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23 POLSKI

POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE
Model: DUA301

Całkowita	długość	(bez	prowadnicy) 2 530–3 760 mm

Napięcie	znamionowe Prąd	stały	36	V

Masa netto *1 7,8 kg

*2 7,8–8,5 kg

Standardowa	długość	prowadnicy 300 mm

Zalecana	długość	prowadnicy z 90PX 250–300 mm

z 91PX 250–300 mm

Odpowiedni	typ	łańcucha	tnącego 
(patrz	tabela	poniżej)

90PX 
91PX

Standardowe	koło	łańcuchowe Liczba	zębów 6

Podziałka 3/8″

Prędkość	łańcucha 0–20 m/s  
(0–1 200 m/min)

Pojemność	zbiornika	oleju	łańcuchowego 160 cm3

•	 W	związku	ze	stale	prowadzonym	przez	naszą	firmę	programem	badawczo-rozwojowym	niniejsze	dane	mogą	
ulec	zmianom	bez	wcześniejszego	powiadomienia.

•	 Dane	techniczne	mogą	różnić	się	w	zależności	od	kraju.
*1:	Masa	z	największym	akumulatorem	i	z	pustym	zbiornikiem	oleju	oraz	bez	prowadnicy,	łańcucha	szelek	nośnych	
—	zgodnie	z	normą	EN	ISO11680-1.
*2:	Masa	najlżejszej	i	najcięższej	konfiguracji	zgodnie	z	procedurą	EPTA	01/2014.	Masa	może	być	różna	w	zależno-
ści	od	osprzętu,	w	tym	akumulatora.

Kompatybilne akumulatory i ładowarki
Akumulator BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Ładowarka DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Pewne	z	wymienionych	powyżej	akumulatorów	i	ładowarek	mogą	być	niedostępne	w	regionie	zamieszkania	
użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek wymienionych powyżej. 
Używanie	innych	akumulatorów	i	ładowarek	może	stwarzać	ryzyko	wystąpienia	obrażeń	ciała	lub	pożaru.

Zalecana przenośna jednostka zasilająca
Przenośna	jednostka	zasilająca PDC01 / PDC1200

• Wymieniona	powyżej	przenośna	jednostka	zasilająca	może	być	niedostępna	w	regionie	zamieszkania	użytkownika.
• Przed	użyciem	przenośnej	jednostki	zasilającej	należy	przeczytać	instrukcję	oraz	ostrzeżenia	umieszczone	na	jednostce.

Kombinacja łańcucha tnącego, prowadnicy i koła łańcuchowego
Typ łańcucha tnącego 90PX

Liczba	ogniw	napędowych 46

Prowadnica Długość	prowadnicy 300 mm

Długość	cięcia 296 mm

Podziałka 3/8″

Wskaźnik 1,1 mm

Typ Prowadnica gwiazdkowa

Koło	łańcuchowe Liczba	zębów 6

Podziałka 3/8″
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Typ łańcucha tnącego 91PX

Liczba	ogniw	napędowych 46

Prowadnica Długość	prowadnicy 300 mm

Długość	cięcia 296 mm

Podziałka 3/8″

Wskaźnik 1,3 mm

Typ Prowadnica gwiazdkowa

Koło	łańcuchowe Liczba	zębów 6

Podziałka 3/8″

OSTRZEŻENIE:	Należy	używać	prowadnicy	i	łańcucha	tnącego,	które	do	siebie	pasują.	W	przeciwnym	razie	
może	to	przyczynić	się	do	powstania	obrażeń.

Symbole
Poniżej	pokazano	symbole,	jakie	mogą	być	zastoso-
wane	na	urządzeniu.	Przed	rozpoczęciem	użytkowania	
należy	zapoznać	się	z	ich	znaczeniem.

Chronić	przed	wilgocią.

Przeczytać	instrukcję	obsługi.

Nosić	kask,	gogle	oraz	ochronniki	słuchu.

Nosić	rękawice	ochronne.

Nosić	wytrzymałe	obuwie	robocze	na	
podeszwie	antypoślizgowej.	Zalecane	jest	
obuwie ze stalowymi noskami.

Uważać	na	przewody	elektryczne,	ryzyko	
porażenia	prądem.

Zachować	odległość	co	najmniej	15	m.

Maksymalna	dopuszczalna	długość	cięcia

Kierunek	posuwu	łańcucha

Zbiornik	oleju	łańcuchowego

Gorące	powierzchnie	—	ryzyko	oparzeń	
palców	i	dłoni.

 
Ni-MH
Li-ion

Dotyczy	tylko	państw	UE
Z	uwagi	na	obecność	w	sprzęcie	niebezpiecznych	
składników,	zużyty	sprzęt	elektryczny,	elektro-
niczny,	akumulatory	oraz	baterie	mogą	powodować	
negatywny	wpływ	na	środowisko	i	zdrowie	ludzi.
Nie	wyrzucaj	urządzeń	elektrycznych,	
elektronicznych	lub	akumulatorów	wraz	z	
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie	z	Europejską	Dyrektywą	w	sprawie	zuży-
tego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego	oraz	
dotyczącą	akumulatorów	i	baterii	oraz	zużytych	
akumulatorów	i	baterii,	a	także	dostosowaniem	ich	
do	prawa	krajowego,	zużyte	urządzenia	elektryczne,	
elektroniczne,	baterie	i	akumulatory,	należy	składo-
wać	osobno	i	przekazywać	do	punktu	selektywnej	
zbiórki	odpadów	komunalnych,	działającego	zgodnie	
z	przepisami	dotyczącymi	ochrony	środowiska.
Informuje	o	tym	symbol	przekreślonego	kołowego	
kontenera	na	odpady	umieszczony	na	sprzęcie.

Gwarantowany	poziom	mocy	akustycznej	
zgodnie	z	dyrektywą	UE	w	sprawie	hałasu	
na	zewnątrz.

Poziom	mocy	akustycznej	zgodnie	z	
australijskimi	przepisami	dot.	redukcji	
hałasu	dla	Nowej	Południowej	Walii

Przeznaczenie
Narzędzie	jest	przeznaczone	do	przycinania	konarów	
i	gałęzi.

Hałas
Typowy	równoważny	poziom	dźwięku	A	określony	w	
oparciu	o	normę	ISO22868(ISO11680-1):
Poziom	ciśnienia	akustycznego	(LpA): 92 dB(A)
Poziom	mocy	akustycznej	(LWA): 103 dB (A)
Niepewność	(K):	3	dB(A)

WSKAZÓWKA:	Deklarowana	wartość	emisji	hałasu	
została	zmierzona	zgodnie	ze	standardową	metodą	
testową	i	można	ją	wykorzystać	do	porównywania	
narzędzi.
WSKAZÓWKA:	Deklarowaną	wartość	emisji	hałasu	
można	także	wykorzystać	we	wstępnej	ocenie	
narażenia.

OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu.
OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwa-

rzanego podczas rzeczywistego użytkowania 
elektronarzędzia może się różnić od wartości 
deklarowanej w zależności od sposobu użytko-
wania narzędzia, a w szczególności od rodzaju 
obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane 
narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowa-
nia należy określić środki bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając 
wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy 
narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu 
jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).
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Drgania

Lewy uchwyt (rękojeść przednia) Prawy uchwyt (rękojeść tylna) Obowiązująca norma

ah (m/s2) Niepewność K (m/s2) ah (m/s2) Niepewność K (m/s2)

2,5	lub	mniej 1,5 2,8 1,5 ISO22867(ISO11680-1)

WSKAZÓWKA:	Deklarowana	wartość	poziomu	drgań	została	zmierzona	zgodnie	ze	standardową	metodą	
testową	i	można	ją	wykorzystać	do	porównywania	narzędzi.
WSKAZÓWKA:	Deklarowaną	wartość	poziomu	drgań	można	także	wykorzystać	we	wstępnej	ocenie	narażenia.

OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się 
różnić od wartości deklarowanej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności od 
rodzaju obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy 
określić środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy 
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, 
kiedy jest włączone).

Deklaracja zgodności WE
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja	zgodności	WE	jest	dołączona	jako	załącznik	
A	do	niniejszej	instrukcji	obsługi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne zasady bezpiecznej 
eksploatacji elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z 
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami i danymi technicz-
nymi dołączonymi do tego elektronarzędzia. 
Niezastosowanie	się	do	podanych	poniżej	instrukcji	
może	prowadzić	do	porażenia	prądem,	pożaru	i/lub	
poważnych	obrażeń	ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instruk-
cje należy zachować do wykorzy-
stania w przyszłości.
Pojęcie	„elektronarzędzie",	występujące	w	wymienio-
nych	tu	ostrzeżeniach,	odnosi	się	do	elektronarzędzia	
zasilanego	z	sieci	elektrycznej	(z	przewodem	zasilają-
cym)	lub	do	elektronarzędzia	akumulatorowego	(bez	
przewodu	zasilającego).

Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa dla akumulatorowej 
okrzesywarki teleskopowej

Ogólne środki ostrożności
1. Przed uruchomieniem narzędzia należy przeczytać 

tę instrukcję, aby zapoznać się z jego obsługą.
2. Nie należy pożyczać narzędzia osobie trzeciej 

nieposiadającej odpowiedniego doświadcze-
nia lub wiedzy dotyczącej jego obsługi.

