracać śrubę ograniczającą 
przepustnicy (T) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara, aż tarcza tnąca przestanie się obracać. 

Gdy silnik w biegu jałowym nagle się zatrzyma, należy znów 
troszeczkę przekręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Wyłączyć silnik.
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UWAGA: 

W związku z tym, że wiele części i zespołów nie wymie-
nionych w niniejszej Instrukcji jest odpowiedzial nych za 
bezpieczne użytkowanie przecinarki, a praktycznie wszyst-
kie części ulegają stopniowo zużyciu, należy regularnie 
kontrolować i konserwować urządzenie w autoryzowanym 
warsztacie MAKITA.

UWAGA:
Jeśli w czasie pracy przecinarką złamie się tar-
cza tnąca należy oddać urządzenie do naprawy 
w autoryzowanym warsztacie MAKITA. Dopiero 

po dokonanej naprawie przecinarkę można ponownie 
użytkować!

SERVICE

3

4

5

6

7
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Wymiana paska klinowego
Poluzować śruby (1) i zdjąć osłonę paska (2).

Ustawić tarczę paska klinowego we wskazanej pozycji. 

Umieścić w otworze wierconym (3) wkrętak kątowy w celu za-
blokowania tarczy paska klinowego (5). 

Wskazówka: Należy się upewnić, że tarcza paska klinowego 
pozostała zablokowana. 

Za pomocą klucza kombinowanego poluzować nakrętkę (4) o 
ok. jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

Przekręcić mimośród (6) za pomocą klucza kombinowanego 
mocno w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
do wskazanej pozycji. 

Wyjąć stary pasek klinowy (7) lub pozostałości paska klino-
wego.

Oczyścić wolną przestrzeń pędzlem. 

Zainstalować nowy pasek klinowy.

Przekręcić mimośród (6) za pomocą klucza kombinowanego 
mocno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 
doprowadzić go do pozycji wyjściowej (teraz pasek klinowy 
jest naprężony).

Dokręcić nakrętkę (4).

Wyjąć z otworu wierconego (3) wkrętak kątowy.

Nałożyć osłonę paska (2) i dokręcić śruby (1).

Wskazówka: Stosowany pasek klinowy charakteryzuje się 
wysoką elastycznością, zatem nie zachodzi potrzeba dodat-
kowego naprężania. 

Zużyty pasek klinowy powoduje, że tarcza tnąca obraca się 
na jałowych obrotach. W takim przypadku należy wymienić 
pasek klinowy.
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Czyszczenie osłony
Z biegiem czasu we wnętrzu osłony tarczy tnącej osadzają 
się resztki obrabianego materiału (szczególnie, gdy praca 
wykonywana jest przy użyciu wody). Nadmiar nagromadzonych 
resztek może stanowić przeszkodę dla swobodnych obrotów 
tarczy tnącej. Z tego powodu osłona ta musi być czyszczona 
od czasu do czasu.

Zdjąć tarczę tnącą wraz z podkładką zabezpieczającą, usunąć 
kawałkiem drewna nagromadzone we wnętrzu osłony zaniec-
zyszczenia. Oczyścić wał i wymontowane części.

WSKAZÓWKA: Montowanie tarczy tnącej opisuje rozdział 
�Montaż tarczy tnącej�.

1
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Czyszczenie / wymiana Þ ltra powietrza
UWAGA: 
Nie dopuścić do zabrudzenia gaźnika!

Włącznik umieścić w pozycji �ssanie� lub przykryć gaźnik 
kawałkiem czystego materiału.

Przed czyszczeniem Þ ltra powietrza wyłączyć silnik! Fil-
trów powietrza w żadnym wypadku nie czyścić sprężo-
nym powietrzem! Nie czyścić paliwem wkładu Þ ltra po-
wietrza (3) ani Þ ltra wewnętrznego (6)!

Trwałość silnika zależy od stanu i regularnej konserwacji 
elementów Þ ltracyjnych. W przypadku nieprzestrzegania 
terminów czyszczenia oraz środków konserwacji docho-
dzi do zwiększonego zużycia w obrębie silnika!

Uszkodzony Þ ltr powietrza natychmiast wymienić! Ode-
rwane kawałki tkanin i duże zanieczyszczenia mogą 
zniszczyć silnik. W miarę możliwości nie pracować w wa-
runkach silnego zapylenia! 

