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SUOMI (alkuperäiset ohjeet) 

Yleisselostus 
 

1-1. Siipipultti 
1-2. Pohja 
1-3. Leikkaussyvyys 
2-1. Kiristysmutteri 
2-2. Laikan suojus 
3-1. Liipaisinkytkin 
3-2. Lukitusvipu 
4-1. Karalukitus 
4-2. Hylsyavain 

5-1. Laippa 
5-2. Rengas 
5-3. Laikka 
5-4. Laippa 
5-5. Kuusiopultti 
6-1. Lovi 
6-2. Sahauslinja 
7-1. Kommutaattori 
7-2. Eristekärki 

7-3. Hiiliharja 
8-1. Pölysuojus 
8-2. Ruuvitaltta 
8-3. Harjanpitimen kansi 
9-1. Pölysuutin 
9-2. Mutkaliitin 
9-3. Letku 

TEKNISET TIEDOT 
Malli 4112S 4112HS 4114S 

Laikan halkaisija 305 mm 355 mm 

Laikan enimmäispaksuus 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 

Suurin leikkauskyky 100 mm 125 mm 

Nimellisnopeus (n) / nopeus kuormittamattomana (n0) 3 800 (min-1) 5 000 (min-1) 3 800 (min-1) 

Kokonaispituus 648 mm 675 mm 

Nettopaino 11,4 kg 12,8 kg 

Turvaluokitus /II 

• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman 
 ennakkoilmoitusta. 

• Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa. 

• Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan 

 
ENE026-1 

Käyttötarkoitus 
Työkalu on tarkoitettu leikkaamaan uria betoniseiniin, 
leikkaamaan metalleja tai betonisia viemärikanavia 
timanttilaikalla ilman veden käyttöä. 

ENF002-2 

Virtalähde 
Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, 
jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja 
sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. 
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan 
siten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan. 

ENG905-1 

Melutaso 
Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745-
standardin mukaan: 

   

Malli 4112S, 4112HS 
   

Äänenpainetaso (LpA): 102 dB (A) 
Äänen tehotaso (LWA): 113 dB (A) 
Virhemarginaali (K): 3 dB (A) 

   

Malli 4114S 
   

Äänenpainetaso (LpA): 103 dB (A) 
Äänen tehotaso (LWA): 114 dB (A) 
Virhemarginaali (K): 3 dB (A) 

   

Käytä kuulosuojaimia 
 

ENG900-1 

Tärinä 
Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) 
on määritelty EN60745mukaan: 

   

Malli 4112HS 
   

Työtila: betonin leikkaaminen 
Värähtelynpäästö (ah) : 3,5 m/s2 

Epävakaus (K) : 1,5 m/s2 

   

Malli 4112S, 4114S 
   

Työtila: betonin leikkaaminen 
Värähtelynpäästö (ah) : 4,0 m/s2 

Epävakaus (K) : 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu 
standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen 
avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. 

• Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää 
myös altistumisen alustavaan arviointiin. 

 

VAROITUS: 
• Työkalun käytön aikana mitattu todellinen 

tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta 
tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. 
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• Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat 
varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa 
tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti 
(ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, 
myös jaksot, joiden aikana työkalu on 
sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). 
 

ENH101-16 

Koskee vain Euroopan maita 

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA 
Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa 
vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan 
valmistama(t) kone(et): 
Koneen tunnistetiedot:  
Kulmaleikkuri 
Mallinro/Tyyppi: 4112S, 4112HS, 4114S 
ovat sarjavalmisteisia ja 
Täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien 
vaatimukset: 

2006/42/EC 
Ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai 
standardoitujen asiakirjojen mukaisesti: 

EN60745 
Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

30.1.2009 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Johtaja 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Sähkötyökalujen käyttöä 
koskevat varoitukset 

 VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja 
käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan vammautumiseen. 

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa 

käyttöä varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEB042-5 

KULMALEIKKURIN 
TURVALLISUUSOHJEET 
1. Työkalun mukana toimitettu suojus on 

kiinnitettävä laitteeseen tukevasti turvalliseen 
asentoon niin, että mahdollisimman pieni osa 
laikasta näkyy käyttäjää kohti. Asetu siten, 
että sinä itse tai kukaan sivullinen ei ole 
pyörivän laikan kanssa samassa tasossa. 
Suoja suojaa käyttäjää rikkoutuneen laikan 
palasilta ja tahattomalta laikan kosketukselta. 