3. W przypadku pożyczania narzędzia należy zawsze 
dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

4. Dzieci i osoby poniżej 18. roku życia nie 
powinny korzystać z narzędzia. Należy unie-
możliwić im dostęp do narzędzia.

5. Podczas użytkowania narzędzia należy zacho-
wać maksymalną ostrożność i uwagę.

6. Nie wolno używać narzędzia po zażyciu alko-
holu lub narkotyków bądź w przypadku uczu-
cia zmęczenia lub choroby.

7. Nie wolno modyfikować narzędzia.
8. Nie należy używać narzędzia przy złej pogo-

dzie, w szczególności, jeśli istnieje ryzyko 
wyładowań atmosferycznych.	Dzięki	temu	
zmniejszy	się	ryzyko	porażenia	piorunem.

9. Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z narzę-
dzia. Postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi 
obsługi narzędzia obowiązującymi w danym kraju.

Środki ochrony osobistej
1. Nosić kask bezpieczeństwa, okulary ochronne 

oraz rękawice ochronne w celu ochrony ciała 
przed odrzucanymi w powietrze odpadkami lub 
spadającymi przedmiotami.

2. Stosować odpowiednią ochronę słuchu, taką 
jak nauszniki, w celu zabezpieczenia słuchu 
przed uszkodzeniem.

3. Nosić odpowiednią odzież oraz obuwie, takie 
jak kombinezon roboczy i wytrzymałe obuwie na 
antypoślizgowej podeszwie, w celu zapewnienia 
bezpiecznej obsługi. Nie nosić luźnych ubrań ani 
biżuterii.	Luźne	części	ubrania,	biżuteria	i	długie	włosy	
mogą	zaplątać	się	w	znajdujące	się	w	ruchu	części.

4. Podczas obsługi łańcucha tnącego lub regulacji 
naciągu łańcucha należy nosić rękawice ochronne. 
Łańcuch	tnący	może	poważnie	zranić	odsłonięte	dłonie.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
1. Utrzymuj narzędzie co najmniej 15 m od linii elek-

trycznych i przewodów komunikacyjnych (wraz z 
konarami, które ich dotykają). Dotknięcie lub zbli-
żenie się z narzędziem do przewodów wysokiego 
napięcia może być przyczyną śmierci lub poważ-
nych obrażeń. Przed rozpoczęciem pracy należy 
sprawdzić miejsca występowania przewodów oraz 
ogrodzeń elektrycznych w pobliżu miejsca pracy.
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2. Narzędzie może być eksploatowane tylko przy 
dobrym oświetleniu i odpowiedniej widoczności. Nie 
używać narzędzia w ciemności lub podczas mgły.

3. Podczas obsługi nigdy nie stawać na niestabil-
nej lub śliskiej nawierzchni bądź stromym zbo-
czu. Zimą należy zwrócić szczególną uwagę 
na lód i śnieg oraz zawsze zadbać o stabilne 
oparcie dla nóg.

4. Podczas pracy z użyciem narzędzia należy 
zachować odległość co najmniej 15 m od osób 
postronnych i zwierząt. W przypadku zbliżania 
się osoby trzeciej wyłączyć narzędzie.

5. Podczas pracy dwóch lub większej liczby 
osób należy zachować odległość co najmniej 
15 m pomiędzy tymi osobami i wyznaczyć 
przełożonego.

6. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy 
sprawdzić, czy w miejscu pracy nie ma dru-
cianych ogrodzeń, ścian ani innych obiektów. 
Mogą	one	uszkodzić	łańcuch	tnący.

Przygotowanie
1. Przed montażem lub regulacją narzędzia wyłą-

czyć narzędzie i wyjąć akumulator.
2. Przed obsługą łańcucha tnącego lub regulacją 

naciągu łańcucha należy założyć rękawice 
ochronne.

3. Przed uruchomieniem narzędzia należy prze-
prowadzić jego kontrolę pod kątem uszkodzeń, 
poluzowanych śrub/nakrętek lub nieprawidło-
wego montażu. Naostrzyć tępy łańcuch tnący. 
Jeśli łańcuch tnący jest wygięty lub uszkodzony, 
wymienić go. Sprawdzić wszystkie dźwignie ste-
rujące i przełączniki pod kątem prawidłowego 
działania. Oczyścić i osuszyć uchwyty.

4. Nigdy nie włączać narzędzia, jeżeli jest ono 
uszkodzone lub nie jest całkowicie zmonto-
wane.	W	przeciwnym	wypadku	może	to	spowodo-
wać	poważne	obrażenia	ciała.

5. Wyregulować szelki nośne w celu dopasowa-
nia do postury operatora.

6. Wyregulować odpowiednio naciąg łańcucha. 
W razie potrzeby uzupełnić olej łańcuchowy.

Uruchamianie narzędzia
1. Przed uruchomieniem narzędzia należy zasto-

sować środki ochrony osobistej.
2. Przed uruchomieniem narzędzia należy upew-

nić się, że w obszarze roboczym nie ma żad-
nych ludzi ani zwierząt.

3. Podczas montowania akumulatora nie należy 
zbliżać łańcucha tnącego ani prowadnicy do 
ciała i innych obiektów, w tym do podłoża. 
Podczas	uruchamiania	łańcuch	tnący	może	się	
poruszyć	i	spowodować	poważne	obrażenia	ciała	
lub	uszkodzenie	łańcucha	tnącego	i/lub	mienia.

4. Położyć narzędzie na stabilnym podłożu. 
Zachować równowagę i bezpieczne podparcie.

Obsługa
1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast 

wyłączyć narzędzie.
2. W przypadku nietypowego działania (np. hałas, 

wibracje) należy wyłączyć narzędzie. Nie uży-
wać narzędzia, dopóki przyczyna nie zostanie 
rozpoznana, a problem rozwiązany.

3. Po wyłączeniu narzędzia łańcuch tnący przez 
chwilę nadal się porusza. Nie należy od razu 
dotykać łańcucha tnącego.

4. Podczas pracy zawsze używać szelek 
nośnych. Trzymać narzędzie stabilnie po pra-
wej stronie ciała.

5. Zarówno osoby leworęczne, jak i praworęczne, 
muszą trzymać przedni uchwyt lewą ręką oraz 
tylny uchwyt prawą ręką. Zacisnąć palce i 
kciuki na uchwytach.

6. Ponieważ łańcuch tnący może zetknąć się z 
ukrytymi przewodami elektrycznymi, narzędzie 
należy trzymać tylko za izolowane uchwyty. 
Zetknięcie	łańcucha	tnącego	z	przewodem	elek-
trycznym	znajdującym	się	pod	napięciem	spowo-
duje,	że	odsłonięte	elementy	metalowe	narzędzia	
również	znajdą	się	pod	napięciem,	grożąc	poraże-
niem	operatora	prądem	elektrycznym.

7. Nigdy nie należy obsługiwać narzędzia jedną 
ręką. Utrata kontroli może doprowadzić do 
poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Aby 
zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie należy zbliżać 
rąk ani stóp do łańcucha tnącego.

8. Nie sięgać zbyt daleko. Zawsze stać na 
pewnym podłożu i utrzymywać równowagę. 
Zwracać uwagę na ukryte przeszkody, takie 
jak pnie drzew, korzenie i rowy, aby uniknąć 
potknięcia. Odsunąć leżące gałęzie i inne 
przedmioty.

9. Aby nie dopuścić do utraty równowagi, nigdy 
nie pracować na drabinie ani na drzewie.

10. W przypadku silnego uderzenia narzędziem 
lub jego upadku należy sprawdzić jego stan 
przed wznowieniem pracy. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia lub wątpliwości co 
do prawidłowej pracy narzędzia należy zwrócić 
się do autoryzowanego centrum serwisowego 
Makita w celu przeprowadzenia przeglądu i 
naprawy.

11. Nie dotykać otworów głowicy narzędzia. 
Podczas	pracy	głowica	narzędzia	nagrzewa	się.

12. Podczas pracy należy robić przerwy, aby 
zapobiec utracie kontroli w wyniku zmęczenia. 
Zaleca	się	przerwę	od	10	do	20	min	po	każdej	
przepracowanej	godzinie.

13. W przypadku pozostawienia narzędzia, nawet 
na krótką chwilę, należy zawsze wyłączyć 
narzędzie i wyjąć akumulator.	Działające	i	pozo-
stawione	bez	nadzoru	narzędzie	może	zostać	
użyte	przez	nieupoważnioną	osobę	i	doprowadzić	
do	poważnego	wypadku.

14. Podczas obsługi narzędzia nie podnosić pra-
wej ręki powyżej ramienia.

15. Podczas pracy nigdy nie należy uderzać łań-
cuchem tnącym w twarde przedmioty, takie jak 
kamienie i gwoździe. Należy zachować szcze-
gólną ostrożność podczas obcinania konarów 
w pobliżu ścian, drucianych ogrodzeń itp.

16. Jeśli konar utknie w narzędziu, zawsze należy 
zatrzymać narzędzie i wyjąć akumulator. W 
przeciwnym razie niezamierzone uruchomienie 
mogłoby	spowodować	poważne	obrażenia.

17. Jeśli łańcuch tnący zablokuje się, zawsze 
należy wyłączyć narzędzie i wyjąć z niego 
akumulator przed oczyszczeniem.
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18. Zwiększanie prędkości obrotowej narzędzia, 
gdy łańcuch tnący jest zablokowany, zwiększa 
obciążenie i może spowodować uszkodzenie 
narzędzia.