Drobny pył powstający przy cięciu na sucho betonu i ka-
mienia zagraża zdrowiu obsługującego i skraca trwałość 
silnika. Aby uniknąć powstawania pyłu, należy beton i ka-
mień w miarę możliwości ciąć przy użyciu wody.

Poluzować obie śruby (1) i zdjąć osłonę Þ ltra (2).

Wyciągnąć wkład Þ ltra powietrza (3) z pokrywy ochronnej (5).

Poluzować sześć śrub (4) pokrywy ochronnej i zdjąć pokrywę 
ochronną. 

Zdjąć Þ ltr wewnętrzny (6).

Podczas montażu zwrócić uwagę na to, by oba noski (7) pokrywy 
Þ ltra znów zazębiły się z pokrywą ochronną (5).

Filtr wewnętrzny
Zabrudzony Þ ltr wewnętrzny (6, nr zam. 315 173 020) prze-
myć w letnim roztworze ze środkami do mycia naczyń dostęp-
nymi w handlu. 

Filtr wewnętrzny dobrze wysuszyć.

Wkład Þ ltra powietrza (wkład papierowy)
Wkład Þ ltra powietrza (3, nr zam. 315 173 010) Þ ltruje zasy-
sane powietrze przez bardzo dokładny system płytek papie-
rowych, dlatego też wkładu nie można w żadnym wypadku 
przemywać ani czyścić sprężonym powietrzem. Wkład Þ ltra 
powietrza należy kontrolować, ew. czyścić raz w miesiącu.
Wkład Þ ltra powietrza lekko rozpostrzeć i ostrożnie ostukać o 
czyste podłoże. Wkład Þ ltra powietrza wymieniać co 500 godzin 
pracy. W przypadku utraty wydajności, spadku prędkości obroto-
wej czy powstawania ciemnego dymu w spalinach - natychmiast 
wymienić. 
Przed zamontowaniem systemu Þ ltracyjnego sprawdzić otwór 
zasysający pod kątem ew. obecności cząstek zanieczyszczeń. 
W razie potrzeby zanieczyszczenia usunąć.
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Sprawdzanie świecy zapłonowej
Klucz kombinowany (2) umieścić między osłoną powietrza 
chłodzącego a cylindrem wyłącznie w sposób zilustrowany na 
rysunku.

UWAGA:
Nie umieszczać klucza w otworze na świecę, dotykać jedy-
nie cylindra (w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie 
silnika).

Świecę zapłonową (3) ująć w izolowane kombinerki (świeca 
wykręcona, lecz z nałożoną fajką) i trzymać przy kluczu (z dala 
od otworu na świecę!).

Wyłącznik (4) umieścić w pozycji �ON�.

Mocno pociągnąć linkę rozrusznika.

Przy prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia, w pobliżu elek-
trod powinna być wyraźnie widoczna iskra.

Wymiana Þ ltra paliwa
Filcowy wkład Þ ltra (5) może ulec zabrudzeniu. Zalecana jest 
wymiana Þ ltra raz na trzy miesiące. Zapewnia to swobodny 
przepływ paliwa do gaźnika.

Odkręcić pokrywę zbiornika (6), z otworu zbiornika wyjąć 
korek.

Opróżnić zbiornik paliwa.

Głowicę ssącą wyjąć w celu wymiany za pomocą haka drucia-
nego przez otwór w pokrywie zbiornika.

Uwaga: Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą!

Wymiana świecy zapłonowej

UWAGA:
Nigdy nie dotykać świecy zapłonowej lub fajki, gdy silnik 
pracuje (wysokie napięcie).
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konser-
wacyjnych należy wyłączyć silnik.
Gorący silnik może spowodować oparzenia. Należy nosić 
rękawice ochronne!
Świecę zapłonową (nr zamów. 965 603 021) należy wymienić w 
przypadku, gdy uszkodzona została izolacja, elektrody przepaliły 
się lub uległy bardzo silnemu zabrudzeniu czy też zaoliwieniu.
Zdjąć pokrywę Þ ltra i osłonę, patrz Czyszczenie / wymiana 
Þ ltra powietrza.
Fajkę (1) zdjąć ze świecy zapłonowej. Świecę usunąć używając 
jedynie klucza kombinowanego, dostarczonego wraz z 
przecinarką.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia zaworu dekompresyj-
nego (8), klucz kombinowany ustawić w taki sposób, aby 
przy odkręcaniu świecy nie uderzył on w zawór.

