
1 

UA Бездротовий різак по металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

DCS551 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



2 

 

2
1

3

1        015628 

1

2

2        015676 

1

2

3        015631 

1

4        015642 

1

5        015638 
1

6        015629 

1 2

3

7        015630 

1

8        015632 

1

2

9        015633 

1

2

3

5

4

10       015634

1

11       015635 

1

2

12       015639 

12

3

13       015636 

1 2

3

14       015640 

1

2

15       015637 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



10 

УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції) 
Пояснення до загального виду 

 

1-1. Кнопка 
1-2. Червоний індикатор 
1-3. Касета з акумулятором 
2-1. Індикаторні лампи 
2-2. Кнопка ПЕРЕВІРКА 
3-1. Кнопка вимикача 
3-2. Розчіпляючий важіль 
4-1. Індикатор акумулятора 
5-1. Індикатор режиму 
6-1. Важіль 
7-1. Лінія вирівнювання 

7-2. Лінія різання 
7-3. Станина 
8-1. Ліхтар 
9-1. Фіксатор 
9-2. Шестигранний ключ 
10-1. Болт із шестигранною голівкою 
10-2. Зовнішній фланець 
10-3. Диск пили 
10-4. Внутрішній фланець 
10-5. Ковпачкова шайба 
11-1. Шестигранний ключ 

12-1. Скоба 
12-2. Гвинт 
13-1. Передня ручка 
13-2. Задня ручка 
13-3. Станина 
14-1. Лінія різання 
14-2. Станина 
14-3. Оглядові пази 
15-1. Затискний гвинт 
15-2. Напрямна планка  

(Реєстрова мітка) 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель DCS551 

Діаметр диску 136 мм - 150 мм 

Макс. глибина різання 57,5 мм (із діаметром 150 мм) 

Швидкість без навантаження 3900 хв-1 

Загальна довжина (із BL1830) 332 мм 

Номінальна напруга 18 В пост. струму 

Чиста вага 2,9 кг 

• Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. 

• Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. 
• Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 

 
ENE022-1 

Призначення 
Інструмент призначено для різання м'якої сталі. 

ENG905-1 

Шум 
Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, 
визначений відповідно до EN60745: 

    

Рівень звукового тиску (LpA): 78 дБ (A) 
Похибка (K): 3 дБ (A) 

Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (A). 
    

Користуйтеся засобами захисту слуху 
 

ENG900-1 

Вібрація 
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) 
визначена згідно з EN60745: 

    

Режим роботи: різання металу 
Вібрація (ah,M): 2,5 м/с2 або менше 
Похибка (K): 1,5 м/с2 

ENG901-1 

• Заявлене значення вібрації було виміряно у 
відповідності до стандартних методів 
тестування та може використовуватися для 
порівняння одного інструмента з іншим. 

• Заявлене значення вібрації може також 
використовуватися для попередньої оцінки впливу. 

 

УВАГА: 
• Залежно від умов використання вібрація під час 

фактичної роботи інструмента може 
відрізнятися від заявленого значення вібрації. 

• Забезпечте належні запобіжні заходи для 
захисту оператора, що відповідатимуть умовам 
використання інструмента (слід брати до уваги 
всі складові робочого циклу, такі як час, коли 
інструмент вимкнено та коли він починає 
працювати на холостому ході під час запуску). 
 

ENH101-18 

Тільки для країн Європи 

Декларація про відповідність стандартам ЄС 
Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: 
Позначення обладнання:  
Бездротовий різак по металу 
№ моделі/тип: DCS551 
Відповідає таким Європейським Директивам: 

2006/42/EC 
Обладнання виготовлене відповідно до таких 
стандартів або стандартизованих документів: 

EN60745 
Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC 
можна отримати: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія 
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23.10.2014 

 
000331 

Ясуші Фукайя 
Директор 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія 
 

GEA010-1 

Застереження стосовно техніки 
безпеки при роботі з 
електроприладами 

 УВАГА! Прочитайте усі застереження 
стосовно техніки безпеки та всі інструкції. 
Недотримання даних застережень та інструкцій 
може призвести до ураження струмом та виникнення 
пожежі та/або серйозних травм. 