19. Przed obcinaniem gałęzi należy zapewnić obszar 
ucieczki przed spadającymi gałęziami. Najpierw 
należy usunąć z obszaru pracy przeszkody, takie 
jak gałęzie i konary. Usunąć wszystkie narzędzia 
i przedmioty z obszaru ucieczki i przenieść je w 
inne bezpieczne miejsce.

20. Przed obcięciem konarów i gałęzi należy 
sprawdzić kierunek, w jakim będą spadać, 
uwzględniając stan konarów i gałęzi, sąsia-
dujące drzewa, kierunek wiatru itp. Zwrócić 
szczególną uwagę na kierunek spadania i 
odbicie konaru, który uderzy o ziemię.

21. Nigdy nie przytrzymywać narzędzia pod kątem 
większym niż 60°. W przeciwnym razie spada-
jące obiekty mogą uderzyć operatora i spo-
wodować poważne obrażenia ciała. Nigdy nie 
stawać pod obcinaną gałęzią.

22. Zwrócić uwagę na złamane lub pęknięte 
konary.	Mogą	się	odbić	podczas	obcinania,	powo-
dując	nieoczekiwane	obrażenia.

23. Przed obcięciem gałęzi, które mają zostać 
obcięte, należy usunąć konary i liście znajdu-
jące się wokół nich.	W	przeciwnym	razie	łańcuch	
tnący	może	się	w	nie	zaplątać.

24. Aby uniknąć utknięcia łańcucha tnącego we 
wrębie, nie należy zwalniać dźwigni przed 
wyjęciem łańcucha z wrębu.

25. Jeśli łańcuch tnący zakleszczy się we wrębie, 
należy niezwłocznie zatrzymać narzędzie, 
ostrożnie przesunąć konar w celu otwarcia 
wrębu i zwolnić łańcuch tnący.

26. Unikać odrzutu (obrotowa siła reakcji w kie-
runku operatora). Aby zapobiec odrzutowi, 
nigdy nie należy używać końcówki prowadnicy 
ani cięcia penetrującego. Zawsze należy zwra-
cać uwagę na położenie końcówki prowadnicy.

27. Często sprawdzać naciąg łańcucha. Podczas 
sprawdzenia lub regulacji naciągu paska 
należy wyłączyć narzędzie i wyjąć akumu-
lator. Jeśli naciąg jest zbyt mały, należy go 
zwiększyć.

Transport
1. Przed transportem narzędzia należy je wyłą-

czyć i wyjąć akumulator. Podczas transportu 
osłona prowadnicy musi być założona.

2. Podczas transportu narzędzie należy przeno-
sić w pozycji poziomej, trzymając za uchwyt.

Konserwacja
1. Aby urządzenie podlegało serwisowaniu przez 

nasze autoryzowane centrum serwisowe, 
należy zawsze stosować wyłącznie oryginalne 
części zamienne.	Nieprawidłowa	naprawa	i	
konserwacja	mogą	przyczynić	się	do	skrócenia	
żywotności	narzędzia	oraz	zwiększenia	ryzyka	
wypadków.

2. Przed przystąpieniem do prac konserwacyj-
nych lub naprawczych narzędzia lub przed 
przystąpieniem do jego czyszczenia należy 
zawsze wyłączyć narzędzie i wyjąć akumulator. 
Poczekać, aż narzędzie ostygnie.

3. Podczas obsługi łańcucha tnącego zawsze 
należy nosić rękawice ochronne.

4. Po każdym użyciu dokręcić wszystkie śruby i 
nakrętki oprócz śrub regulacyjnych.

5. Łańcuch tnący powinien być zawsze ostry. 
Jeśli łańcuch tnący stępi się i cięcie stanie się 
mało skuteczne, należy zwrócić się do autory-
zowanego punktu serwisowego Makita o jego 
naostrzenie lub wymianę na nowy.

6. Nie wykonywać prac konserwacyjnych ani 
naprawczych, które nie zostały opisane w tej 
instrukcji obsługi. W celu wykonania tego typu 
prac należy zwrócić się do autoryzowanego 
centrum serwisowego Makita.

7. Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria 
i części zamienne firmy Makita. Stosowanie 
części	lub	akcesoriów	innych	producentów	może	
prowadzić	do	uszkodzenia	narzędzia,	mienia	i/lub	
powstania	poważnych	obrażeń.

Przechowywanie
1. Przed rozpoczęciem przechowywania narzę-

dzia należy je dokładnie oczyścić i zakonser-
wować. Należy założyć osłonę prowadnicy. 
Wyjąć akumulator. Spuścić olej łańcuchowy po 
ostygnięciu narzędzia.

2. Narzędzie należy przechowywać w suchym, zamknię-
tym pomieszczeniu, wysoko, poza zasięgiem dzieci.

3. Nie opierać narzędzia, np. o ścianę. 
Nieprzestrzeganie	tej	instrukcji	może	spowo-
dować,	że	narzędzie	przewróci	się	i	spowoduje	
obrażenia	u	osób	znajdujących	się	w	pobliżu.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elek-
trycznych i akumulatora
1. Nie wyrzucać akumulatorów do ognia. Ogniwo 

może	eksplodować.	Należy	zapoznać	się	z	obo-
wiązującymi	lokalnie	przepisami,	które	określają	
specjalne	wytyczne	dotyczące	utylizacji	odpadów.

2. Nie wolno otwierać ani niszczyć akumulato-
rów.	Uwolniony	elektrolit	jest	substancją	żrącą,	
która	może	spowodować	uszkodzenie	oczu	lub	
skóry.	W	przypadku	połknięcia	może	być	trujący.

3. Akumulatora nie należy ładować w deszczu ani 
w wilgotnym otoczeniu.

4. Nie ładować akumulatora na zewnątrz.
5. Nie dotykać ładowarki, w tym jej wtyczki i 

styków, mokrymi rękami. 
6. Unikać niebezpiecznych warunków pracy. Nie 

wolno używać narzędzia w otoczeniu wilgot-
nym lub mokrym ani narażać go na działanie 
deszczu.	Woda,	która	dostanie	się	do	wnętrza	
narzędzia,	zwiększa	ryzyko	porażenia	prądem	
elektrycznym.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE 
INSTRUKCJE.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, 
aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo-
krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. 
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub 
niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
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Ważne zasady bezpieczeństwa 
dotyczące akumulatora

1. Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze 
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze 
i (3) produkcie, w którym będzie używany 
akumulator.

2. Nie rozmontowywać ani modyfikować akumu-
latora.	Może	to	spowodować	pożar,	przegrzanie	
lub wybuch.

3. Jeśli czas działania uległ znacznemu skróce-
niu, należy natychmiast przerwać pracę. Może 
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych 
poparzeń, a nawet eksplozji.

4. W przypadku przedostania się elektrolitu do 
oczu, przemyć je czystą wodą i niezwłocznie 
uzyskać pomoc lekarską. Może on bowiem 
spowodować utratę wzroku.

5. Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1) Nie dotykać styków materiałami przewo-

dzącymi prąd.
(2) Unikać przechowywania akumulatora w 

pojemniku z metalowymi przedmiotami, 
takimi jak gwoździe, monety itp.

(3) Chronić akumulator przed deszczem lub 
wodą.

Zwarcie prowadzi do przepływu prądu elek-
trycznego o dużym natężeniu i przegrzania 
akumulatora, co w konsekwencji może grozić 
poparzeniami a nawet awarią urządzenia.

6. Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowy-
wać ani używać w miejscach, w których tempe-
ratura osiąga bądź przekracza 50°C (122°F).

7. Akumulatorów nie wolno spalać, również tych 
poważnie uszkodzonych lub całkowicie zuży-
tych. Akumulator może eksplodować w ogniu.

8. Nie należy przecinać ani zgniatać akumulatora, 
wbijać w niego gwoździ, rzucać nim, upusz-
czać, ani uderzać akumulatorem o twarde 
obiekty.	Takie	działanie	może	spowodować	pożar,	
przegrzanie lub wybuch.

9. Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
10. Stanowiące wyposażenie akumulatory lito-

wo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym 
produktów niebezpiecznych. 
Na	potrzeby	transportu	komercyjnego,	np.	świad-
czonego	przez	firmy	trzecie	czy	spedycyjne,	
należy	przestrzegać	specjalnych	wymagań	w	
zakresie pakowania i oznaczania etykietami. 
Przygotowanie	produktu	do	wysyłki	wymaga	
skonsultowania	się	ze	specjalistą	ds.	materiałów	
niebezpiecznych.	Należy	także	przestrzegać	
przepisów	krajowych,	które	mogą	być	bardziej	
szczegółowe. 
Zakleić	taśmą	lub	zaślepić	otwarte	styki	akumula-
tora	oraz	zabezpieczyć	go,	aby	nie	mógł	się	prze-
suwać	w	opakowaniu.

11. Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumula-
tora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać 
w bezpieczne miejsce. Postępować zgodnie z 
przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji 
akumulatorów.

12. Używać akumulatorów tylko z produktami 
określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie 
akumulatorów	w	niezgodnych	produktach	może	
spowodować	pożar,	przegrzanie,	wybuch	lub	
wyciek elektrolitu.

13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż-
szy czas, należy wyjąć z niego akumulator.

14. Przed użyciem akumulatora i po jego użyciu 
akumulator może pozostawać nagrzany, co 
może spowodować poparzenia lub poparzenia 
w niskiej temperaturze. Z gorącym akumulato-
rem należy obchodzić się ostrożnie.