Odległość między elektrodami
Odległość między elektrodami powinna wynosić 0,5 mm.

3

2

4

0,5 mm

1

5 6

Uwaga: Stosować wyłącznie świece 
NGK BPMR 7A.

Inne świece zapłonowe mogą uszko-
dzić układ zapłonowy!
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Wymiana linki rozrusznika
Wykręcić cztery śruby (1).

Zdjąć obudowę wentylatora (2).

Przez szczelinę powietrza chłodzącego znajdującą się na 
odwrocie obudowy wentylatora (2) wprowadzić mały śrubokręt 
w uchwyt (15). 

Lekko wygiąć skrzydełko (4a) przewodu powietrza na bok i ostroż-
nie wyjąć przewód powietrza (3) z obudowy wentylatora.

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Śrubę (7) wykręcać 
tylko przy rozprężonej sprężynie powrotnej!

Jeżeli będzie wymieniana linka rozrusznika, która nie uległa 
zerwaniu, należy w pierwszej kolejności rozprężyć sprężynę 
powrotną bębna linki (13).

W tym celu przy pomocy uchwytu rozrusznika wyciągnąć całą 
linkę z obudowy wentylatora.

Bęben linki przytrzymywać mocno jedną ręką, drugą ręką 
wcisnąć linkę w wydrążenie (14).

Pozwolić ostrożnie obracać się bębnowi linki, aż sprężyna 
powrotna zostanie całkowicie rozprężona.

Wykręcić śrubę (7) i zdjąć zabierak (8).

Usunąć stare pozostałości linki i zdjąć sprężynę (6).

Ostrożnie ściągnąć bęben (5) linki.

Ponownie umieścić sprężynę (6) w bębnie z linką (w szczeli-
nie, patrz strzałka na powiększeniu). 

Nową linkę (ø 3,8 mm, długość 1000 mm) nawlec, jak poka-
zano na ilustracji (nie zapomnieć o podkładce (10)), a na obu 
końcach zrobić węzły.

Wciągnąć węzeł (11) do bębna z linką (5) i wcisnąć w uchwyt.

Węzeł (12) wciągnąć do uchwytu rozrusznika (9).

Nałożyć bęben z linką ze sprężyną lekko nim obracając aż do 
uchwycenia sprężyny cofającej. 

Poprowadzić otwór wiercony (16) przy zabieraku (8) poprzez 
koniec sprężyny, docisnąć zabierak i lekko obrócić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż osiądzie jedno-
płaszczyznowo na bębnie z linką.

Śrubę (7) włożyć i dokręcić.

Linkę poprowadzić do wydrążenia (14) w bębnie i za jej po-
mocą bęben obrócić trzykrotnie zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

Bęben linki przytrzymać mocno lewą ręką, przy pomocy prawej 
ręki usunąć skręcenie linki, linkę naprężyć i przytrzymać.

Bęben linki ostrożnie popuszczać. Linka będzie nawijana na 
bęben siłą sprężyny.

Procedurę powtórzyć jeden raz. Uchwyt rozrusznika musi te-
raz stać w pozycji wyprostowanej na obudowie wentylatora.

WSKAZÓWKA: Przy pełnym rozwinięciu linki musi być zacho-
wany zapas, aby można było obrócić bęben linki o 1/4 obrotu 
pomimo napięcia sprężyny.

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Zabezpieczyć uch-
wyt po jego wyciągnięciu! Uchwyt gwałtownie odskoczy, 
jeśli krążek linki zostanie przypadkiem puszczony.

Montaż obudowy wentylatora

Włożyć wlot powietrza (3) do obudowy wentylatora, tak aby 
zatrzasnął się w obu wycięciach (4).

Skierować obudowę wentylatora w stronę urządzenia, lekko 
docisnąć ciągnąc przy tym za uchwyt rozrusznika, aż rozrusz-
nik chwyci. 

Dokręcić śruby (1).
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Kasety sprężyny powrotnej / sprężyny Easy-
Start

Zdemontować obudowę wentylatora (patrz rozdział �wymiana 
linki rozrusznika�).