Збережіть усі інструкції з техніки 
безпеки та експлуатації на майбутнє. 

GEB058-4 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД 
ЧАС РОБОТИ З БЕЗДРОТОВИМ 
РІЗАКОМ ПО МЕТАЛУ 
Порядок експлуатації 
1.  НЕБЕЗПЕКА: Завжди тримайте руки на 

відстані від зони різання та від полотна. 
Тримайте свою другу руку на допоміжній 
ручці або кожусі двигуна. Якщо інструмент 
тримати обома руками, їх неможливо буде 
різонути полотном. 

2. Забороняється простягати руки нижче деталі. 
Кожух не захищає від полотна внизу деталі. 

3. Слід відрегулювати глибину різання відповідно 
до товщини деталі. Щонайменше один зубець 
полотна повинно бути повністю видно внизу деталі. 

4. Забороняється тримати деталь, що ріжеться, 
у руках або по за ногою. Слід закріпити 
деталь до стійкої плити. Дуже важливо 
підперти належним чином робоче місце для 
того, щоб мінімізувати незахищеність тіла, 
заїдання полотна або втрату керування. 

5. Тримайте електроприлад тільки за 
ізольовані поверхні держака під час 
виконання дії, за якої ріжучий пристрій 
може зачепити сховану електропроводку. 
Торкання струмоведучої проводки може 
призвести до передання напруги до металевих 
частин електроприладу та до ураження 
оператора електричним струмом. 

6. Під час поздовжнього пиляння слід завжди 
користуватися направляючою планкою або 

прямою лінійкою. Це покращить точність 
різання та зменшить імовірність заїдання леза. 

7. Завжди слід використовувати диски зі 
шпиндельними отворами відповідного 
розміру та форми (алмазні до круглих). 
Диски, що не відповідають  приналежностям 
для кріплення, працюють ексцентрично, що 
призведе до втрати керування. 

8. Ніколи не використовуйте пошкоджені або 
невідповідні шайби та болти для полотна. 
Шайби та болти для полотна були спеціально 
розроблені для вашого інструмента, для того 
щоб забезпечити оптимальні результати 
роботи та гарантувати її безпеку. 

Причини віддачі та відповідні попередження 
− Віддача це несподівана реакція защемленого, 

застряглого або зміщеного полотна, що спричиняє 
неконтрольоване вистрілювання інструменту вгору 
та із деталі у напрямку до оператора. 

− Коли полотно защемилось або щільно заїло в 
пропилі, полотно зупиняється та працюючий 
двигун призводить до швидкого відкидання 
пристрою до оператора. 

− Якщо полотно закрутилося або змістилося в 
прорізі, зубець заднього краю полотна може 
встромитися у верхню поверхню деталі, що в 
свою чергу призведе до виходу полотна із 
пропила та підскокуванню його до оператора. 

Причинами віддачі є неправильне користування 
інструментом та/або неправильний порядок експлуатації 
або умови експлуатації, та їх можна уникнути 
дотримуючись запобіжних заходів, що наведені нижче: 
9. Міцно тримай інструмент обома руками та 

поклади руки таким чином, щоб 
протистояти зусиллю віддачі. Слід стояти 
збоку полотна, але не на одній прямій з ним. 
У разі віддачі інструмент відскочить назад, але 
оператор зможе контролювати зусилля віддачі, 
якщо буде вжито всіх запобіжних заходів. 

10. У разі заїдання полотна або якщо різання 
зупинено з будь яких причин, слід відпустити 
вимикач та потримати інструмент в матеріалі 
нерухомо доки полотно повністю не зупиниться. 
Заборонено пробувати зняти інструмент із 
деталі або витягти його під час руху полотна, в 
протилежному випадку станеться ВІДДАЧА. Слід 
ретельно оглянути та скорегувати інструмент, щоб 
усунути причину заїдання полотна. 