15. Nie należy dotykać styku narzędzia bezpośred-
nio po jego użyciu, ponieważ może on być na 
tyle gorący, że spowoduje oparzenia.

16. Nie należy dopuszczać, aby wióry, kurz lub 
błoto gromadziły się na stykach, w otworach 
i rowkach akumulatora.	Może	to	spowodować	
obniżenie	wydajności	lub	uszkodzenie	narzędzia	
lub akumulatora.

17. Jeśli narzędzie nie jest przeznaczone do 
użytku w pobliżu linii wysokiego napięcia, 
nie należy korzystać z akumulatora w ich 
sąsiedztwie.	Może	to	spowodować	nieprawidło-
wości	w	działaniu	lub	uszkodzenie	narzędzia	lub	
akumulatora.

18. Przechowywać akumulator w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE 
INSTRUKCJE.

PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal-
nych akumulatorów firmy Makita.	Używanie	nie-
oryginalnych	akumulatorów	firm	innych	niż	Makita	lub	
akumulatorów,	które	zostały	zmodyfikowane,	może	
spowodować	wybuch	akumulatora	i	pożar,	obrażenia	
ciała	oraz	zniszczenie	mienia.	Stanowi	to	również	
naruszenie	warunków	gwarancji	firmy	Makita	doty-
czących	narzędzia	i	ładowarki.

Wskazówki dotyczące zacho-
wania maksymalnej trwałości 
akumulatora
1. Akumulator należy naładować zanim zostanie 

do końca rozładowany. Po zauważeniu spadek 
mocy narzędzia należy przerwać pracę i nała-
dować akumulator.

2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni nałado-
wanego akumulatora. Przeładowanie akumula-
tora skraca jego trwałość.

3. Akumulator należy ładować w temperaturze 
pokojowej w przedziale 10–40°C (50–104°F). W 
przypadku gorącego akumulatora przed przy-
stąpieniem do ładowania należy poczekać, aż 
ostygnie.

4. Jeśli akumulator nie jest używany, należy go 
wyjąć z narzędzia lub ładowarki.

5. Akumulatory niklowo-wodorkowe należy nała-
dować po okresie długiego nieużytkowania 
(dłuższego niż sześć miesięcy). 
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OPIS CZĘŚCI
►	Rys.1

1 Główna	kontrolka	zasilania 2 Wskaźnik	trybu 3 Główny	przełącznik	zasilania

4 Wieszak 5 Dźwignia	blokady	włączenia 6 Akumulator

7 Spust	przełącznika 8 Tylna	rękojeść 9 Łańcuch	tnący

10 Prowadnica 11 Korek	zbiornika	oleju 12 Pierścień	zabezpieczający

13 Nakrętka	mocująca 14 Śruba	regulacji	łańcucha 15 Osłona	prowadnicy

16 Przednia	rękojeść - - - -

OPIS DZIAŁANIA
PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu-

lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest 
ono wyłączone, a akumulator został wyjęty.

Wkładanie i wyjmowanie 
akumulatora

PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem 
akumulatora należy zawsze wyłączyć narzędzie.

PRZESTROGA: Podczas wkładania lub wyjmo-
wania akumulatora należy mocno trzymać narzę-
dzie i akumulator.	W	przeciwnym	razie	mogą	się	one	
wyślizgnąć	z	rąk,	powodując	uszkodzenie	narzędzia	
lub	akumulatora	i	obrażenia	ciała.
►	Rys.2:    1.	Czerwony	wskaźnik	2. Przycisk 

3. Akumulator

Aby	wyjąć	akumulator,	przesuń	przycisk	znajdujący	się	
w	przedniej	jego	części	i	wysuń	akumulator.
Aby	włożyć	akumulator,	wyrównać	występ	na	akumu-
latorze	z	rowkiem	w	obudowie	i	wsunąć	go	na	swoje	
miejsce.	Akumulator	należy	wsunąć	do	oporu,	aż	się	
zatrzaśnie	na	miejscu,	co	jest	sygnalizowane	delikat-
nym	kliknięciem.	Jeśli	jest	widoczny	czerwony	wskaźnik	
pokazany	na	rysunku,	akumulator	nie	został	całkowicie	
zablokowany.

PRZESTROGA: Akumulator należy włożyć 
do końca, tak aby czerwony wskaźnik nie był 
widoczny.	W	przeciwnym	razie	może	przypadkowo	
wypaść	z	narzędzia,	powodując	obrażenia	operatora	
lub	osób	postronnych.

PRZESTROGA: Nie wkładać akumulatora na 
siłę.	Jeśli	akumulator	nie	daje	się	swobodnie	wsunąć,	
oznacza	to,	że	został	włożony	nieprawidłowo.

Wskazanie stanu naładowania 
akumulatora

Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem
►	Rys.3:    1.	Lampki	wskaźnika	2. Przycisk kontrolny
Nacisnąć	przycisk	kontrolny	na	akumulatorze	w	celu	
wyświetlenia	stanu	naładowania	akumulatora.	Lampki	
wskaźnika	zaświecą	się	przez	kilka	sekund.

Lampki wskaźnika Pozostała 
energia 

akumulatora

Świeci się Wyłączony Miga

75–100%

50–75%

25–50%

0–25%

Naładować	
akumulator.

Akumulator 
może	nie	
działać	

poprawnie.

WSKAZÓWKA:	Zależnie	od	warunków	użytkowania	
i	temperatury	otoczenia,	wskazywany	poziom	może	
nieznacznie	się	różnić	od	rzeczywistego	stanu	nała-
dowania akumulatora.
WSKAZÓWKA:	Pierwsza	(skrajnie	po	lewej	stronie)	
lampka	wskaźnika	miga,	gdy	układ	zabezpieczenia	
akumulatora	jest	aktywny.

Układ zabezpieczenia narzędzia/
akumulatora
Narzędzie	jest	wyposażone	w	układ	zabezpieczenia	
narzędzia/akumulatora.	Układ	automatycznie	odcina	
zasilanie	silnika	w	celu	wydłużenia	trwałości	narzędzia	
i	akumulatora.	Narzędzie	zostanie	automatycznie	
zatrzymane	podczas	pracy	w	następujących	sytuacjach	
związanych	z	narzędziem	lub	akumulatorem:

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
W	przypadku	korzystania	z	akumulatora	w	sposób	
powodujący	pobór	nadmiernie	wysokiego	prądu	narzę-
dzie	zostanie	automatycznie	zatrzymane,	a	główna	
kontrolka	zasilania	będzie	migać	na	zielono.	W	takiej	
sytuacji	należy	wyłączyć	narzędzie	i	zaprzestać	wyko-
nywania	czynności	powodującej	jego	przeciążenie.	
Następnie	należy	włączyć	narzędzie	w	celu	ponownego	
uruchomienia.
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Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W	przypadku	przegrzania	narzędzia	lub	akumulatora	
narzędzie	zostanie	automatycznie	zatrzymane,	a	
główna	kontrolka	zasilania	będzie	świecić	na	czerwono.	
W	takiej	sytuacji	należy	odczekać,	aż	narzędzie	osty-
gnie	przed	jego	ponownym	włączeniem.

WSKAZÓWKA:	W	otoczeniu	o	wysokiej	temperatu-
rze	może	zadziałać	zabezpieczenie	przed	przegrza-
niem	i	wówczas	nastąpi	automatyczne	zatrzymanie	
narzędzia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym 
rozładowaniem
W	przypadku	niewystarczającego	stanu	naładowania	
akumulatora	narzędzie	zostanie	automatycznie	zatrzy-
mane,	a	główna	kontrolka	zasilania	będzie	migać	na	
czerwono.	W	takiej	sytuacji	należy	wyjąć	akumulator	z	
narzędzia	i	naładować	go.

Główny przełącznik zasilania

OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać główny 
przełącznik zasilania, gdy narzędzie nie jest 
używane.

Aby	włączyć	narzędzie,	należy	nacisnąć	i	przytrzymać	
główny	przycisk	zasilania,	aż	główna	kontrolka	zasilania	
zacznie	świecić	na	zielono.	Aby	wyłączyć	narzędzie,	
należy	ponownie	nacisnąć	główny	przełącznik	zasilania.
►	Rys.4:    1.	Główna	kontrolka	zasilania	2.	Wskaźnik	

trybu 3.	Główny	przełącznik	zasilania

WSKAZÓWKA:	Kontrolka	głównego	przełącznika	
zasilania	będzie	migać	na	zielono,	gdy	zostanie	
włączony	główny	przełącznik	zasilania	przy	wciśnię-
tej	dźwigni	blokady	włączenia	i	wciśniętym	spuście	
przełącznika.	W	takiej	sytuacji	należy	zwolnić	spust	
przełącznika	i	dźwignię	blokady	włączenia,	a	następ-
nie	włączyć	główny	przełącznik	zasilania.

WSKAZÓWKA:	To	narzędzie	jest	wyposażone	w	
funkcję	automatycznego	wyłączania.	Aby	nie	dopu-
ścić	do	przypadkowego	uruchomienia,	główny	prze-
łącznik	zasilania	automatycznie	wyłącza	narzędzie,	
jeśli	spust	przełącznika	nie	zostanie	pociągnięty	
przez	określony	czas	od	włączenia	głównego	prze-
łącznika	zasilania.

