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GB Cordless Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 

UA       

PL Bezprzewodowa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Fer str u circular cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Akku-Handkreissäge BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Akkumulátoros körf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Akumulátorová kotú ová píla NÁVOD NA OBSLUHU 

CZ Akumulátorová ru ní okružní pila NÁVOD K OBSLUZE 

DSS610 
DSS611 
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MAGYAR (Eredeti útmutató) 

Az általános nézet magyarázata 
 

1-1. Piros rész 
1-2. Gomb 
1-3. Akkumulátor 
2-1. Csillag jelzés 
3-1. Kar 
4-1. Kar 
5-1. Ütköz  
6-1. Alaplemez 
6-2. Vágóvonal 
7-1. Kapcsoló kioldógomb 
7-2. Bekapcsoló retesz 
8-1. Tengelyretesz 
8-2. Imbuszkulcs 

9-1. Bels  illeszt perem 
9-2. F részlap 
9-3. Küls  illeszt perem 
9-4. Hatszöglet  csavar 
10-1. Bels  illeszt perem 
10-2. F részlap 
10-3. Gy r  
10-4. Küls  illeszt perem 
10-5. Hatlapfej  csavar 
11-1. Imbuszkulcs 
12-1. Porkifúvó 
12-2. Csavar 
13-1. Cs  

13-2. Porszívó 
14-1. Hátulsó markolat 
14-2. Elüls  fogantyú 
14-3. Alaplemez 
15-1. Szorítócsavar 
15-2. Párhuzamvezet  (vezet vonalzó) 
16-1. Beállítócsavar 45 -hoz  

(csak  típus) 
16-2. Beállítócsavar 90 -hoz 
17-1. Háromszögvonalzó 
18-1. Határjelzés 
19-1. Kefetartó sapka 
19-2. Csavarhúzó 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell   

F részlap átmér je 165 mm 

90°-nál 57 mm 

45°-nál 40 mm Max. vágási mélység 

50°-nál 36 mm 

Üresjárati fordulatszám (min-1) 3700 

Teljes hossz 347 mm 

Tiszta tömeg 3,5 kg 3,3 kg 

Névleges feszültség 18 V, egyenáram 

• Folyamatos kutató-  és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. 

• A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. 

• Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva 

 
ENE028-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám hosszirányú és keresztirányú, ferde 
egyenes- és gérvágások végzésére használható 
faanyagokban, úgy, hogy közben szorosan érintkezik a 
munkadarabbal. 

ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint 
meghatározva: 

    

Hangnyomásszint (LpA): 78 dB (A) 
T rés (K): 3 dB (A) 

A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB (A) 
értéket. 

    

Viseljen fülvéd t 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
EN60745 szerint meghatározva: 

    

M ködési mód: favágás 
Rezgéskibocsátás (ah,W): 2,5 m/s2 vagy kevesebb 
T rés (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
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ENH101-17 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): 
Gép megnevezése:  
Akkumulátoros körf rész 
Típusszám/típus: DSS610, DSS611 
Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 

2006/42/EC 
Gyártása a következ  szabványoknak, valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en 
történik: 

EN60745 
A m szaki leírás a 2006/42/EK el írásainak 
megfelel en elérhet  innen: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
 

31.12.2013 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
Igazgató 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
 

GEA010-1 

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések 

 FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 

rizzen meg minden figyelmeztetést és 

utasítást a kés bbi tájékozódás 

érdekében. 
GEB060-5 

VEZETÉK NÉLKÜLI 
KÖRF RÉSZRE VONATKOZÓ 
BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 
Vágási eljárások 
1.  VESZÉLY: Kezét tartsa távol a f részlaptól 

és a vágás helyét l. Másik kezét tartsa a 
segédmarkolaton vagy a motorházon. Ha két 
kézzel tartja a f részt, akkor a f részlap nem 
vághatja el a kezét. 

2. Ne nyúljon a munkadarab alá. A véd lemez 
nem tudja megvédeni Önt a f részlaptól a 
munkadarab alatt. 

 

3. Állítsa a vágási mélységet a munkadarab 
vastagságával megegyez  értékre. A 
munkadarab alatt a f részlapból egy teljes fognál 
kevesebbnek kel kilátszania. 

4. Soha ne fogja a kezében a vágni kívánt 
munkadarabot, sem pedig a lábaira fektetve. 
Rögzítse a munkadarabot egy szilárd padozaton. 
Nagyon fontos a munkadarab megfelel  
alátámasztása a testének sérülését, a f részlap 
meghajlását vagy az uralom elvesztését elkerülend . 