11. Під час повторного запуску інструмента в 
деталі слід відцентрувати пиляльне 
полотно в пропилі та перевірити, чи не 
зачепилися зубці полотна за матеріал.У разі 
защемлення пиляльне полотно може 
підскочити або спричинити віддачу під час 
повторного запуску інструмента. 

12. Слід опирати великі панелі для того,щоб 
мінімізувати ризик защемлення полотна 
або віддачі. Великі панелі прогинаються під 
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своєю вагою. Панель слід опирати з обох боків, 
біля лінії різання та біля краю панелі. 

13. Не слід користуватися тупими або 
пошкодженими полотнами. Незагострені або 
неправильно встановлені полотна виконують 
вузький пропил, що призводить до зайвого 
тертя, заїдання полотна або віддачі. 

14. Перед початком різання слід затягнути та 
закріпити затискні важелі регулювання 
глибини полотна та нахилу. Якщо під час 
різання відрегульоване полотно посунеться, це 
може призвести до його заїдання або віддачі. 

15. З особливою обережністю слід виконувати 
"врізання" в існуючі стіни або інші 
невидимі зони. Виступаюче лезо може 
зіткнутися з предметами, що спричинять 
віддачу. Під час врізання слід відвести нижній 
захисний кожух за допомогою держака. 

Функція нижнього кожуха 
16. Щораз перед початком роботи слід перевіряти 

належне закриття нижнього кожуху. Не слід 
починати роботу, якщо нижній захисний кожух 
не рухається вільно та одразу не закривається. 
Ніколи не слід затискати або затягувати нижній 
кожух у відкритому положенні. У разі випадкового 
падіння інструменту нижній захисний кожух може 
погнутися. Слід підняти нижній захисний кожух за 
допомогою важелю, та переконатися, що він вільно 
пересувається та не торкається полотна або іншої 
частини при будь-якому куті та глибині різання. 

17. Слід перевірити функціонування та стан 
пружини нижнього захисного кожуха. У разі 
неналежної роботи захисного кожуха або 
пружини, їх слід відремонтувати перед 
використанням. Нижній захисний кожух може 
повільно працювати при наявності пошкоджених 
частин, клейких відкладень або утворення сміття. 

18. Нижній захисний кожух можна відводити 
руками тільки при виконанні спеціальних 
прорізів, таких як “врізання” та “комбіноване 
різання”. Підніміть нижній захисний кожух за 
допомогою ручки відведення та, як тільки 
лезо увійде у матеріал, відпустіть нижній 
захисний кожух. Під час усіх інших видів 
різання нижній захисний кожух повинен 
працювати автоматично. 

19. Перед встановленням інструменту на верстат 
або підлогу слід завжди перевіряти, щоб 
нижній захисний кожух покривав полотно. 
Незахищене полотно, що рухається за інерцією, 
спричинить пересування інструменту назад, 
різання усього на своєму шляху. Слід пам'ятати, 
що після вимкнення перемикача диск потребує 
деякий час для повної зупинки. 

20. Щоб перевірити нижній кожух, його слід 
відкрити вручну, а потім необхідно 
відпустити і подивитися, як він 
закривається. Також слід переконатися, що 

ручка відведення не торкається кожуха 
інструмента. Залишення полотна 
незахищеним є ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ, адже 
може призвести до серйозних травм. 

Додаткові попередження про небезпеку 
21. Забороняється зупиняти полотна, 

натиснувши на бокову поверхню полотна. 
22. НЕБЕЗПЕЧНО: 

Не слід намагатися забирати відрізний 
матеріал під час руху полотна.  
ОБЕРЕЖНО: Полотна рухаються за 
інерцією після вимкнення. 

23. Слід покласти ширшу частину основи 
інструменту на ту частину деталі, яка має 
тверду опору, та ні в якому разі не на ту 
частину, що впаде після різання. 