Podczas	cięcia	grubych	lub	twardych	gałęzi	można	
używać	trybu	zwiększonego	momentu	obrotowego.	Aby	
używać	narzędzia	w	trybie	zwiększonego	momentu	
obrotowego,	należy	nacisnąć	główny	przełącznik	zasi-
lania,	gdy	narzędzie	jest	wyłączone,	i	przytrzymać	go	
przez	kilka	sekund,	aż	wskaźnik	trybu	zaświeci	się	na	
zielono.

WSKAZÓWKA:	Narzędzie	może	być	używane	w	
trybie	zwiększonego	momentu	obrotowego	przez	
maksymalnie	60	sekund.	W	zależności	od	warunków	
pracy	ten	tryb	może	zostać	przełączony	na	tryb	nor-
malny	w	czasie	krótszym	niż	60	sekund.
WSKAZÓWKA:	Jeśli	po	kilku	sekundach	naciskania	
głównego	przełącznika	zasilania	wskaźnik	trybu	
zacznie	migać	na	zielono,	oznacza	to,	że	tryb	zwięk-
szonego	momentu	obrotowego	jest	niedostępny.	W	
takim	przypadku	należy	postępować	zgodnie	z	poniż-
szymi	instrukcjami.
•	 Tryb	zwiększonego	momentu	obrotowego	nie	

jest	dostępny	bezpośrednio	po	zakończeniu	
cięcia.	Należy	odczekać	ponad	10	sekund	a	
następnie	ponownie	nacisnąć	i	przytrzymać	
przez	kilka	sekund	główny	przełącznik	zasilania.

•	 Jeśli	tryb	zwiększonego	momentu	obrotowego	
zostanie	użyty	kilkakrotnie,	dalsze	użycie	
będzie	ograniczone	w	celu	ochrony	przed	
rozładowaniem	akumulatora.	Jeśli	po	upływie	
ponad	10	sekund	tryb	zwiększonego	momentu	
obrotowego	jest	niedostępny,	należy	wymienić	
akumulator	na	akumulator	w	pełni	naładowany	
albo	należy	naładować	akumulator.

WSKAZÓWKA:	Jeśli	główna	kontrolka	zasilania	
zaświeci	się	na	czerwono	albo	zacznie	migać	
na	czerwono	lub	zielono,	należy	zapoznać	się	z	
instrukcją	obsługi	układu	zabezpieczenia	narzędzia/
akumulatora.

Działanie przełącznika

OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeń-
stwa narzędzie jest wyposażone w dźwignię 
blokady włączenia, która zapobiega przypad-
kowemu uruchomieniu narzędzia. NIE WOLNO 
używać narzędzia, jeśli można je uruchomić tylko 
za pomocą spustu przełącznika bez uprzedniego 
wciśnięcia dźwigni blokady włączenia. PRZED 
dalszym użytkowaniem narzędzia należy przeka-
zać je do naszego autoryzowanego punktu serwi-
sowego w celu naprawy.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO zaklejać dźwigni 
blokady taśmą ani w inny sposób blokować jej 
działania.

PRZESTROGA: Przed włożeniem akumulatora 
do narzędzia należy zawsze sprawdzić, czy spust 
przełącznika działa prawidłowo i czy powraca do 
położenia wyłączenia po jego zwolnieniu.

UWAGA: Nie ciągnąć na siłę spustu przełącznika 
bez wcześniejszego wciśnięcia dźwigni blokady. 
Można w ten sposób połamać przełącznik.

Aby	nie	dopuścić	do	przypadkowego	pociągnięcia	
spustu	przełącznika,	narzędzie	jest	wyposażone	w	
dźwignię	blokady	włączenia.	Aby	uruchomić	narzędzie,	
należy	zwolnić	dźwignię	blokady	włączenia	i	pociągnąć	
spust	przełącznika.	Prędkość	narzędzia	zwiększa	się	
wraz	ze	zwiększaniem	nacisku	na	spust	przełącznika.	
W	celu	zatrzymania	urządzenia	wystarczy	zwolnić	spust	
przełącznika.
►	Rys.5:    1.	Spust	przełącznika	2.	Dźwignia	blokady	

włączenia
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Regulacja długości drążka
Aby	wydłużyć	lub	skrócić	drążek,	należy	poluzować	
pierścień	zabezpieczający,	obracając	go	w	lewo,	
następnie	wyregulować	długość	drążka	i	dokręcić	pier-
ścień,	obracając	go	w	prawo.
►	Rys.6:    1.	Pierścień	zabezpieczający	2. Rura

Funkcja regulacji elektronicznej
Narzędzie	jest	wyposażone	w	funkcje	regulacji	elektro-
nicznej	ułatwiające	jego	obsługę.
•	 Kontrola	stałej	prędkości

Funkcja	regulacji	prędkości	zapewnia	stałą	
prędkość	obrotową	niezależnie	od	warunków	
obciążenia.

MONTAŻ
PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac 

konserwacyjnych przy narzędziu upewnić się, 
że jest ono wyłączone, a akumulator został wyjęty.

PRZESTROGA: Nie dotykać łańcucha tnącego 
gołymi rękoma. Podczas obsługi łańcucha tną-
cego zawsze należy nosić rękawice ochronne.

Składanie narzędzia
1.	 Zdjąć	2	osłony	z	rury	i	1	osłonę	z	głowicy	
narzędzia.
►	Rys.7:    1.	Osłona	2. Rura 3.	Głowica	narzędzia

2.	 Poluzować	3	śruby,	a	następnie	usunąć	1	śrubę	
za	pomocą	klucza	imbusowego.
►	Rys.8:    1.	Śruba

3.	 Włożyć	rurę	do	końca	w	korpus	narzędzia,	a	
następnie	wyrównać	otwór	na	rurze	z	otworem	w	korpu-
sie	narzędzia.
►	Rys.9:    1.	Otwór	2. Rura

4.	 Dokręcić	3	śruby	za	pomocą	klucza	imbusowego.
►	Rys.10:    1.	Śruba

5.	 Poluzować	2	śruby,	a	następnie	usunąć	1	śrubę.
►	Rys.11:    1.	Śruba

6.	 Poluzować	pierścień	zabezpieczający,	obracając	
go	w	lewo,	następnie	wydłużyć	rurę	o	około	10	cm	lub	
więcej	i	dokręcić	pierścień	zabezpieczający,	obracając	
go w prawo.
►	Rys.12:    1.	Pierścień	zabezpieczający	2. 10 cm lub 

więcej	3. Rura

7.	 Włożyć	rurę	do	końca	do	głowicy	narzędzia,	a	
następnie	wyrównać	otwór	na	rurze	z	otworem	w	gło-
wicy	narzędzia.
►	Rys.13:    1.	Otwór	2. Rura

8.	 Dokręcić	2	śruby	za	pomocą	klucza	imbusowego.
►	Rys.14:    1.	Śruba

Zdejmowanie i zakładanie łańcucha 
tnącego

PRZESTROGA: Łańcuch tnący i prowadnica 
są gorące po zakończeniu pracy. Poczekać na ich 
ostygnięcie przed przystąpieniem do przeprowa-
dzania jakichkolwiek prac przy narzędziu.

PRZESTROGA: Procedurę zakładania i zdejmo-
wania łańcucha tnącego należy przeprowadzać w 
czystym miejscu, wolnym od trocin itp.

Aby	zdjąć	łańcuch	tnący,	należy	wykonać	następującą	
procedurę:
1.	 Poluzować	śrubę	regulacji	łańcucha,	a	następnie	
nakrętkę	mocującą.
►	Rys.15:    1.	Śruba	regulacji	łańcucha	2.	Nakrętka	

mocująca

2.	 Wyjąć	pokrywę	koła	łańcuchowego,	a	następnie	
łańcuch	tnący	i	prowadnicę	z	korpusu	narzędzia.
Aby	założyć	łańcuch	tnący,	należy	wykonać	poniższą	
procedurę:
1.	 Sprawdzić	kierunek	łańcucha	tnącego.	
Dopasować	kierunek	łańcucha	tnącego	do	znaku	na	
korpusie	narzędzia.
2.	 Zamocować	jeden	koniec	łańcucha	tnącego	na	
górze	prowadnicy.	Dopasować	drugi	koniec	łańcucha	
tnącego	do	koła	łańcuchowego.	Upewnić	się,	czy	
łańcuch	tnący	jest	prawidłowo	dopasowany	do	koła	
łańcuchowego	i	prawidłowo	zamocowany	w	rowku	
prowadnicy.
3.	 Przymocować	prowadnicę	do	korpusu	narzędzia,	
ustawiając	w	linii	otwór	w	prowadnicy	i	kołek	w	korpusie	
narzędzia.
►	Rys.16:    1.	Koło	łańcuchowe	2.	Otwór

4.	 Wprowadzić	występ	pokrywy	koła	łańcuchowego	
do	korpusu	narzędzia,	a	następnie	zamknąć	pokrywę	
w	taki	sposób,	aby	śruba	i	kołek	na	korpusie	narzędzia	
spotkały	się	z	ich	odpowiednikami	na	pokrywie.
►	Rys.17:    1.	Występ	2.	Pokrywa	koła	łańcuchowego	

3.	Śruba	4.	Kołek

5.	 Dokręcić	nakrętkę	mocującą,	aby	unieruchomić	
pokrywę	koła	łańcuchowego,	a	następnie	poluzować	ją	
nieznacznie,	aby	wyregulować	naciąg	łańcucha.
►	Rys.18:    1.	Nakrętka	mocująca

Regulacja napięcia łańcucha tnącego

PRZESTROGA: Nie napinać łańcucha tnącego 
zbyt mocno.	Nadmierne	napięcie	łańcucha	tnącego	
może	prowadzić	do	zerwania	łańcucha	tnącego	oraz	
zużycia	prowadnicy.