2. Käytä ainoastaan tähän sähkötyökaluun 
tarkoitettuja vahvistettuja katkaisulaikkoja tai 
timanttikatkaisulaikkoja. Vaikka lisävarusteen 
voikin kiinnittää sähkötyökaluun, sen käyttö ei silti 
välttämättä ole turvallista. 

3. Lisävarusteen määrätyn nopeuden täytyy olla 
ainakin samanvertainen tehokoneessa 
osoitetun enimmäisnopeuden kanssa. 
Sellaiset lisävarusteet, jotka menevät nopeammin, 
kuin määrätty nopeus, voivat rikkoutua ja lentää 
palasiksi. 

4. Laikkoja saa käyttää vain suositeltuun 
käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi: älä yritä 
hioa kappaleita katkaisulaikan sivulla. 
Katkaisulaikkaa käytettäessä hionta tapahtuu 
vain laikan kehällä. Sivuttaisvoimat voivat rikkoa 
laikan.  

5. Käytä aina ehjiä laikkalaippoja, joiden 
läpimitta vastaa valittua laikkaa. 
Oikeantyyppiset laikkalaipat tukevat laikkaa ja 
pienentävät laikan rikkoutumisriskiä. 

6. Älä käytä isommista sähkötyökaluista otettuja 
kuluneita vahvistettuja laikkoja. Isoihin 
sähkötyökaluihin tarkoitetut laikat eivät sovi 
suuremmalla nopeudella toimiviin pienempiin 
sähkötyökaluihin ja voivat siksi hajota. 

7. Lisävarusteesi ulkohalkaisijan ja paksuuden 
on oltava tehokoneesi kapasiteettimittauksen 
kantaman sisällä. Väärin mitoitettuja 
lisävarusteita ei voida sopivasti vartioita tai ohjata. 

8. Laikkojen ja laippojen reikäkokojen täytyy 
sopia työkalun karaan täsmälleen. Laikat ja 
laipat, joiden reiät eivät vastaa työkalun 
kiinnitysosaa, toimivat epätasapainossa, 
värähtelevät liikaa ja saattavat aiheuttaa hallinnan 
menetyksen. 

9. Älä käytä viallisia laikkoja. Tarkasta ennen 
jokaista käyttökertaa, ettei laikoissa ei ole 
lohkeamia tai halkeamia. Jos työkalu tai laikka 
pääsee putoamaan, tarkista sen kunto tai 
vaihda laikka ehjään. Asetu laikan 
tarkastuksen ja asennuksen jälkeen siten, että 
sinä itse tai kukaan sivullinen ei ole pyörivän 
laikan kanssa samassa tasossa, ja käytä 
laitetta sitten suurimmalla sallitulla 
joutokäyntinopeudella yhden minuutin ajan. 
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Viallinen laikka hajoaa yleensä tässä kokeessa. 
10. Käytä suojavarusteita. Käytä 

käyttötarkoituksen mukaisesti kasvosuojusta, 
suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja laseja. 
Käytä tarvittaessa hengityssuojainta, 
kuulosuojaimia, hansikkaita ja työessua, joka 
suojaa pieniltä pirstaleilta. Suojalasien täytyy 
suojata kaikenlaisista töistä aiheutuvilta lentäviltä 
pirstaleilta. Hengityssuojaimen täytyy suodattaa 
työstä aiheutuvat hiukkaset. Pitkäaikainen 
altistuminen kovalle melulle voi vahingoittaa 
kuuloa. 

11. Sivullisten tulee pysyä turvallisen etäisyyden 
päässä työskentelyalueesta. Kaikkien 
työskentelyalueelle tulevien on käytettävä 
suojavarusteita. Työkappaleen tai rikkoutuneen 
laikan palaset voivat lentää ja aiheuttaa 
onnettomuuden muuallakin kuin käyttökohteen 
välittömässä läheisyydessä. 

12. Jos on mahdollista, että työkalun terä osuu 
piilossa oleviin johtoihin tai koneen omaan 
virtajohtoon, pidä leikatessasi kiinni 
työkalusta sen eristetyistä tartuntapinnoista. 
Jos laikka osuu virralliseen johtoon, työkalun 
sähköä johtavat metalliosat voivat aiheuttaa 
käyttäjälle sähköiskun. 

13. Pidä johto etäällä pyörivästä 
lisävarusteesta.Jos menetät työkalun hallinnan, 
johto voi leikkautua tai juuttua kiinni, jolloin kätesi 
tai käsivartesi voi osua pyörivään laikkaan. 

14. Älä koskaan laske laitetta alas, ennen kuin 
lisävaruste on täysin pysähtynyt.Pyörivä laikka 
voi tarttua alla olevaan pintaan ja vetää työkalun 
pois hallinnastasi. 