24. Ніколи не намагайся різати інструментом, 
якщо він затиснутий лещатами догори 
ногами. Це дуже небезпечно та може 
призвести до серйозного поранення. 

25. Під час роботи слід одягати захисні 
окуляри та засоби захисту органів слуху. 

26. Не слід використовувати абразивні диски. 
27. Використовуйте тільки полотно, що має 

діаметр, зазначений на інструменті або 
рекомендований в інструкції з експлуатації. 
Використання полотна невідповідного розміру 
може завадити належному захисту полотна 
або використанню кожуха, що може призвести 
до отримання серйозних травм. 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. 
 

УВАГА: 
НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та 
розслаблюватися під час користування виробом 
(що трапляється при частому використанні); слід 
завжди строго дотримуватися правил безпеки 
під час використання цього пристрою. 
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання 
правил безпеки, викладених в цьому документі, 
може призвести до серйозних травм. 

ENC007-10 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 
ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА 
1. Перед тим як користуватися касетою 

акумулятора, слід прочитати усі інструкції 
та попереджуючі відмітки щодо (1) 
зарядний пристрій акумулятора, (2) 
акумулятор та (3) вироби, що працюють від 
акумулятора. 

2. Не слід розбирати касету акумулятора. 
3. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід 

негайно припинити користування. Це може 
призвести до ризику перегріву, опіку та 
навіть вибуху. 
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4. Якщо електроліт потрапив до очей, слід 
промити їх чистою водою та негайно 
звернутися за медичного закладу. Це може 
призвести до втрати зору. 

5. Не закоротіть касету акумулятора. 
(1) Не слід торкатися клем будь яким 

струмопровідним матеріалом. 
(2) Не слід зберігати касету акумулятора в 

ємності з іншими металевими предметами, 
такими як цвяхи, монети і т.д. 

(3) Не виставляйте касету з батареєю під 
дощ чи сніг. 

Коротке замикання може призвести до 
появи значного струму, перегріву та 
можливим опікам та навіть поломки. 

6. Не слід зберігати інструмент та касету з 
акумулятором в містах, де температура може 
сягнути та перевищити 50гр.ﾟ C (122 ﾟ F). 

7. Не слід спалювати касету з акумулятором 
навіть, якщо вона була неодноразово 
пошкоджена або повністю спрацьована. 
Касета з акумулятором може вибухнути в огні. 

8. Не слід кидати або ударяти акумулятор.  
9. Не слід використовувати пошкоджений 

акумулятор.  
10. Дотримуйтеся норм місцевого 

законодавства стосовно утилізації 
акумуляторів.  

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Використовуйте тільки 

оригінальні акумулятори Makita. 
Використання неоригінальних акумуляторів Makita або 
акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може 
спричинити розрив акумулятора, що призведе до 
виникнення пожежі, отримання травм або пошкодження 
майна.  Це також скасовує гарантію компанії Makita на 
інструмент та зарядний пристрій Makita. 

Поради по забезпеченню максимального 
строку експлуатації акумулятора 
1. Касету з акумулятором слід заряджати до 

того, як він розрядиться повністю. 
Завжди слід зупинити роботу інструменту 
та зарядити акумулятор, якщо ви помітили 
зменшення потужності інструменту. 

2. Ніколи не слід заряджати повторно 
повністю заряджену касету з акумулятором. 
Перезарядження скорочує строк 
експлуатації акумулятора. 

3. Касету з акумулятором слід заряджати при 
кімнатній температурі 10 ﾟ C - 40 ﾟ C (50 ﾟ F - 
104 ﾟ F). Перед тим як заряджати касету з 
акумулятором слід зачекати доки вона 
охолоне. 

4. Якщо Ви не користувалися касетою з 
акумулятором упродовж тривалого часу 
(більше шести місяців), її необхідно зарядити. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед регулюванням або перевіркою 
функціонування інструмента. 