PRZESTROGA: Za luźny łańcuch może zesko-
czyć z prowadnicy i spowodować obrażenia ciała.

Po	wielu	godzinach	pracy	łańcuch	tnący	może	zrobić	
się	luźny.	Od	czasu	do	czasu	przed	przystąpieniem	do	
pracy	należy	skontrolować	napięcie	łańcucha.
1.	 Nieznacznie	poluzować	nakrętkę	mocującą,	aby	
poluzować	pokrywę	koła	łańcuchowego.
►	Rys.19:    1.	Nakrętka	mocująca
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2. Podnieść	lekko	koniec	prowadnicy	i	wyregulować	
naciąg	łańcucha.	Obracanie	śruby	regulacji	łańcucha	w	lewo	
powoduje	dokręcenie,	a	w	prawo	powoduje	poluzowanie.
Napiąć	łańcuch	tnący	tak,	aby	dolna	część	łańcucha	
tnącego	znalazła	się	w	szynie	prowadnicy	w	sposób	
pokazany na rysunku.
►	Rys.20:    1. Prowadnica 2.	Łańcuch	tnący	3.	Śruba	

regulacji	łańcucha

3.	 Przytrzymując	lekko	prowadnicę,	przymocować	
pokrywę	koła	łańcuchowego.
Upewnić	się,	że	dolna	część	łańcucha	tnącego	się	nie	poluzowała.
4.	 Dokręcić	nakrętkę	mocującą,	aby	zamocować	
pokrywę	koła	łańcuchowego.
►	Rys.21:    1.	Nakrętka	mocująca

OBSŁUGA
Smarowanie
UWAGA: W przypadku pierwszego napełnienia 
pilarki olejem do smarowania łańcucha lub uzu-
pełnienia zbiornika po jego całkowitym opróżnie-
niu należy wlać olej do poziomu dolnej krawędzi 
szyjki wlewu. W przeciwnym razie dostarczanie 
oleju może ulec pogorszeniu.
UWAGA: Do smarowania należy używać wyłącz-
nie oleju do pilarek łańcuchowych firmy Makita 
lub odpowiednich olejów dostępnych na rynku.
UWAGA: Nie wolno używać oleju zanieczyszczo-
nego pyłem lub innymi cząstkami ani też olejów 
lotnych.
UWAGA: Do przycinania drzew należy używać 
oleju roślinnego. Olej mineralny może szkodzić 
roślinom.
UWAGA: Przed przystąpieniem do cięcia 
należy sprawdzić, czy korek zbiornika oleju jest 
przykręcony.

Podczas	pracy	łańcuch	tnący	jest	smarowany	automa-
tycznie.	Okresowo	sprawdzić	ilość	oleju	pozostającego	
w	zbiorniku	oleju.
►	Rys.22:    1.	Zbiornik	oleju
W	celu	napełnienia	zbiornika	należy	umieścić	narzędzie	na	
płaskiej	powierzchni,	a	następnie	nacisnąć	przycisk	na	korku	
zbiornika	oleju,	tak	aby	przycisk	po	drugiej	stronie	wystawał,	a	
następnie	zdjąć	korek	zbiornika	oleju,	odkręcając	go.
Odpowiednia	ilość	oleju	to	160	ml.	Po	uzupełnieniu	
należy	dobrze	zakręcić	korek	zbiornika	oleju.
►	Rys.23:    1.	Korek	zbiornika	oleju	2.	Dokręcanie	

3. Luzowanie

WSKAZÓWKA:	Jeśli	zdjęcie	korka	zbiornika	oleju	
stwarza	trudności,	należy	włożyć	klucz	nasadowy	do	
szczeliny	korka	zbiornika	oleju,	a	następnie	zdjąć	ten	
korek,	obracając	go	w	lewo.
►	Rys.24:    1. Szczelina 2. Klucz nasadowy

Po	uzupełnieniu	nie	należy	zbliżać	narzędzia	do	drzew.	
Następnie	należy	uruchomić	pilarkę	i	zaczekać,	aż	
łańcuch	tnący	zostanie	wystarczająco	nasmarowany.
►	Rys.25

Zakładanie szelek nośnych

PRZESTROGA: W przypadku eksploatacji 
narzędzia wraz z plecakowym źródłem zasilania, 
takim jak przenośna jednostka zasilająca, nie 
należy używać szelek nośnych dołączonych do 
narzędzia; należy użyć opaski do wieszania zale-
canej przez firmę Makita.
Jeśli	założone	zostaną	szelki	nośne	dołączone	do	
narzędzia	i	jednocześnie	szelki	nośne	plecakowego	
źródła	zasilania,	zdjęcie	narzędzia	lub	plecakowego	
źródła	zasilania	będzie	utrudnione	w	sytuacji	awa-
ryjnej	i	może	doprowadzić	do	wypadku	lub	obrażeń.	
Informacje	na	temat	zalecanych	opasek	do	wieszania	
można	uzyskać	w	autoryzowanym	centrum	serwiso-
wym	firmy	Makita.

PRZESTROGA: Zawsze używać szelek 
nośnych dołączonych do narzędzia. Przed rozpo-
częciem pracy wyregulować szelki nośne odpo-
wiednio do rozmiaru użytkownika, aby uniknąć 
zmęczenia.

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem pracy 
upewnić się, czy szelki nośne są prawidłowo 
zamocowane do wieszaka w narzędziu.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy 
upewnić się, czy klamra szelek nośnych jest pra-
widłowo zamocowana.

PRZESTROGA: Zawsze używać szelek 
nośnych przeznaczonych do danego narzędzia. 
Nie używać innych szelek nośnych.

1.	 Założyć	szelki	nośne	i	zapiąć	klamrę.
►	Rys.26:    1. Klamra

WSKAZÓWKA:	Podczas	zdejmowania	szelek	
nośnych	należy	odblokować	klamrę	i	zdjąć	szelki	
nośne.

2.	 Wyregulować	szelki	nośne	w	sposób	zapewnia-
jący	jak	największy	komfort	pracy.
►	Rys.27

3.	 Zapiąć	zaczep	szelek	nośnych	na	wieszaku	
narzędzia.
►	Rys.28:    1. Zaczep 2. Wieszak

Szelki	nośne	są	wyposażone	w	elementy	umożliwiające	
ich	szybkie	zwolnienie.	Należy	po	prostu	ścisnąć	klamrę	
z	obu	stron,	aby	odpiąć	szelki	nośne.
►	Rys.29:    1. Klamra
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Praca z użyciem narzędzia

PRZESTROGA: Przy włączonym silniku należy 
trzymać wszystkie części ciała z dala od łańcucha 
tnącego.

PRZESTROGA: Przy włączonym silniku narzę-
dzie należy trzymać mocno oburącz.

PRZESTROGA: Nie sięgać zbyt daleko. 
Zawsze stać na pewnym podłożu i utrzymywać 
równowagę.

PRZESTROGA: Podczas obcinania konarów 
należy zachować ostrożność, aby nie stracić rów-
nowagi na skutek ciężaru głowicy narzędzia.

PRZESTROGA: Zawsze ustalić drogę ucieczki 
na wypadek, gdy obcinany konar spada w kie-
runku operatora.

PRZESTROGA: Nigdy nie używać końcówki 
prowadnicy do cięcia. W przeciwnym razie może 
dojść do niebezpiecznego odrzutu, co może spo-
wodować obrażenia ciała.

UWAGA: Nie rzucać ani upuszczać narzędzia.
UWAGA: Nie zakrywać otworów wentylacyjnych 
narzędzia.
UWAGA: Nie przeciążać narzędzia. W przeciwnym 
razie	może	dojść	do	uszkodzenia	narzędzia.

Stanąć	na	stabilnej	powierzchni	i	przytrzymać	narzędzie	
z	dala	od	konarów,	tak	aby	kąt	narzędzia	wynosił	60°	
lub	mniej	w	odniesieniu	do	poziomego	gruntu.
►	Rys.30:    1.	60°	lub	mniej

Uruchomić	narzędzie,	a	następnie	lekko	docisnąć	
łańcuch	tnący	do	konaru.
Podczas	obcinania	długich	konarów	w	celu	kontrolowa-
nia	miejsca	upadku	odciętego	konaru	należy	podzielić	
konar	na	sekcje	i	odcinać	konar	od	końca.	Należy	zwró-
cić	uwagę	na	spadające	konary,	ponieważ	mogą	one	
odbić	się	w	kierunku	operatora	po	uderzeniu	o	grunt.
►	Rys.31
W	przypadku	cięcia	grubych	gałęzi	należy	najpierw	
wykonać	płytki	wręb	od	dołu,	a	następnie	wykonać	
końcowe	cięcie	od	góry.
►	Rys.32
W	przypadku	próby	odcięcia	grubej	gałęzi	od	góry	gałąź	
może	ścisnąć	łańcuch	tnący	w	szczelinie.	W	przypadku	
próby	odcięcia	grubej	gałęzi	od	góry	bez	wrębu	od	dołu	
gałąź	może	ulec	rozłupaniu.
►	Rys.33

Przenoszenie narzędzia
Przed	przeniesieniem	narzędzia	zawsze	należy	wyjąć	
akumulatory	z	narzędzia,	następnie	założyć	osłonę	
prowadnicy	i	skrócić	rurę.	Na	akumulator	także	należy	
założyć	pokrywę.
►	Rys.34:    1.	Osłona	prowadnicy	2. Pokrywa 

akumulatora

Użycie narzędzia z adapterem 
akumulatora

Osprzęt dodatkowy
Podczas	używania	narzędzia	z	adapterem	akumulatora	
należy	używać	opaski	do	wieszania.