A helyes kéztartás és a munkadarab megfelelő

alátámasztása.   
000161 

5. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt 
markolási felületeinél fogva, amikor olyan 
m veletet végez, amelyben fennáll a veszélye, 
hogy a vágószerszám rejtett vezetékekbe 
ütközhet. „Él ” vezetékekkel való érintkezéskor 
az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram 
alá kerülnek, és megrázhatják a kezel t. 

6. Párhuzamos vágáskor mindig használja a 
párhuzamvezet t vagy egy egyenes 
szélvezet t. Ez javítja a vágás pontosságát, és 
csökkenti a f részlap meghajlásának esélyét. 

7. Mindig csak a megfelel  méret  és alakú 
(gyémánt vagy kerek) tengelyfurattal 
rendelkez  f részlapokat használja. Azok a 
f részlapok, amelyek nem illeszkednek a rögzít  
alkatrészekhez, excentrikusan forognak forogni, 
ami irányíthatatlansághoz vezet. 

8. Soha ne használjon sérült vagy nem 
megfelel  f részlap alátéteket vagy 
fejescsavarokat. A f részlap alátétek és a 
fejescsavarok speciálisan ehhez a szerszámhoz 
lettek tervezve, az optimális teljesítmény és a 
biztonságos m ködés biztosítása érdekében. 

A visszarúgás okai és az ezzel kapcsolatos 
figyelmeztetések 

 a visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a 
beszorult, elhajlott vagy rosszul álló f részlap 
esetén, amely az irányíthatatlan szerszám 
felemelkedését és kilök dését okozza a 
munkadarabról a kezel  irányába; 

 amikor a f részlap beszorul vagy elhajlik az 
összezáródó f részjáratban, a f részlap megáll és 
a motor reakciója a gépet gyorsan a kezel  
irányába lendíti; 
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 ha a f részlap megcsavarodik vagy nem áll 
megfelel en a vágatban, a f részlap fogai és 
hátsó széle belevájja magát a munkadarab fels  
felületébe, miáltal a f részlap kiugrik a 
f részjáratból és a kezel  felé lendül. 

A visszarúgás a szerszám helytelen használatának 
és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak az 
eredménye és az alább leírt óvintézkedések 
betartásával elkerülhet . 
9. Fogja stabilan a szerszámot mindkét kezével 

és irányítsa úgy a karjait, hogy ellen tudjon 
állni a visszarúgáskor fellép  er knek. Igazítsa 
a testét a f részlap mindkét oldalára de ne egy 
vonalba a f részlappal. A visszarúgás a 
szerszám visszaugrását okozhatja, de a 
visszarúgáskor fellép  er ket a kezel  leküzdheti, 
ha a megfelel  óvintézkedéseket betartja. 

10. Amikor a f részlap meghajlott, vagy valamiért 
meg kell szakítania a vágási m veletet, engedje 
fel a kioldót és tartsa mozdulatlanul a f részt az 
anyagban amíg teljesen meg nem áll. Soha ne 
próbálja eltávolítani a f részt a munkadarabból 
vagy visszahúzni a f részt amíg a f részlap 
mozgásban van, mert visszarúgás léphet fel. 
Figyelje és korrigáló m veletekkel próbálja 
megel zni a f részlap meghajlását. 

11. Amikor újra bekapcsolja a f részt a 
munkadarabban, állítsa középre a f részlapot a 
f részjáratban és gy z djön meg róla, hogy a 
f részfogak nem kapaszkodnak az anyagba. Ha 
f részlap meghajlik, az kijöhet vagy visszarúghat a 
munkadarabból a szerszám újraindításakor. 

12. A nagyméret  falapokat támassza alá a 
f részlap beszorulását és a visszarúgást 
elkerülend . A nagyméret  falapok 
meghajolhatnak saját súlyuk alatt. Támasztékot a 
falap mindkét oldalára kell tenni, a vágóvonal 
közelében és a lap szélét l nem messze. 

A visszarúgás elkerülése érdekében támassza meg

a deszkát vagy a lemezt a vágás közelében.

  
000192 

Ne támassza meg a deszkát vagy

a lemezt a vágástól távol.