Wyjąć przewód powietrza z obudowy wentylatora (patrz rozdział 
�wymiana linki rozrusznika�).

Poluzować znajdującą się przy bębnie z linką sprężynę cofają-
cą i zdemontować bęben z linką (patrz rozdział �wymiana linki 
rozrusznika�).

Wskazówka: Linkę rozrusznika należy tylko rozwinąć z bęb-
na, nie wyciągnąć ją z bębna i uchwytu rozrusznika! 

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Sprężyna powrot-
na może wyskoczyć! Koniecznie nosić okulary i rękawice 
ochronne!

Lekko uderzyć w drewnianą podkładkę obudową wentylatora 
na całej powierzchni przylegania od wklęsłej strony i najpierw 
przytrzymać. Teraz ostrożnie i powoli podnosić obudowę, tak 
aby wypadająca kaseta (13) mogła rozprężyć się w sposób kon-
trolowany, jeżeli doszło do wyskoczenia sprężyny z kasety.

Gdy sprężyna cofająca wyskoczy, można ją zgodnie z rysun-
kiem (15) ponownie zwinąć w kasetce z tworzywa sztucznego 
(proszę przestrzegać kierunku zwijania). 

Nową kasetę sprężyny powrotnej ostrożnie włożyć i wcisnąć 
aż do zatrzaśnięcia.

Nałożyć bęben z linką (5) ze sprężyną lekko nim obracając, aż 
do uchwycenia sprężyny cofającej.

Zainstalować zaierak (8) i przykręcić go śrubą (7).

Naprężyć sprężynę cofającą (patrz rozdział �wymiana linki 
rozrusznika�).

Wymiana sprężyny Easy-Start

WSKAZÓWKA! Jeśli sprężyna Easy-Start (6) jest przerwana, 
rozruch silnika wymaga większej siły i podczas zaciągania 
uchwytu rozrusznika jest odczuwalny silny opór. 

Jeśli stwierdzi się zmianę charakterystyki rozruchu, sprężynę 
(6) należy sprawdzić i ewentualnie wymienić.

Montaż obudowy wentylatora

Włożyć wlot powietrza (3) do obudowy wentylatora, tak aby 
zatrzasnął się w obu wycięciach (4).

Skierować obudowę wentylatora w stronę urządzenia i lekko 
docisnąć ciągnąć przy tym za uchwyt rozrusznika, aż rozrusz-
nik chwyci. 

Dokręcić śruby (1).
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Przeglądy, części zamienne, gwarancja

Konserwacja i naprawa
Konserwacja i naprawa nowoczesnych przecinarek wymaga wykwaliÞ kowanego, technicznego przeszkolenia, a warsztaty naprawcze 
muszą być wyposażone w specjalne narzędzia i przyrządy kontrolne.
Wszystkie prace nieopisane w tej instrukcji obsługi muszą być wykonywane przez autoryzowany warsztat MAKITA. 
Fachowiec posiada niezbędne wykształcenie, doświadczenie i wyposażenie i zaproponuje rozwiązanie najkorzystniejsze cenowo jak 
też posłuży radą i pomocą. W przypadku prób napraw ze strony osób trzecich wzgl. nieupoważnionych gwarancja wygasa.

Sklepy specjalistyczne MAKITA znajdą Państwo na stronie: www.makita-outdoor.com

Czynności ogólne Przecinarka Wyczyścić obudowę, kontrolować stan techniczny.   
  W przypadku uszkodzenia oddać do naprawy   
  w autoryzowanym warsztacie.
 Tarcza tnąca Regularnie sprawdzać stan i zużycie.  6
 Sprzęgło Skontrolować w autoryzowanym warsztacie.
 Osłona tarczy Wyczyścić. 19 

Przed każdym Tarcza tnąca Skontrolować stan i ewentualne uszkodzenia. 6  
uruchomieniem Pokrywa ochronna Ustawić położenie. 16 
 Włącznik Sprawdzić funkcjonowanie.   
 Blokada przycisku gazu Sprawdzić funkcjonowanie.   
 Przycisk gazu Sprawdzić funkcjonowanie. 16
 Pokrywa zbiornika Sprawdzić szczelność.