Mocowanie opaski do wieszania
1.	 Przymocować	zaczepy	opaski	do	wieszania	
do	pierścieni	szelek	nośnych	lub	paska	biodrowego	
w	sposób	przedstawiony	na	rysunku.	Typ	opaski	i	
metodę	mocowania	należy	dobrać	odpowiednio	do	
zastosowania.
►	Rys.35:    1.	Pierścień	2. Zaczep
►	Rys.36:    1.	Pierścień	2. Zaczep

2.	 Przymocować	zaczep	do	narzędzia.
►	Rys.37:    1. Zaczep

Odłączanie narzędzia
Podczas	stawiania	narzędzia	należy	odblokować	
klamrę	opaski	do	wieszania	jedną	ręką,	jednocześnie	
przytrzymując	narzędzie	drugą	ręką.
►	Rys.38:    1. Klamra

WSKAZÓWKA:	W	zależności	od	typu	opaski	klamra	
nie	znajduje	się	na	wyposażeniu.

Jeśli	konieczne	jest	szybkie	zwolnienie	narzędzia,	
należy	wykonać	poniższe	kroki.
1.	 Nacisnąć	dźwignie	na	klamrze	paska	biodrowego,	
aby	odblokować	klamrę.
►	Rys.39:    1. Klamra 2.	Dźwignia

2.	 Zdjąć	szelki	nośne,	aby	odłączyć	narzędzie	i	
urządzenie.
►	Rys.40:    1.	Szelki	nośne

KONSERWACJA
PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prze-

glądu narzędzia lub jego konserwacji upewnić się, 
że jest ono wyłączone, a akumulator wyjęty.

PRZESTROGA: Podczas wykonywania prze-
glądu bądź konserwacji zawsze należy nosić 
rękawice.

UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalni-
ków, alkoholu itp. środków. Mogą one powodo-
wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu 
BEZPIECZEŃSTWA	i	NIEZAWODNOŚCI	produktu	
wszelkie	naprawy	i	różnego	rodzaju	prace	konserwa-
cyjne	lub	regulacje	powinny	być	przeprowadzane	przez	
autoryzowany	lub	fabryczny	punkt	serwisowy	narzędzi	
Makita,	zawsze	z	użyciem	oryginalnych	części	zamien-
nych Makita.
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Ostrzenie łańcucha tnącego
Łańcuch wymaga naostrzenia, gdy:
•	 podczas	cięcia	wilgotnego	drewna	powstają	

mączne	trociny;
•	 łańcuch	wchodzi	w	drewno	z	trudem,	nawet	gdy	

wywierany	jest	duży	nacisk;
• krawędź	rzazu	jest	w	sposób	wyraźny	uszkodzona;
•	 piła	w	drewnie	ciągnie	w	lewą	bądź	w	prawą	

stronę.	(powodem	takiego	zachowania	jest	nie-
równomierne	naostrzenie	łańcucha	pilarki	lub	
uszkodzenie	powstałe	tylko	z	jednej	strony)

Łańcuch	pilarki	należy	często	ostrzyć,	zbierając	za	każ-
dym	razem	tylko	niewielką	ilość	materiału.	W	przypadku	
rutynowego	ostrzenia	zwykle	wystarczają	dwa	lub	trzy	
pociągnięcia	pilnikiem.	Gdy	łańcuch	tnący	był	ostrzony	
już	kilka	razy,	należy	zlecić	jego	naostrzenie	w	naszym	
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Kryteria ostrzenia:

OSTRZEŻENIE: Zbyt duża odległość między 
krawędzią tnącą a ogranicznikiem głębokości 
zwiększa ryzyko odrzutów.
►	Rys.41:    1.	Długość	zęba	tnącego	2.	Odległość	

pomiędzy	krawędzią	tnącą	a	ogranicz-
nikiem	głębokości	3.	Minimalna	długość	
zęba	tnącego	(3	mm)

— Długości	wszystkich	zębów	tnących	muszą	być	równe.	
Zęby	tnące	o	różnych	długościach	powodują,	że	
łańcuch	porusza	się	nierówno	i	może	ulec	zerwaniu.

— Nie	ostrzyć	łańcucha,	gdy	długość	zęba	tnącego	wynosi	
3	mm	lub	mniej.	Łańcuch	należy	wymienić	na	nowy.

—	 Grubość	wiórów	zależy	od	odległości	pomiędzy	
ogranicznikiem	głębokości	(okrągły	czubek)	a	
krawędzią	cięcia.

—	 Najlepsze	rezultaty	cięcia	uzyskuje	się	przy	poda-
nej	poniżej	odległości	pomiędzy	krawędzią	tnącą	
a	ogranicznikiem	głębokości.
•	 Ostrze	łańcucha	90PX	:	0,65	mm
•	 Ostrze	łańcucha	91PX	:	0,65	mm

►	Rys.42
—	 Kąt	ostrzenia	wynoszący	30°	powinien	być	taki	

sam	dla	wszystkich	zębów	tnących.	Różnice	w	
kątach	zębów	tnących	powodują	szarpanie	i	nie-
równą	pracę	łańcucha	oraz	przyspieszone	zużycie	
i	prowadzą	do	zrywania	łańcucha.

—	 Używać	odpowiedniego	okrągłego	pilnika,	aby	
zachować	właściwy	kąt	ostrzenia	zębów.
•	 Ostrze	łańcucha	90PX	:	55°
•	 Ostrze	łańcucha	91PX	:	55°

Pilnik i prowadzenie pilnika
— Do	ostrzenia	łańcucha	należy	używać	specjalnego	pilnika	

okrągłego	do	łańcuchów	tnących	(akcesoria	opcjonalne).	
Zwykłe	pilniki	okrągłe	nie	nadają	się	do	tego	celu.

—	 Średnice	pilników	okrągłych	dla	poszczególnych	
łańcuchów	tnących	są	następujące:
•	 Ostrze	łańcucha	90PX	:	4,5	mm
•	 Ostrze	łańcucha	91PX	:	4,0	mm

—	 Pilnik	powinien	ostrzyć	ząb	tnący	tylko	podczas	
ruchu	w	przód.	Przy	ruchu	powrotnym	pilnik	
należy	odsunąć	od	zęba	tnącego.

— Ostrzenie	należy	zacząć	od	najkrótszego	zęba	tną-
cego.	Wówczas	długość	najkrótszego	zęba	tnącego	
staje	się	standardową	długością	dla	wszystkich	
pozostałych	zębów	tnących	łańcucha	tnącego.

—	 Pilnik	należy	prowadzić	zgodnie	z	rysunkiem.
►	Rys.43:    1. Pilnik 2.	Łańcuch	tnący
—	 Pilnik	można	łatwiej	prowadzić	za	pomocą	pro-

wadnika	(akcesoria	opcjonalne).	Prowadnik	pil-
nika	ma	znaczniki	do	prawidłowego	ostrzenia	pod	
kątem	30°	(znaczniki	powinny	być	równoległe	do	
łańcucha	pilarki).	Ogranicza	on	również	głębokość	
penetracji	(do	4/5	średnicy	pilnika).

►	Rys.44:    1. Prowadnik pilnika

—	 Po	naostrzeniu	łańcucha	należy	sprawdzić	wyso-
kość	ogranicznika	głębokości	za	pomocą	specjal-
nego	głębokościomierza	do	łańcuchów	(akcesoria	
opcjonalne).

►	Rys.45
—	 Zadziory,	obojętnie	jak	małe,	należy	usunąć	spe-

cjalnym	pilnikiem	płaskim	(akcesoria	opcjonalne).
—	 Ponownie	należy	zaokrąglić	przednią	część	ogra-

nicznika	głębokości.