  
000191 

13. Ne használjon tompa vagy sérült 
f részlapokat. A nem elég éles vagy rosszul 
beállított f részlapok keskeny f részjáratot 
eredményeznek, amely túlzott súrlódáshoz, a 
f részlap meghajlásához és visszarúgáshoz 
vezet. 

14. A f részlap mélységének és a ferdevágás 
szögének beállítására szolgáló 
reteszel karokat meg kell húzni és rögzíteni 
kell a vágás megkezdése el tt. Ha a f részlap 
beállítása elmozdul a vágás alatt, akkor a 
f részlap meghajolhat, ami visszarúgást 
eredményez. 

15. Különösen figyeljen oda, amikor falak vagy 
más nem beláthatatlan területek vágására 
használja az eszközt. A kiemelked  f részlap 
olyan tárgyakba vághat bele, amelyek 
visszarúgást okozhatnak. 

16. MINDIG tartsa szilárdan a szerszámot mindkét 
kezével. SOHA ne nyújtsa a kezét vagy az 
ujjait a f rész mögé. Ha visszarúgás történik, a 
f rész könnyen visszaugorhat a kezein át, komoly 
sérüléseket okozva. 

  
000160 

17. Soha ne er ltesse a f részt. Olyan 
sebességgel tolja el re a f részt, hogy a 
f részlap lassulás nélkül vágjon. A f rész 
er ltetése egyenetlen vágásokat, a pontosság 
csökkenését és esetleg visszarúgásokat okozhat. 
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Alsó f részlapvéd  funkció 
18. Minden használat ellen rizze, hogy az alsó 

f részlapvéd  megfelel en zár. Ne 
m ködtesse a f részt, ha az alsó 
f részlapvéd  nem mozog akadálymentesen 
és nem zár azonnal. Soha ne rögzítse vagy 
kösse ki az alsó f részlapvéd t nyitott 
állásban. Ha a f rész véletlenül leesik, akkor a 
véd lemez elhajolhat. Emelje fel az alsó 
f részlapvéd t a visszahúzó fogantyúval és 
ellen rizze, hogy az szabadon mozog, és nem ér 
a f részlaphoz vagy bármely más alkatrészhez, 
semelyik vágási szögnél vagy vágási mélységnél. 

19. Ellen rizze az alsó f részlapvéd  rugójának 
m ködését. Ha véd  vagy a rugó nem 
m ködik megfelel en, azokat meg kell javítani 
a használat el tt. Az alsó f részlapvéd  lassan 
mozoghat sérült alkatrészek, gyantalerakódások 
vagy hulladék felhalmozódása miatt. 

20. Az alsó f részlapvéd t csak speciális 
vágásokhoz, mint pl. a „leszúró vágás" és a 
„kombinált vágás", lehet kézzel felemelni. 
Emelje fel az alsó f részlapvéd t a visszahúzó 
karral, majd, amint a f részlap behatolt az 
anyagba, az alsó f részlapvéd t el kell 
engedni. Bármilyen más vágás esetén az alsó 
f részlapvéd nek automatikusan kell m ködnie. 

21. Mindig nézze meg, hogy az alsó 
f részlapvéd  befedi a f részlapot, miel tt 
leteszi a szerszámot egy padra vagy a padlóra. 
A védtelen, szabadon forgó f részlap miatt a 
szerszám elmozdulhat, átvágva az útjába kerül  
tárgyakat. Ne feledje, hogy a f részlap 
megállásáig valamennyi id  eltelik a kapcsoló 
felengedése után. 

22. Az alsó f részlapvéd  ellen rzéséhez kézzel 
nyissa ki az alsó f részlapvéd t, majd nyissa 
fel és tekintse meg a véd zárat. Ellen rizze 
azt is, hogy a visszahúzó fogantyú nem 
érintkezik az eszköz motorházával. A 
f részlapot védetlenül hagyni NAGYON 
VESZÉLYES és súlyos személyi sérülést okozhat. 

További biztonsági figyelmeztetések 
23. Különösen figyeljen oda nedves fa, 

megfeszített fatörzs, vagy görcsös fa 
vágásakor. Haladjon egyenletesen el re a 
szerszámmal, a f részlap sebességének 
csökkenése nélkül, hogy elkerülje a f részlap 
fogainak felforrósodását. 

24. Ne próbálja meg eltávolítani a levágott 
anyagot, amikor a f részlap még mozog. 
Várjon, amíg a f részlap leáll, miel tt 
megfogja a levágott anyagot.A f részlapok 
szabadon forognak a lekapcsolás után. 