Codziennie Wolne obroty Sprawdzić (tarcza tnąca nie powinna się obracać na   
  wolnych obrotach). 17

Raz w tygodniu Obudowa rozrusznika Wyczyścić, aby zapewnić właściwe chłodzenie. 12
 Linka rozrusznika Sprawdzić uszkodzenia. 21
 Pasek klinowy Kontrola pod względem uszkodzeń i zużycia. 18
 Świeca zapłonowa Wyczyścić i wymienić, jeśli to konieczne. 20
 Tłumik Sprawdzić mocowanie śrub. 12
 Śruby i nakrętki Sprawdzić ich stan i dokładne zabezpieczenie.

Raz w miesiącu Wkład Þ ltra powietrza Kontrolować, ew. wyczyścić, wymienić po 500 godzinach. 19

Kwartalnie Filtr paliwa Wymienić. 20
 Zbiornik paliwa Wyczyścić.

Co roku Całą szliÞ erkę-przecinarkę Zlecić sprawdzenie w autoryzowanym warsztacie.

Przechowywanie Przecinarka Wyczyścić obudowę, sprawdzić stan techniczny.   
  W razie awarii oddać do naprawy w autoryzowanym warsztacie.
 Tarcza tnąca Zdjąć i wyczyścić. 13
 Zbiornik paliwa Opróżnić i wyczyścić.
 Gaźnik Osuszyć z paliwa.

Instrukcja konserwacji okresowej
Aby zapewnić długą żywotność maszyny, uniknąć uszkodzeń i wykonywać w pełni bezpieczną pracę należy postępować według 
niniejszej instrukcji. Roszczenia gwarancyjne uznawane będą jedynie wówczas, gdy przeglądy maszyny dokonywane są regularnie 
i w sposób właściwy. Wszelkie zaniedbania w zakresie konserwacji mogą doprowadzić do wypadków!

Użytkownicy przecinarek nie powinni przeprowadzać żadnych innych prac i napraw niż te, które opisane są w Instrukcji użytkowania. 
Wszystkie czynności nie wymienione w Instrukcji wykonać musi autoryzowany punkt serwisowy MAKITA.

Strona
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Części zamienne
Niezawodna i bezpieczna praca przecinarką przez długi okres czasu zależy, między innymi, od jakości użytych części zamiennych. 
Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne ze znakiem

Jedynie oryginalne części pochodzą z tej samej linii produkcyjnej co oryginalne maszyny, dlatego też gwarantują najwyższą możliwą 
jakość materiału, wymiarów, funkcjonowania i zapewniają bezpieczeństwo.
Tylko oryginalne części zamienne i akcesoria gwarantują bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość materiału, wymiarów i funkcjono-
wania.
Oryginalne części zamienne i akcesoria są do nabycia u miejscowego dealera. Dealerzy są też na bieżąco informowani o najnows-
zych usprawnieniach i innowacjach w zakresie części zamiennych.

Prosimy pamiętać, że zastosowanie innych części, niż oryginalne MAKITA automatycznie unieważnia gwarancję udzieloną na wy-
rób MAKITA. Producent wyrobów MAKITA nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe ze stosowania części innych, niż 
oryginalne MAKITA. 

Gwarancja
MAKITA gwarantuje najwyższą jakość, dlatego też zwróci wszelkie koszty związane z naprawą polegającą na wymianie części usz-
kodzonych z powodu wad materiału lub wad produkcyjnych, wynikłych w okresie gwarancyjnym po zakupie towaru. Prosimy zwrócić 
uwagę, że w niektórych krajach istnieją szczególne warunki gwarancji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy skontaktować się 
ze sprzedawcą, który jest odpowiedzialny za gwarancję udzieloną na towar.

MAKITA nie akceptuje reklamacji i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez:

�  lekceważenie Instrukcji użytkowania.
�  zaniechanie wykonania wymaganej konserwacji i czyszczenia.
� niewłaściwą regulację gaźnika.
� normalne zużycie w trakcie eksploatacji.
� oczywiste przeciążenie związane z ciągłym przekraczaniem górnych limitów.
� użycie tarcz tnących innych, niż oryginalne MAKITA.
� użycie siły, niewłaściwe użytkowanie, wypadki.
� przegrzanie spowodowane zabrudzeniem obudowy wentylatora.
� używanie przecinarki przez niewykwaliÞ kowane osoby lub z powodu niewłaściwych napraw.
� stosowanie niewłaściwych części zamiennych lub części, które nie są oryginalnymi częściami MAKITA, jeśli spowodowały  

uszkodzenie.
� stosowanie niewłaściwego lub starego oleju.
� uszkodzenie wynikłe z warunków wypożyczania.
� uszkodzenie wynikłe z zaniedbania i lekceważenia poluzowanych zewnętrznych śrub mocujących.