15. Älä anna tehokoneen mennä sillä välin, kun 
kannat sitä sivullasi. Vahingossa aiheutuva 
lisävarusteen pyöriminen voi repiä vaatteesi, 
vetäen lisävarusteen  kehoosi. 

16. Puhdista työkalun ilma-aukot säännöllisesti. 
Moottorin tuuletin imee pölyä koteloon, ja 
metallijauheen kerääntyminen laitteeseen voi 
aiheuttaa sähköiskuvaaran. 

17. Älä käytä tehokonetta tulenarkojen 
materiaalien lähellä. Kipinät voivat sytyttää 
nämä materiaalit. 

18. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka 
vaativat jäähdytysnesteitä. Jos käytät vettä tai 
muuta jäähdytysnestettä, se voi aiheuttaa 
sähkötapaturman tai -iskun. 

Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset 
Takapotku on kiinni juuttuneen laikan aiheuttama 
äkillinen sysäys. Kiinni juuttuminen tai takertelu 
aiheuttaa sen, että pyörivä laikka pysähtyy, mikä 
puolestaan alkaa työntää sähkötyökalua 
hallitsemattomasti laikan pyörimisliikkeelle 
vastakkaiseen suuntaan. 
Jos esimerkiksi hiomalaikka juuttuu työkappaleeseen, 
juuttumiskohtaan osuva laikka voi pureutua 

kappaleeseen, jolloin se ponnahtaa ylös tai potkaisee 
taaksepäin. Laikka voi ponnahtaa joko käyttäjää kohti 
tai käyttäjästä poispäin riippuen laikan 
pyörimissuunnasta juuttumishetkellä. Hiomalaikka voi 
tällöin rikkoutua.  
Takapotku johtuu sähkötyökalun virheellisestä käytöstä 
ja/tai käyttötavasta tai olosuhteista. Takapotku voidaan 
välttää seuraavien varotoimien avulla. 

a) Pidä yllä vahva pito tehokoneessa ja aseta 
kehosi ja käsivartesi siten, että voit vastustaa 
takapotkun voimaa. Käytä aina apukahvaa, jos 
annettu mukana, takapotkujen tai 
vääntömomentin maksimi hallinnon vuoksi 
käynnistyksen aikana. Käyttäjä voi hallita 
vääntömomentin reaktioita tai takapotkun voimaa, 
jos noudattaa sopivia varotoimenpiteitä. 
b) Älä koskaan aseta kättäsi pyörivän 
lisävarusteen lähelle. Lisävaruste saattaa 
takapotkaista kätesi ylitse. 
c) Älä asetus pyörivän laikan kanssa samaan 
linjaan. Takapotku heittää laitetta 
juuttumiskohdasta päinvastaiseen suuntaan kuin 
mihin laikka pyörii. 
d) Sovella erityistä huolta, kun teet kulmia, 
teräviä reunoja, jne. Vältä lisävarusteen 
ponnahtamista tai repeytymistä. Kulmilla, 
terävillä reunoilla tai ponnahtamisella on tapana 
repäistä pyörivää lisävarustetta ja aiheuttaa 
hallinnan menettämisen tai takapotkun. 
e) Älä asenna laitteeseen moottorisahan 
teräketjua, puunleikkuuterää, segmentoitua 
timanttilaikkaa, jossa segmenttien välinen rako 
on yli 10 mm, tai hammastettua sahanterää. 
Tällaiset terät aiheuttavat toistuvasti takapotkuja ja 
työkalun hallinnan menettämisiä. 
f) Älä anna laikan juuttua paikalleen äläkä 
paina laitetta liian voimakkaasti. Älä yritä tehdä 
liian syvää uraa. Laikan liiallinen painaminen 
lisää kuormitusta ja laikan vääntymis- tai 
juuttumisriskiä, jolloin seurauksena voi olla 
takapotku tai laikan rikkoutuminen. 
g) Kun laikka takertele tai kun työ joudutaan 
jostakin syystä keskeyttämään, katkaise 
työkalusta virta ja pidä sitä paikoillaan 
liikkumatta, kunnes laikka on täysin 
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa laikkaa 
urasta, kun laikka vielä pyörii, koska 
seurauksena voi olla takapotku. Selvitä laikan 
takertelun syy ja tee tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet.  
h) Älä käynnistä työkalua niin, että se on kiinni 
työkappaleessa. Anna laikan savuttaa täysi 
pyörimisnopeus ja työnnä laikka sitten 
varovasti leikkuu-uraan. Jos työkalu 
käynnistetään niin, että se on kiinni 
työkappaleessa, laikka voi takertua, työntyä 
taaksepäin tai ponnahtaa ylös (takapotku). 
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i) Voit vähentää laikan takertelu- ja 
takapotkuriskiä tukemalla paneelit ja suuret 
työkappaleet huolellisesti. Suurikokoiset 
työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta 
painostaan. Työkappale on tuettava laikan 
kummaltakin puolelta leikkuulinjan vierestä ja 
työkappaleen reunoilta. 
j) Ole erityisen varovainen, kun leikkaat 
"taskuja" valmiisiin seiniin tai muihin 
umpinaisiin rakenteisiin. Laikka voi katkaista 
kaasu- tai vesiputkia tai sähköjohtoja tai osua 
takapotkun aiheuttavaan esteeseen. 