25. Kerülje a szegek átvágását. A vágás 
megkezdése el tt ellen rizze a fatörzset, és 
húzza ki bel le az összes szeget. 

 

26. Tegye a f rész alaplemezének szélesebb 
részét a munkadarab azon részére, amely 
szilárdan meg van támasztva, ne arra, amelyik 
leesik a vágás végén. Példaként az 1. ábra egy 
deszkavég levágásának HELYES módját 
mutatja, a 2. ábra pedig a HELYTELENT. Ha a 
munkadarab rövid vagy kicsi, le kell fogatni. 
NE PRÓBÁLJA A RÖVID MUNKADARABOKAT 
KÉZBEN TARTANI! 

  
000163 

2.  ábra

  
000190 

27. Miel tt leteszi a szerszámot a vágás 
befejezése után, gy z djön meg róla, hogy az 
alsó f részlapvéd  bezáródott és a f részlap 
teljesen megállt. 

28. Soha ne próbáljon a körf résszel úgy vágni, 
hogy azt felfordítva befogja egy satuba. Ez 
különösen veszélyes és komoly sérülésekhez 
vezethet. 

  
000029 
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29. Némelyik anyag mérgez  vegyületet 
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése 
elleni és érintés elleni védelemr l. Kövesse az 
anyag szállítójának biztonsági utasításait. 

30. Ne állítsa meg a tárcsát úgy, hogy oldalirányú 
nyomást fejt ki a f részlapra. 

31. Mindig csak az ebben a kézikönyvben leírt 
f részlapokat használja. Ne használjon 
köször tárcsákat. 

32. A f részlapokat tartsa élesen és tisztán. A 
f részlapokra keményedett kátrány és fagyanta 
lelassítja a f részt és megnöveli a visszarúgás 
kockázatát. Tartsa tisztán a f részlapot úgy, hogy 
el ször leszereli azt a szerszámról, majd 
megtisztítja gyanta és kátrányeltávolítóval, forró 
vízzel vagy kerozinnal. Soha ne használjon 
benzint. 

33. Viseljen pormaszkot és hallásvéd t a 
szerszám használatakor. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék 
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb 
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó 
biztonsági el írások szigorú betartását. A 
HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 

ENC007-7 

FONTOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK 

AZ AKKUMULÁTORRA 
VONATKOZÓAN 
1. Az akkumulátor használata el tt 

tanulmányozza át az akkumulátortölt n (1), az 
akkumulátoron (2) és az akkumulátorral 
m ködtetett terméken (3) olvasható összes 
utasítást és figyelmeztet  jelzést. 

2. Ne szerelje szét az akkumulátort. 
3. Ha a m ködési id  nagyon lerövidült, azonnal 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás 
veszélyével is járhat. 

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi 
segítséget. Ez a látásának elvesztését 
okozhatja. 

 
 
 
 

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: 
(1) Ne érjen az érintkez khöz elektromosan 

vezet  anyagokkal. 
(2) Ne tárolja az akkumulátort más 

fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, 
érmékkel, stb. egy helyen. 

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 
es nek. 

Az akkumulátor rövidzárlata nagy 
áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t 
akár meghibásodást is okozhat. 

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 
olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja az 50 C-ot (122 F). 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, 
ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a t zben 
felrobbanhat. 

8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 
akkumulátort.  

9. Ne használjon sérült akkumulátort.  

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
Tippek a maximális élettartam eléréséhez 
1. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen 

lemerülne. 
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel 
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a 
szerszám teljesítménye. 

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött 
akkumulátort. 
A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát. 

3. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 
10 C - 40 C (50 F - 104 F) közötti 
h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró 
akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt 
feltölteni. 

4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, 
ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. 
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M KÖDÉSI LEÍRÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt beállít vagy ellen riz valamilyen 
funkciót a szerszámon. 

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 

Fig.1 

VIGYÁZAT: 
• Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi 

vagy eltávolítja az akkumulátort. 
• Az akkumulátort és a szerszámot tartsa er sen, 

amikor az akkumulátort a szerszámra helyezi 
vagy eltávolítja arról. Amennyiben nem így jár el, 
a szerszám vagy az akkumulátor a kezéb l 
kicsúszhat és megsérülhet, illetve személyi 
sérülést okozhat. 

Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az 
akkumulátoregység elején található gombot, és tolja ki 
az egységet. 
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor 
nyelvét a burkolaton található vájatba és csúsztassa a 
helyére. Egészen addig tolja be, amíg egy kis kattanással 
a helyére nem ugrik. Ha látható a piros rész a gomb fels  
oldalán, akkor a gomb nem kattant be teljesen. 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros 

rész el nem t nik. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a 
környezetében másnak sérülést okozhat. 

• Ne er ltesse be az akkumulátort. Ha az 
akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor 
nem megfelel en lett behelyezve. 

Akkumulátorvéd  rendszer  
(lítiumion akkumulátor csillag jelzéssel) 

Fig.2 

A csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorok 
akkumulátorvéd  rendszerrel vannak felszerelve. A 
rendszer automatikusan lekapcsolja a szerszám 
áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. 
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a 
szerszám és/vagy az akkumulátor a következ  
helyzetbe kerül: 

• Túlterhelt: 
A szerszámot úgy m ködteti, hogy az 
szokatlanul er s áramot vesz fel. 
Ilyenkor engedje fel a szerszám 
kioldókapcsolóját és állítsa le azt az 
alkalmazást, amelyik a túlterhelést okozza. 
Ezután húzza meg ismét a kioldókapcsolót, 
és indítsa újra a szerszámot. 
Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor 
túlhevült.  Ilyenkor hagyja kih lni az 

akkumulátort, miel tt ismét meghúzná a 
kioldókapcsolót. 

• Az akkumulátor töltöttsége alacsony: 
Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl 
alacsony, a szerszámot nem tudja 
m ködtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel 
az akkumulátort. 

A vágási mélység beállítása 

Fig.3 

VIGYÁZAT: 
• A vágási mélység beállítása után mindig húzza 

meg a szabályozókart. 
Lazítsa meg a hátulsó markolat oldalán található 
szabályozókart és mozgassa a talplemezt felfelé vagy 
lefelé. A kívánt vágási mélység beállítása után rögzítse 
a talplemezt a szabályozókar meghúzásával. 
A tisztább és biztonságosabb vágás érdekében úgy 
állítsa be a vágási mélységet, hogy a f részlapnak 
legfeljebb egy foga nyúljon túl a munkadarabon. A 
megfelel en megválasztott vágási mélység el segíti a 
veszélyes VISSZARÚGÁSOK veszélyének csökkentését, 
amelyek személyi sérüléseket okozhatnak. 

Ferdevágás 

Fig.4 

DSS610 típus 

Fig.5 

Lazítsa meg az elüls  talplemezen, a ferdevágás 
mér lemezen található szabályozókart. Állítsa be a kívánt 
szöget (0° - 50°) a megfelel  döntéssel, majd er sen 
húzza meg a szabályozókart. Használja a 45°-os ütköz t 
ha pontosan 45°-os vágást szeretne végezni. Fordítsa el 
az ütköz t az óramutató járásával ellentétes irányba a 
ferdevágáshoz (0° - 45°) és fordítsa el az óramutató 
járásának irányába a 0° - 50° ferdevágásokhoz. 
DSS611 típus 

Lazítsa meg az elüls  talplemezen, a ferdevágás 
mér lemezen található szabályozókart. Állítsa be a 
kívánt szöget (0° - 50°) a megfelel  döntéssel, majd 
er sen húzza meg a szabályozókart. 

Vezetés 

Fig.6 

Egyenes vágásokhoz igazítsa a talplemez elején 
található A pozíciót a vágásvonalra. A 45°-os 
ferdevágáshoz igazítsa a B pontot a vonalra. 

A kapcsoló használata 

Fig.7 

VIGYÁZAT: 
• Miel tt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, 

mindig ellen rizze, hogy a kioldókapcsoló hibátlanul 
m ködik és az "OFF" állásba áll felengedéskor. 

• Ne húzza túlzott er vel a kioldókapcsolót, ha nem 
nyomta be a kireteszel kart. Ez a kapcsoló törését 
okozhatja. 
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A kioldókapcsoló véletlen meghúzásának elkerülésére 
egy kireteszel kar van felszerelve. A szerszám 
bekapcsolásához nyomja le a kireteszel kart, majd 
húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a 
kioldókapcsolót a leállításhoz. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
• Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám egy 

kireteszel karral van felszerelve, ami meggátolja a 
szerszám véletlen beindulását. SOHA ne 
használja ezt a szerszámot, ha az akkor is beindul 
amikor Ön meghúzza a kioldókacsolót de nem 
nyomja le a kireteszel kart. A további használat 
EL TT vigye a szerszámot javításra egy MAKITA 
szakszervizbe. 