Czyszczenie, obsługa i regulacja nie są objęte gwarancją. Wszystkie naprawy w ramach gwarancji muszą być dokonywane przez 
autoryzowane punkty serwisu MAKITA.
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Uszkodzenie Układ urządzenia Obserwacje Przyczyna

Tarcza tnąca nie obraca się Sprzęgło Silnik uruchomiony Uszkodzone sprzęgło

Tarcza tnąca obraca się  Gaźnik, Tarcza tnąca obraca się Nieprawidłowe ustawienie biegu jałowego,  
również na biegu jałowym sprzęgło  zablokowane sprzęgło

 Pasek klinowy  Naprężenie paska klinowego zbyt słabe,  
   pasek klinowy zużyty

Silnik nie chce się  Układ zapłonu Iskra zapłonu prawidłowa Wadliwe działanie systemu zasilania paliwem,   
uruchomić  lub uruchamia    systemu sprężania, wady mechaniczne.  
się z trudnością
  Brak iskry zapłonu Wyłącznik znajduje się w pozycji �STOP�, usz  
   kodzenie lub krótkie spięcie w przewodach, usz  
   kodzona fajka lub świeca zapłonowa.
 Zasilanie paliwem Zbiornik paliwa jest pełen Niewłaściwe ustawienie ssania, wadliwy gaźnik,  
   zabrudzony Þ ltr paliwa, zgięty lub przerwany   
   przewód paliwa.
 Układ sprężania Wnętrze maszyny Uszkodzony pierścień uszczelniający podstawy  
   cylindra, uszkodzone uszczelnienie poprzeczne  
   wału, uszkodzony cylinder lub pierścień tłoka.
  Na zewnątrz Nieszczelność gwintu przy świecy.
 Wadliwe działanie  Rozrusznik nie działa Pęknięta sprężyna rozrusznika, uszkodzone   
 układu   części wewnątrz silnika.    
 mechanicznego

Problemy z uruchomieniem  Gaźnik Zbiornik paliwa jest pełen Niewłaściwa regulacja gaźnika.   
ciepłego silnika  Iskra zapłonu prawidłowa        

Silnik gaśnie Układ zasilania Zbiornik paliwa jest pełen Niewłaściwa regulacja wolnych obrotów,  
natychmiast po paliwem  zabrudzona pompa paliwa lub gaźnik.   
uruchomieniu   Uszkodzone odpowietrzenie zbiornika paliwa,  
   zatkane przewody układy paliwowego, uszkod  
   zony przewód, uszkodzony wyłącznik �STOP�.   
   zabrudzony zawór dekompresyjny 

Niedostateczna moc Problem może Silnik pracuje na wolnych  Zabrudzony Þ ltr powietrza,    
 dotyczyć kilku obrotach niewłaściwa regulacja gaźnika, zatkany tłumik,  
 układów  zatkany kanał wydechowy w cylindrze.  
 równocześnie

Usuwanie usterek

Tarcze diamentowe 
Tarcze diamentowe MAKITA spełniają najwyższe wymagania 
odnośnie bezpieczeństwa pracy, komfortu obsługi i wydajności. 
Tarcze te mają wszechstronne zastosowanie z wyjątkiem 
cięcia metali.

Duża trwałość cząsteczek diamentów gwarantuje niewielkie 
zużycie oraz długą żywotność tarczy, przy zachowaniu prawie 
niezmienionej średnicy. Stąd duża wydajność i oszczędność 
cięcia. Nadzwyczajna jakość tarcz tnących ułatwia wykony-
wanie pracy.

Metalowe płyty tarcz charakteryzują się minimalną wibracją w 
czasie pracy.

Użycie tarcz diamentowych znacznie redukuje czas pracy. To 
z kolei prowadzi do obniżenia kosztów pracy (zużycie paliwa, 
zużycie części, naprawy, zanieczyszczenie środowiska).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zbiornik wody pod ciśnieniem
Aby zmniejszyć ilość rozchodzącego się pyłu i zapewnić lepsze 
chłodzenie Þ rma MAKITA poleca kilka wariantów nawilżania 
tarczy tnącej wodą w czasie pracy.