19. Ennen kuin käytät segmentoitua 
timanttilaikkaa, varmista, ettei segmenttien 
välinen rako laikan kehällä ole yli 10 mm ja 
että laikan teräkulma on negatiivinen.   

Turvallisuutta koskevat lisävaroitukset: 
20. Varo, ettet vahingoita karaa, laippaa 

(erityisesti asennuspintaa) tai lukkomutteria. 
Näiden varaosien vahingoittuminen voi 
aiheuttaa pyörän rikkoutumisen. 

21. Varmista, että laikka ei kosketa 
työkappaleeseen, ennen kuin virta on kytketty 
päälle kytkimestä. 

22. Ennen kuin käytät työkalua nimenomaiseen 
työkappaleeseen, anna sen juosta jonkin 
aikaa. Varo, ettei se värähtele tai tärise, joka 
voi on merkki siitä,  että laikka on huonosti 
asennettu tai tasapainoitettu. 

23. Varo kipinöitä. Pidä työkalua niin, että kipinät 
suuntautuvat poispäin itsestäsi ja muista sekä 
syttymisherkistä materiaaleista. 

24. Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä 
laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä. 

25. Älä kosketa työkappaletta heti käytön jälkeen, 
sillä se saattaa olla erittäin kuuma ja polttaa 
ihoa. 

26. Varmista aina, että työkalu on kytketty pois ja 
vedetty seinästä tai että akku on poistettu 
ennen minkäänlaisten huoltotöiden 
suorittamista työkalulla. 

27. Noudata valmistajan antamia ohjeita laikkojen 
oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Käsittele 
laikkoja varoen ja säilytä niitä turvallisessa 
paikassa. 

28. Älä käytä erillisiä supistusholkkeja tai 
sovittimia isoaukkoisten hiomalaikkojen 
kiinnitykseen. 

29. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja 
laippoja. 

30. Varmista, että työkappale on tukevasti 
paikoillaan. 

31. Ota huomioon, että laikka jatkaa pyörimistään 
vielä sen jälkeen, kun virta on katkaistu. 

32. Jos työtila on erittäin kuumin ja kostea tai 
siinä esiintyy runsaasti sähköä johtavaa pölyä, 
varmista turvallisuus käyttämällä 
vikavirtakatkaisinta (30 mA). 

33. Älä hio tai leikkaa työkalulla mitään asbestia 
sisältäviä materiaaleja. 

34. Älä käytä vettä tai hiomaöljyjä. 
35. Varmista pölyisissä työskentelyoloissa, että 

poisto- ja tuloaukot pysyvät auki. Jos aukot 
on puhdistettava pölystä, kytke kone ensin irti 
verkosta ja puhdista aukot varoen 
vahingoittamasta laitteen sisäosia. Älä käytä 
puhdistukseen metalliesinettä. 

36. Katkaisulaikkaa ei saa painaa sivusuunnassa. 

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. 
 

VAROITUS: 
ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai 
toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään 
turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt 
työkalun turvaohjeiden noudattamisen. 
VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen 
turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin 
henkilövahinkoihin. 
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TOIMINTOJEN KUVAUS 
 

HUOMIO: 
• Varmista aina ennen koneen säätöjen ja 

toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on 
sammutettu ja irrotettu pistorasiasta. 

Sahaussyvyyden säätäminen 

Kuva1 

Löysennä syvyystulkissa olevaa siipipulttia ja siirrä 
pohjaa ylös tai alas. Kun olet säätänyt sahaussyvyyden 
sopivaksi, lukitse pohja kiristämällä siipipultti. 