Czyszczenie prowadnicy
Wióry	i	trociny	zbierają	się	w	rowku	prowadnicy.	Mogą	
one	zatykać	rowek	prowadnicy	i	pogarszać	przepływ	
oleju.	Za	każdym	razem	podczas	ostrzenia	lub	wymiany	
łańcucha	tnącego	należy	czyścić	narzędzie	z	wiórów	i	
trocin.
►	Rys.46

Czyszczenie pokrywy koła 
łańcuchowego
Wióry	i	trociny	gromadzą	się	wewnątrz	pokrywy	koła	
łańcuchowego.	Wymontować	pokrywę	koła	łańcucho-
wego	i	łańcuch	tnący	z	narzędzia,	a	następnie	wyczy-
ścić	je	z	wiórów	i	trocin.
►	Rys.47

Czyszczenie otworu wylotowego 
oleju
Podczas	eksploatacji	maszyny	w	okolicy	otworu	wyloto-
wego	oleju	może	się	gromadzić	pył	i	zanieczyszczenia.	
Pył	i	zanieczyszczenia	mogą	pogarszać	przepływ	oleju,	
powodując	tym	samym	niewystarczające	smarowanie	
całego	łańcucha	tnącego.	Jeżeli	do	górnej	części	pro-
wadnicy	dociera	zbyt	mała	ilość	oleju,	wyczyścić	otwór	
wylotowy	oleju	w	następujący	sposób.
1.	 Zdjąć	z	narzędzia	pokrywę	koła	łańcuchowego	i	
łańcuch	tnący.
2.	 Usunąć	pył	i	zanieczyszczenia	przy	użyciu	pła-
skiego	wkrętaka	lub	podobnego	przyrządu.
►	Rys.48:    1.	Wkrętak	płaski	2.	Otwór	wylotowy	oleju

3.	 Włożyć	akumulator	do	narzędzia.	Pociągnąć	za	
spust	przełącznika,	aby	usunąć	nagromadzony	pył	i	
zanieczyszczenia	z	otworu	wylotowego	oleju	poprzez	
przepływ	oleju.
4.	 Wyjąć	akumulator	z	narzędzia.	Założyć	z	powro-
tem	pokrywę	koła	łańcuchowego	i	łańcuch	tnący.
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Wymiana koła łańcuchowego

PRZESTROGA: Zużyte koło łańcuchowe spo-
woduje uszkodzenie nowego łańcucha tnącego. 
W takim przypadku należy zlecić wymianę koła 
łańcuchowego.

Przed	zamontowaniem	nowego	łańcucha	tnącego	
należy	sprawdzić	stan	koła	łańcuchowego.	Jeśli	koło	
łańcuchowe	jest	zużyte	lub	uszkodzone,	należy	zwrócić	
się	do	autoryzowanego	centrum	serwisowego	firmy	
Makita w celu wymiany.
►	Rys.49:    1.	Koło	łańcuchowe	2.	Obszary	zużycia

Przechowywanie narzędzia
1.	 Przed	odłożeniem	narzędzia	do	przechowywania	
należy	je	wyczyścić.	Po	zdjęciu	z	narzędzia	pokrywy	
koła	łańcuchowego	należy	je	oczyścić	z	wiórów	i	trocin.
2.	 Po	wyczyszczeniu	narzędzia	należy	je	uruchomić	
bez	obciążenia,	aby	nasmarować	łańcuch	i	prowadnicę.
3.	 Założyć	osłonę	prowadnicy	na	prowadnicę,	a	
następnie	skrócić	rurę.
4.	 Opróżnić	zbiornik	oleju.

Instrukcje dotyczące konserwacji okresowej
Aby	zapewnić	długą	żywotność	narzędzia,	zapobiec	jego	uszkodzeniu	i	zapewnić	prawidłowe	działanie	wszystkich	
zabezpieczeń,	należy	regularnie	wykonywać	wymienione	poniżej	prace	konserwacyjne.	Roszczenia	gwaran-
cyjne	mogą	być	uznane	tylko,	w	przypadku	gdy	takie	prace	są	wykonywane	regularnie	i	w	prawidłowy	sposób.	
Zaniedbywanie	zalecanych	prac	konserwacyjnych	może	prowadzić	do	wypadków!	Użytkownik	narzędzia	nie	może	
wykonywać	żadnych	prac	konserwacyjnych,	które	nie	zostały	opisane	w	niniejszej	instrukcji	obsługi.	Wszelkie	takie	
prace	mogą	być	wykonywane	tylko	w	naszym	autoryzowanym	punkcie	serwisowym.

Element / czas wykonania Przed roz-
poczęciem 

pracy

Codziennie Co tydzień Co 3 miesiące Raz w roku Przed 
przechowy-

waniem

Całe	
narzędzie

Kontrola. - - - - -

Czyszczenie. - - - - -

Zlecić	prze-
gląd	autory-
zowanemu 
punktowi 
serwisowemu.

- - - -

Łańcuch	tnący Kontrola. - - - - -

Naostrzyć	
w razie 
konieczności.

- - - - -

Prowadnica Kontrola. - - - -

Wymontować	
z	narzędzia.

- - - - -

Smarowanie 
łańcucha

Sprawdzić	
szybkość	zasi-
lania	olejem.

- - - - -

Spust 
przełącznika

Kontrola. - - - - -

Dźwignia	
blokady 
włączenia

Kontrola. - - - - -

Korek zbior-
nika	oleju

Sprawdzić	
dokręcenie.

- - - - -

Śruby	i	
nakrętki

Kontrola. - - - - -
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed	oddaniem	urządzenia	do	naprawy	należy	najpierw	przeprowadzić	samodzielną	kontrolę.	W	razie	napotka-
nia	problemu,	który	nie	został	wyjaśniony	w	instrukcji,	nie	należy	próbować	demontować	urządzenia	we	własnym	
zakresie.	Należy	natomiast	zlecić	naprawę	w	autoryzowanym	punkcie	serwisowym	firmy	Makita;	zawsze	z	użyciem	
oryginalnych	części	zamiennych	Makita.

Stan usterki Przyczyna Działanie

Narzędzie	się	nie	uruchamia. Nie	włożono	akumulatora. Włożyć	naładowany	akumulator.

Problem z akumulatorem (za niskie 
napięcie).

Naładować	akumulatory.	Jeśli	naładowanie	
akumulatora	nie	przynosi	skutku,	należy	
go	wymienić.

Główny	przełącznik	zasilania	jest	
wyłączony.

Narzędzie	wyłącza	się	automatycznie,	jeśli	
nie	jest	używane	przez	określony	czas.	
Włączyć	jeszcze	raz	główny	przełącznik	
zasilania.

Silnik	wyłącza	się	po	krótkim	czasie. Niski	poziom	naładowania	akumulatora. Naładować	akumulatory.	Jeśli	naładowanie	
akumulatora	nie	przynosi	skutku,	należy	
go	wymienić.

Brak	oleju	na	łańcuchu. Pusty	zbiornik	oleju. Napełnić	zbiornik	oleju.

Zanieczyszczony	rowek	rozprowadzający	
olej.

Oczyścić	rowek.

Słaby	przepływ	oleju. Wyregulować	przepływ	oleju	śrubą	
regulacyjną.

Narzędzie	nie	osiąga	maksymalnej	pręd-
kości	obrotowej.

Akumulator	jest	włożony	nieprawidłowo. Włożyć	akumulatory	zgodnie	z	opisem	w	
niniejszej	instrukcji.

Spada moc akumulatora. Naładować	akumulator.	Jeśli	naładowanie	
akumulatora	nie	przynosi	skutku,	należy	
go	wymienić.

Układ	napędowy	nie	działa	prawidłowo. Zlecić	naprawę	autoryzowanemu	punktowi	
serwisowemu.

Główna	kontrolka	zasilania	miga	na	
zielono.

Spust	przełącznika	został	pociągnięty,	
gdy	warunki	uniemożliwiają	uruchomienie	
narzędzia.

Pociągnąć	spust	przełącznika	po	włącze-
niu	głównego	przełącznika	zasilania.

Nietypowe drgania:  
Niezwłocznie wyłączyć narzędzie!

Poluzować	prowadnicę	lub	łańcuch	tnący. Wyregulować	prowadnicę	i	napięcie	
łańcucha	tnącego.

Nieprawidłowe	działanie	narzędzia. Zlecić	naprawę	autoryzowanemu	punktowi	
serwisowemu.

Tryb	zwiększonego	momentu	obrotowego	
jest	niedostępny	po	wymianie	akumulatora	
na	akumulator	w	pełni	naładowany.

W	zależności	od	warunków	pracy	tryb	
zwiększonego	momentu	obrotowego	jest	
niedostępny	po	wymianie	akumulatora.

Narzędzia	należy	używać	w	trybie	normal-
nym	aż	do	rozładowania	akumulatora,	a	
następnie	wymienić	akumulator	na	w	pełni	
naładowany	albo	naładować	akumulator.

Nie	można	założyć	łańcucha	tnącego. Nieprawidłowa	kombinacja	łańcucha	
tnącego	i	koła	łańcuchowego.

Należy	użyć	prawidłowej	kombinacji	
łańcucha	tnącego	i	koła	łańcuchowego,	
odwołując	się	do	części	dotyczącej	danych	
technicznych.

AKCESORIA 
OPCJONALNE

PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie-
nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę-
dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. 
Stosowanie	innych	akcesoriów	lub	przystawek	
może	być	przyczyną	obrażeń	ciała.	Akcesoria	lub	
przystawki	należy	wykorzystywać	tylko	zgodnie	z	ich	
przeznaczeniem.

W	razie	potrzeby	wszelkiej	pomocy	i	szczegółowych	
informacji	na	temat	niniejszych	akcesoriów	udzielą	
Państwu	lokalne	punkty	serwisowe	Makita.

•	 Łańcuch	tnący
• Prowadnica
•	 Osłona	prowadnicy
• Pilnik
•	 Oryginalny	akumulator	i	ładowarka	firmy	Makita

OSTRZEŻENIE: W przypadku zakupu pro-
wadnicy o innej długości niż standardowa należy 
również kupić odpowiednią osłonę prowadnicy. 
Osłona musi pasować i całkowicie osłaniać pro-
wadnicę narzędzia.

WSKAZÓWKA:	Niektóre	pozycje	znajdujące	się	na	
liście	mogą	być	dołączone	do	pakietu	narzędziowego	
jako	akcesoria	standardowe.	Mogą	to	być	różne	
pozycje,	w	zależności	od	kraju.
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