Встановлення та зняття касети з акумулятором 
мал.1 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди вимикайте інструмент перед встановленням 

або зніманням касети з акумулятором. 
• Під час встановлення або зняття касети з 

акумулятором надійно утримуйте інструмент і 
касету з акумулятором. Інакше інструмент або 
касета з акумулятором можуть вислизнути з рук, 
що може призвести до травм або пошкодження 
інструмента й касети з акумулятором. 

Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з 
інструмента, натиснувши на кнопку в передній частині касети. 
Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити 
шпонку касети з акумулятором із пазом у корпусі та 
вставити касету на місце. Уставляйте її, доки не почуєте 
клацання. Якщо на верхній частині кнопки видно червоний 
індикатор, це означає, що вона заблокована не повністю. 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди уставляйте касету повністю, аж поки 

червоний індикатор стане невидимим. Якщо 
цього не зробити, касета може випадково 
випасти з інструмента та завдати травми вам 
або людям, що знаходяться поруч. 

• Не встановлюйте касету з акумулятором із 
зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, 
то це означає, що Ви її невірно вставляєте. 

Відображення залишкового заряду 
акумулятора 
(Тільки для касети з акумулятором, номер моделі 
якої закінчується літерою "B".) 

мал.2 
Натисніть кнопку перевірки залишкового заряду 
акумулятора на касеті з акумулятором, щоб 
відобразити залишковий заряд акумулятора. 
Індикатори горітимуть декілька секунд. 
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ВИМК. МигаєГорить

Індикаторні лампи

Зарядіть
акумулятор.

0 % - 25 %

25 % - 50 %

50 % - 75 %

75 % - 100 %

Залишковий
заряд

Можливо,
виникли

проблеми в
роботі

акумулятора.   
015658 

ПРИМІТКА: 
• Залежно від умов використання та температури 

оточуючого середовища показання можуть 
незначним чином відрізнятися від дійсного 
ресурсу. 

Дія вимикача 
 

УВАГА: 
• Із міркувань безпеки цей інструмент 

обладнаний важелем блокування вимкненого 
положення, що запобігає довільному запуску 
інструмента. ЗАБОРОНЕНО використовувати 
інструмент, якщо він запускається простим 
натисканням курка вмикача без натискання 
важеля блокування вимкненого положення. 
ПЕРЕД подальшим використанням інструмент 
слід відправити до сервісного центру MAKITA 
для проведення ремонту. 

• ЗАБОРОНЕНО фіксувати скотчем або іншим 
чином відключати функцію важеля блокування 
вимкненого положення. 

ОБЕРЕЖНО: 
• Перед тим як вставляти касету з акумулятором 

в інструмент, слід перевірити належну роботу 
курка вмикача, тобто щоб він повертався у 
положення "ВИМК.", коли його відпускають. 

• Неможна із силою натискати на курок вмикача, 
якщо важіль блокування вимкненого положення 
не натиснутий. Це може зламати вмикач. 

мал.3 
Для того, щоб запобігти випадковому натисканню 
курка вмикача, передбачений важіль блокування 
вимкненого положення. Для того, щоб запустити 
інструмент, натисніть на важіль блокування 
вимкненого положення та натисніть на курок 
вимкненого положення. Для зупинення роботи курок 
слід відпустити. 

 

Відображення залишкового заряду акумулятора 
(Залежить від країни) 

мал.4 
Коли Ви вмикаєте інструмент, індикатор акумулятора 
показує залишковий заряд акумулятора. 
Залишковий заряд акумулятора відображається, як 
показано в наступній таблиці. 

Стан індикатора акумулятора
Залишок заряду батареї

50 % - 100 %

20 % - 50 %

0 % - 20 %

Зарядіть акумулятор

ВМК. ВИМК. Мигає

 
015624 

Функція автоматичної зміни швидкості 
мал.5 

Стан індикатора режиму Режим роботи

Режим високої швидкості

Режим високого 
крутного моменту

  
015137 

Цей інструмент має “режим високої швидкості” та “режим 
високого крутного моменту”. Він змінює режим роботи 
автоматично залежно від робочого навантаження. Якщо 
індикатор режиму горить під час роботи, інструмент 
працює у режимі високого крутного моменту. 