Podłączenie zbiornika wody pod ciśnieniem do szliÞ erki kątowej 
odbywa się poprzez istniejący zestaw wodny znajdujący się 
przy pokrywie ochronnej. 

W rozdziale �Akcesoria� podane są numery katalogowe 
zamówień.
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Wyciąg z listy części zamiennych
Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne MAKITA. Naprawy i  
wymianę części należy dokonywać w autoryzowanym warsztacie MAKITA.

EK6100
EK6101
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Wyciąg z listy części zamiennych
Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne MAKITA. Naprawy i  
wymianę części należy dokonywać w autoryzowanym warsztacie MAKITA.

EK6100
EK6101

Poz. Nr cz. zam. Ilość Nazwa        
  MAKITA

   Tarcze tnące z żywicy syntetycznej
1 966 121 150 1 Stal ø 300/20 mm
 966 141 150 1 Stal ø 350/20 mm
 966 144 150 1 Stal ø 350/25,4 mm
 
1 966 121 120 1 Kamień ø 300/20 mm
 966 141 120 1 Kamień ø 350/20 mm
 966 144 120 1 Kamień ø 350/25,4 mm

   Tarcze tnące diamentowe
22 966 244 632 1 Kamień ø 350/25,4 mm
  
3 994 290 250 1 Śruba sześciokątna M8x25
4 965 300 501 1 Pasek klinowy (EK6100)
 965 300 510 1 Pasek klinowy (EK6101)
5 963 601 122 1 Filtr paliwa
6 315 114 350 1 Pokrywa zbiornika kpl. (Paliwo)
8 315 173 020 1 Filtr wewnętrzny
9 315 173 010 1 Wkład Þ ltra powietrza (Papierowy)
10 395 405 000 1 Tarcza 5
11 965 603 021 1 Świeca zapłonowa
12 395 164 010 1 Linka rozrusznika ø 3,8x1000 mm
13 181 164 010 1 Uchwyt rozrusznika
14 181 163 050 1 Sprężyna cofająca w obudowie
15 181 163 080 1 Sprężyna
16 181 163 090 1 Zabierak

17 941 719 131 1 Klucz uniwersalny SW 13/19
18 940 827 000 1 Wkrętak kątowy T27
19 944 340 001 1 Wkrętak (Gaźnik)

Akcesoria (dostarczane na oddzielne zamówienie)

   Tarcze tnące diamentowe
22 966 . . .  . . . 1 Proszę się zwrócić do punktu sprzedaży MAKITA!

26 957 802 600  1 Armatura wodna, kompl.
- 949 000 035 1 Kanister (do 5 l benzyny i 2,5 l oleju)

Deklaracja zgodności EU
Niżej podpisani Tomoyasu Kato z upoważnienia MAKITA Corporation deklarują, że urządzenia MAKITA

Typ: 315

Przecinarka EK6100, EK6101

wyprodukowane przez MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumi yoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan, odpowiadają wymogom stosownych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny:

wytyczne 2006/42/EG, wytyczne EU EMC 2004/108/EG, Emisja szumów 2000/14/EG.  

Najważniejsze normy  zastosowane zgodnie z w/w wytycznymi to: EN 19432, CISPR 12, EN ISO 14982, DIN EN 61000-4. Procedurę 
oceny zgodności 2000/14/EG wykonano według załącznika V. Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa) wynosi 114 db(A). Gwa-
rantowany pozmocy akustycznej (Ld) wynosi 115 db(A). 

Dokumentacja techniczna znajduje się w Þ rmie: MAKITA International Europe Ltd, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks 
MK15 8JD, England.

Anjo, 20.8.2012 MAKITA Corporation

Tomoyasu Kato     
Dyrektor



 Form: 995 704 551 (2013-10 PO)

Zastrzega się zmiany

Sklepy specjalistyczne MAKITA znajdą 
Państwo na stronie: www.makita-outdoor.com

MAKITA Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-Cho
Anjo, Aichi
446-8502 Japan

Publikacja drukowana została wyróżniona oznaczeniem �Niebieski anioł�.