• SOHA ne ragassza le a kireteszel kart vagy 
iktassa ki annak funkcióját. 

A lámpa bekapcsolása 
Csak DSS610 típus 
 

VIGYÁZAT: 
• Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a 

fényforrást. 
Ha csak a lámpát szeretné bekapcsolni, húzza meg a 
kioldókapcsolót anélkül, hogy benyomná a 
kireteszel kart. A lámpa bekapcsolásához és a 
szerszám beindításához nyomja be a kireteszel kart és 
húzza meg a kioldókapcsolót úgy, hogy a 
kireteszel kart benyomva tartja. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lév  

szennyez dés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy 
ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti 
a  megvilágítás er sségét. 

• Ne használjon benzint, hígítót és más hasonló 
anyagot a lámpa lencséjének tisztításához. Az 
ilyen anyagok károsítják a lencsét. 

ÖSSZESZERELÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki van 

kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került 
miel tt bármilyen m veletet végez a szerszámon. 

A f részlap eltávolítása és felhelyezése 

Fig.8 

VIGYÁZAT: 
• Ellen rizze, hogy a f részlap úgy lett felszerelve, 

hogy a fogak a szerszám elejénél felfelé mutatnak. 
• A f részlap felszereléséhez vagy eltávolításához 

csak a Makita kulcsot használja. 
A f részlap eltávolításához nyomja be a tengelyreteszt, 
hogy a f részlap ne tudjon elfordulni, és lazítsa meg a 
hatlapfej  csavart a kulccsal, azt az óramutató járásával 
ellentétes irányban forgatva. Ezután csavarja le a 

csavart, és vegye le a küls  illeszt peremet és a 
f részlapot. 
A f részlap felszereléséhez kövesse a leszerelési 
eljárást fordított sorrendben. GY Z DJÖN MEG RÓLA, 
HOGY A HATLAPFEJ  CSAVART AZ ÓRAMUTATÓ 
JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN ER SEN 
MEGHÚZTA. 

Fig.9 

A f részlap cseréjekor ügyeljen rá, hogy megtisztítsa a 
fels  és alsó f részlapvéd t a lerakódott f részportól. 
Ezek a m veletek ugyanakkor nem helyettesítik az alsó 
véd  m ködésének minden használat el tt szükséges 
ellen rzését. 
Kizárólag illeszt gy r vel felszerelt szerszámokhoz 
(bizonyos országokban) 

Fig.10 

FIGYELMEZTETÉS: 
• Miel tt a f részlapot felszereli a tengelyre, 

ellen rizze, hogy a megfelel  illeszt gy r t 
helyezte a bels  és a küls  perem közé. A nem 
megfelel  illeszt gy r  használata nem kielégít  
rögzítést eredményez, amit l a f részlap 
elmozdulhat. Ett l er s vibráció alakulhat ki, ami a 
szerszámgép feletti uralom elvesztéséhez és 
súlyos személyi sérüléshez vezethet. 

Az imbuszkulcs tárolása 

Fig.11 

Amikor nem használja, tárolja az imbuszkulcsot az 
ábrán látható módon, nehogy elvesszen. 

Porszívó csatlakoztatása 

Fig.12 

Fig.13 

Amikor tiszta vágást szeretne végezni, csatlakoztasson 
egy Makita porszívót a szerszámhoz. Szerelje fel a 
porkifúvót a szerszámra a csavarokkal. Ezt követ en 
csatlakoztassa a porszívó csövét a porkifúvóhoz az 
ábrának megfelel en. 

ÜZEMELTETÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig egészen addig tolja be az akkumulátort, amíg 

egy kis kattanással be nem akad.  Ha látható a 
piros rész a gomb fels  oldalán, akkor nem kattant 
be teljesen. Nyomja be teljesen amíg a piros rész 
nem látszik. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akkumulátor kieshet a szerszámból, Önnek vagy a 
környezetében másnak sérüléseket okozva. 