Система захисту інструмента/акумулятора 
Інструмент оснащено системою захисту 
інструмента/акумулятора. Ця система автоматично 
вимикає живлення двигуна з метою збільшення 
терміну служби інструмента та акумулятора. 
Інструмент автоматично зупиняється під час роботи, 
якщо він або акумулятор перебувають у зазначених 
нижче умовах. Під час перебування в певних умовах 
горить індикатор. 
Захист від перевантаження 
Якщо інструмент використовується в умовах надмірного 
споживання струму, він автоматично вимикається без 
активування будь-яких індикаторів. У такому випадку 
відключіть інструмент та зупиніть роботу, під час 
виконання якої інструмент зазнав перевантаження. Щоб 
перезапустити інструмент, увімкніть його знову. 
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Захист інструмента від перегріву 
Якщо інструмент перегрівся, він автоматично 
зупиняється і індикатор акумулятора вказує на 
нижченаведений стан. У такому разі дозвольте 
інструменту охолонути, перш ніж знову його 
увімкнути. 

Індикатор акумулятора

Інструмент перегрівся

ВМК. ВИМК. Мигає

  
015625 

Знімання захисного блокування 
Коли система захисту спрацьовує повторно, 
відбувається блокування інструмента й індикатор 
акумулятора вказує на такий стан. 

Індикатор акумулятора ВМК. ВИМК. Мигає

Спрацьовує захисне блокування
  

015626 

У такій ситуації інструмент не вмикається, навіть 
якщо його вимкнути і знову увімкнути. Для того щоб 
зняти захисне блокування, зніміть акумулятор, 
приєднайте його до заряджаючого пристрою 
акумулятора та зачекайте, доки заряджання не 
закінчиться. 

Регулювання глибини різання 
мал.6 

ОБЕРЕЖНО: 
• Після регулювання глибини різання слід завжди 

надійно затягнути важіль. 
Послабте важіль збоку задньої ручки та пересуньте 
основу вверх або вниз. На необхідній глибині різання 
закріпіть основу, затягнувши важіль. 
Для забезпечення рівнішого різання, слід 
відрегулювати глибину різання таким чином, щоб за 
межі деталі виходило не більше, ніж один зубець 
полотна. Використання вірної глибини різання 
допомагає знизити потенціальну небезпеку ВІДДАЧІ, 
яка може призвести до поранень. 

Виставляння 
мал.7 
Сумістіть лінію вирівнювання на основі із наміченою 
лінією різання на деталі. 

Увімкнення підсвічування 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Не дивіться безпосередньо на підсвічування 

або інше джерело світла. 

 

мал.8 
Для того щоб тільки увімкнути підсвічування, 
натисніть на курок вмикача, не натискаючи на важіль 
блокування вимкненого положення. Для того щоб 
увімкнути підсвічування та запустити інструмент, 
натисніть на важіль блокування вимкненого 
положення та натисніть на курок вмикача, тримаючи 
важіль блокування вимкненого положення 
натиснутим. Підсвічування увімкнене, поки курок 
вмикача залишається натиснутим. Підсвічування 
вимикається через 10–15 секунд після відпускання 
курка вмикача. 
 

ПРИМІТКА: 
• Для протирання скла ліхтаря підсвічування слід 

використовувати паличку, кінець якої обмотаний 
бавовною. Слід бути обережним, щоб не 
подряпати скло ліхтаря підсвічування, оскільки 
це може знизити яр кість світла. 

• Для чищення скла ліхтаря підсвічування 
неможна використовувати бензин, розчинник 
або подібні матеріали. Використання таких 
речовин пошкодить скло. 

КОМПЛЕКТУВАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед тим, як проводити будь-які роботи на 
інструменті. 

Зняття та встановлення полотна 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Перевірте, щоб полотно було встановлене так, 

щоб зубці були направлені вгору в напрямку 
передньої частини інструмента. 

• Для встановлення або зняття полотна слід 
використовувати тільки ключ виробництва 
компанії Makita. 

мал.9 
Для того, щоб зняти полотно, слід притиснути замок 
вала таким чином, щоб полотно не могло обертатись, 
та за допомогою шестигранного ключа послабити 
болт із шестигранною голівкою, повернувши його 
проти годинникової стрілки. Потім слід вийняти болт, 
зовнішній фланець та диск. 

мал.10 
Для того, щоб встановити полотно, виконайте 
процедуру його зняття у зворотному порядку. 
ПЕРЕВІРТЕ, ЩОБ БОЛТ ІЗ ШЕСТИГРАННОЮ 
ГОЛІВКОЮ БУВ НАДІЙНО ЗАТЯГНУТИЙ ПО 
ГОДИННИКОВІЙ СТРІЛЦІ. 
Під час заміни полотна обов’язково також чистьте 
верхній та нижній захисні кожухи полотна від 
металевої стружки, що накопичилась, як зазначено в 
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розділі “Технічне обслуговування”. Однак такі дії не 
замінюють необхідну перевірку роботи нижнього 
захисного кожуха перед кожним використанням. 

Зберігання шестигранного ключа 
мал.11 
Коли шестигранний ключ не використовується, щоб 
він не загубився, його слід зберігати як показано на 
малюнку. 

Установлення або знімання скоби 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Ніколи не підвішуйте інструмент на пасок тощо. 

Це може призвести до отримання небезпечних 
порізів. 

• Ніколи не підвішуйте інструмент високо та не 
залишайте його на потенційно нестійкій 
поверхні. 

мал.12 
Скобу на інструмент можна встановлювати зі 
сторони двигуна, як показано на малюнку. Щоб 
установити скобу, уставте її у паз на корпусі 
інструмента та закріпіть гвинтом. Щоб зняти скобу, 
послабте гвинт та зніміть її. 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Касету із акумулятором слід завжди вставляти 

повністю, доки вона не заблокується на місці. 
Якщо на верхній частині кнопки помітно 
червоний індикатор, це означає, що вона 
заблокована неповністю. Вставте касету 
повністю, доки червоний індикатор не стане 
невидимим. Якщо цього не зробити, касета 
може випадково випасти з інструмента та 
поранити вас або людей, що знаходяться поряд. 

• Інструмент слід плавно переміщати по прямій 
лінії. Докладання зусиль або перекручування 
інструмента можуть призвести до його 
перегріву та небезпечної віддачі, що в свою 
чергу може призвести до серйозних травм. 

• Якщо інструмент експлуатується постійно, доки 
не розрядиться касета з акумулятором, то 
перед тим, як встановлювати новий акумулятор, 
інструментові треба дати відпочити протягом 15 
хвилин. 

• Заборонено перекручувати інструмент або з 
силою просувати його по прорізу. Це може 
призвести до перевантаження мотору та/або 
створити ризик віддачі, що в свою чергу може 
призвести до серйозних поранень оператора. 

• Перед тим, як починати роботу, слід вдягати 
захисні окуляри. 

 
 

мал.13 
Інструмент слід тримати міцно. На інструменті є як 
передня, так і задня ручка. Тримати інструмент слід 
за обидві ручки. Якщо інструмент тримати обома 
руками, то вони не можуть бути порізані полотном. 
Встановіть основу на деталь, що різатиметься таким 
чином, щоб полотно її не торкалось. Потім увімкніть 
інструмент та заждіть, доки полотно набере повної 
швидкості. Тепер слід просто перемістити інструмент 
вперед по поверхні деталі, утримуючи його на 
площині та плавно просуваючи його, доки різання не 
буде завершено. 
Для отримання чистих прорізів слід дотримувати 
прямої лінії та єдиної швидкості. Якщо під час 
різання напрям різання відхиляється від наміченого, 
неможна намагатись повернути або силою 
направити інструмент назад на лінію різання. Такі дії 
можуть призвести до заклинювання полотна та 
віддачі із подальшою тяжкою травмою. Відпустіть 
перемикач, зачекайте, доки полотно зупиниться, а 
потім заберіть інструмент. Виставте інструмент на 
нову лінію різання та почніть різання знов. 
Намагайтесь на займати таких положень, у яких би з-
під інструмента на оператора летіла тирса або тріски. 
Для запобігання травмам слід вдягати засоби 
захисту очей. 