• Figyeljen oda, hogy a szerszámot egyenes vonal 
mentén, folyamatosan tolja el re. A szerszám 
er ltetése vagy csavarása a motor 
túlmelegedéséhez vezet, valamint veszélyes 
visszarúgásokat eredményez, amelyek súlyos 
sérüléseket okozhatnak. 
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• Ha szerszámot folyamatosan m ködteti addig, 
amíg az akkumulátor teljesen lemerül, 15 percig 
pihentesse a szerszámot miel tt tovább folytatja a 
munkát egy feltöltött akkumulátorral. 

Fig.14 

Er sen fogja a szerszámot. A szerszám elüls  
fogantyúval és hátulsó markolattal van ellátva. Használja 
mindkett t a szerszám fogásához. Ha mindkét kezével a 
f részt fogja, azokat nem vághatja meg a f részlap. 
Helyezze a talplemezt a vágni kívánt munkadarabra úgy, 
hogy a f részlap ne érjen semmihez. Ezután kapcsolja 
be a szerszámot és várja meg, amíg a f részlap teljes 
fordulatszámon forog. Most egyszer en mozgassa el re 
a szerszámot a munkadarab felületen, azt vízszintesen 
tartva és haladva el re a f részelés befejez déséig. 
A hibátlan vágásokhoz haladjon a f résszel egyenesen, 
egyenletes el rehaladási sebességgel. Ha vágás nem 
követi pontosan a tervezett vágóvonalat, ne próbálja a 
szerszámot visszaer ltetni vagy visszafordítani a 
vágóvonalhoz. Ha mégis így tesz, az a f részlap 
beszorulását okozhatja és veszélyes visszarúgásokhoz 
vezethet, amelyek komoly sérüléseket okozhatnak. 
Engedje fel a kapcsolót, várja meg, amíg a f részlap 
leáll, majd húzza ki a szerszámot. Igazítsa újra a 
szerszámot az új vágóvonalra és kezdje újra a vágást. 
Igyekezzen elkerülni, hogy olyan testhelyzetet vegyen 
fel, amelyben kiteszi magát a f részb l kilép  
forgácsoknak és f részpornak. Használjon 
véd szemüveget a sérülések megel zése érdekében. 

Párhuzamvezet  (vezet vonalzó) 

Fig.15 

A praktikus párhuzamvezet  extra pontos egyenes 
vágások elvégzését teszi lehet vé. Egyszer en illessze 
a párhuzamvezet t a munkadarab oldalához és rögzítse 
azt a talplemez elején található csavarral. Ezzel 
lehet ség van több azonos szélesség  vágást végezni 
egymás után. 

KARBANTARTÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt átvizsgálja a szerszámot vagy annak 
karbantartását végzi. 

• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, 
alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek 
elszinez dést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak. 

A 90°-os és 45°-os vágások (függ leges és 
45°-os vágások) pontosságának beállítása 
DSS610 típus 

Ezt a beállítást a gyárban már elvégezték. De ha ez 
nem megfelel , akkor egy imbuszkulcs segítségével 
állítsa be a beállítócsavarokat, a f részlap és a 

talplemez közötti 90°-os vagy 45°-os szöget egy 
háromszögvonalzóval, derékszög  vonalzóval, stb. 
ellen rizve. 

A 90°-os vágás (függ leges vágás) 
pontosságának beállítása 
DSS611 típus 

Ezt a beállítást a gyárban már elvégezték. De ha ez nem 
megfelel , akkor egy imbuszkulcs segítségével állítsa be 
a beállítócsavarokat, a f részlap és a talplemez közötti 
90°-os szöget egy háromszögvonalzóval, derékszög  
vonalzóval, stb. ellen rizve. 

Fig.16 

Fig.17 

A szénkefék cseréje 

Fig.18 

A szénkeféket cserélje és ellen rizze rendszeresen. 
Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a 
határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa 
hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét 
szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma 
szénkeféket. 
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó 
sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az 
újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. 

Fig.19 

A termék BIZTONSÁGÁNAK és 
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, 
bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a 
Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell 
végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek 
használatával. 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K 
 

VIGYÁZAT: 
• Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az 

Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita 
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék 
használata személyes veszélyt vagy sérülést 
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja 
csupán annak kifejezett rendeltetésére. 

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van 
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 

• F részlapok 
• Párhuzamvezet  (vezet vonalzó) 
• Imbuszkulcs, 5 
• Porkifúvó 
• Eredeti Makita akkumulátor és tölt  

 

MEGJEGYZÉS: 
• A listán felsorolt néhány kiegészít  megtalálható 

az eszköz csomagolásában standard 
kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek 
lehetnek. 
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