мал.14 
Оглядові пази на основі спрощують перевірку 
відстані між переднім краєм полотна та деталлю, 
коли полотно налаштоване на максимальну глибину 
різання. 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Заборонено використовувати деформоване або 

тріснуте полотно. Його слід замінити новим. 
• Неможна складати матеріали в стопку для їх 

різання. 
• Не ріжте загартовану сталь, деревину, пластик, 

бетон, черепицю тощо. Ріжте тільки м’яку 
сталь, алюміній та нержавіючу сталь, 
використовуючи відповідне полотно. 

• Не торкайтесь полотна, деталі або обрізків 
оголеними руками одразу після різання, вони 
можуть бути дуже гарячими та призвести до 
опіку шкіри. 

• Слід завжди використовувати полотна, що 
відповідають роботам, які проводяться. 
Використання невірного полотна може 
призвести до поганих результатів різання 
та/або створити ризик поранення. 

Напрямна планка (реєстрова мітка) 
(додаткове приладдя) 
мал.15 
Зручна напрямна планка дозволяє робити 
надзвичайно точні прямі розрізи. Слід просто 
пересунути напрямну планку впритул до краю 
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робочої деталі та закріпити її у необхідному 
положенні за допомогою затискного гвинта в 
передній частині основи. Вона також дозволяє 
багаторазово виконувати розрізи однакової ширини. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед проведенням перевірки або 
обслуговування. 

• Обов'язково чистьте верхній та нижній 
захисні кожухи полотна від металевої 
стружки, що накопичилась, тому що вона 
може завадити роботі нижньої системи 
захисту. Забруднена система захисту може 
завадити належній роботі і призвести до 
отримання серйозних травм. Якщо ви 
використовуєте стиснене повітря, щоб 
видути металеву стружку з кожухів, 
надягайте засоби захисту органів зору і 
органів дихання. 

• Ніколи не використовуйте газолін, бензин, 
розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх 
використання може призвести до зміни кольору, 
деформації та появи тріщин. 

Перевірка полотна 
• Слід уважно перевіряти полотно на наявність 

тріщин або пошкоджень перед та після 
використання. Тріснуте або пошкоджене 
полотно слід негайно замінити. 

• Якщо продовжувати використання тупого 
полотна, це може призвести до небезпечної 
віддачі та/або перевантаження мотора. Коли 
полотно перестає ефективно різати, його слід 
замінити на нове. 

• Полотна для різака по металу неможна 
заточувати. 

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та 
НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або 
регулювання мають виконувати уповноважені центри 
обслуговування "Макіта", де використовуються лише 
стандартні запчастини "Макіта". 

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Це оснащення або приладдя рекомендовано для 

використання з інструментами "Макіта", що описані 
в інструкції з експлуатації. Використання якогось 
іншого оснащення або приладдя може спричинити 
травмування. Оснащення або приладдя слід 
використовувати лише за призначенням. 

У разі необхідності, отримати допомогу в більш 
детальному ознайомленні з оснащенням 
звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". 

• Полотна із твердосплавними кромками 
• Напрямна планка (реєстрова мітка) 
• Смушковий гвинт М5 х 20 
• Скоба 
• Шестигранний ключ 5 
• Захисні окуляри 
• Оригінальний акумулятор та заряджаючий 

пристрій Makita 
 

ПРИМІТКА: 
• Деякі елементи списку можуть входити до 

комплекту інструмента як стандартне приладдя. 
Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 
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