Laikansuojuksen varmistaminen 

Kuva2 

HUOMIO: 
• Laikansuojus on säädettävä työkaluun niin, että 

suojuksen umpinainen pää kohdistuu aina 
käyttäjää kohti. 

Laikan suojusta voidaan säätää noin 80 astetta, kun olet 
löysentänyt kiristysmutterin. Säädä haluttu kulma, 
varmista sitten kiristysmutteri. 

Kytkimen käyttäminen 

Kuva3 

HUOMIO: 
• Tarkista aina ennen työkalun liittämistä 

virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein 
ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan. 

Lukituskytkimellä varustettu kone 

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä (suuntaan 
A). Vapauta liipaisinkytkin pysäyttämiseen.  
Jatkuvaan käyttöön vedä liipaisinkytkintä (suuntaan A) 
ja työnnä sitten lukitusvipua (suuntaan B).  
Kun haluat pysäyttää koneen jatkuvan käynnin, paina 
liipaisinkytkin (suuntaan A) pohjaan ja vapauta se sitten. 
Käynnistyksen estokytkin 

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen 
vetämisen vahingossa. 
Käynnistät työkalun painamalla lukitusvipua (suuntaan 
B) ja sitten vetämällä liipaisinkytkintä (suuntaan A). Laite 
pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. 
Lukitus- ja lukituksen vapautuskytkimellä varustettu 
kone 

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen 
vetämisen vahingossa. 
Käynnistät työkalun painamalla lukitusvipua (suuntaan 
B) ja sitten vetämällä liipaisinkytkintä. (Suunta A) 
Vapauta liipaisinkytkin pysäyttämiseksi. 
Jatkuvaan toimintaa, työnnä lukitusvipu (suuntaan B), 
paina liipaisinkytkintä (suuntaan A) ja työnnä sitten 
lukitusvipua vielä eteenpäin (suuntaan B). 
Vapautat työkalun lukitusta asemastaan painamalla 
liipaisinkytkintä (suuntaan A) pohjaan, ja sitten 
vapauttamalla se. 

KOKOONPANO 
 

HUOMIO: 
• Varmista aina ennen koneelle tehtäviä 

toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu 
pistorasiasta. 

Laikan kiinnitys ja irrotus 
Poistat laikan painamalla akselilukkoa akselin kiinteässä 
paikassa pitämiseksi, löysennä sitten kuusiopultti 
myötäpäivään istukka-avaimella. 
Kiinnität laikan asentamalla laippa siten, että sen osaksi 
kohotettu sivu katsoo työkaluun päin, ja aseta sitten 
rengas ennenkuin asennat laikan karaan (akseliin) ja 
toinen laippa, jonka osaksi kohotettu sivu katsoo 
ulospäin.  
Varmista, että olet kiristänyt kuusiopultin lujasti 
vastapäivään uuden laikan asentamisen jälkeen, tai 
käyttö on vaarallista. 

Kuva4 

Kuva5 

HUOMIO: 
• Käytän laikan irrottamiseen ja kiinnittämiseen vain 

Makitan kuusioavainta. 

TYÖSKENTELY 
 

HUOMIO: 
Vedä varmasti työkalua työkappaletta leikatessa. 

• Käytä tätä työkalua ainoastaan suorien linjojen 
leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen voi aiheuttaa 
timanttilaikan lohkeamisen tai halkeamisen ja 
hiomalaikan katkaisun, aiheuttaen mahdollisen 
vamman läheisyydessä oleville henkilöille. 

• Käytön jälkeen katkaise koneesta aina virta ja 
odota, kunnes laikka on täysin pysähtynyt ennen 
kuin lasket koneen käsistä. 

• Kun leikkaat betonilohkoja, tiiltä tai muurausaineita, 
älä tee yli 60 mm syviä leikkauksia. Jos on tarvetta 
leikata yli 60 mm syviä leikkauksia aina 100 mm 
asti, tee enemmän kuin kaksi leikkausajoa. 
Kaikkein tehokkaimman leikkauksen syvyys on 
noin 40 mm. 

Pidä laitteesta lujasti molemmin käsin. Pidä ensin 
laikkaa siten, ettei se kosketa lainkaan leikattavaa 
työkappaletta. Käynnistä sitten työkalu ja odota, kunnes 
laikka pyörii täydellä nopeudella. 

Kuva6 

Leikkaus tehdään vetämällä työkalua itseesi päin (ei 
työntämällä sitä itsestäsi poispäin). Kohdista pohjassa 
oleva suutin leikkauslinjaasi, kun teet leikkauksen. 
Kytke työkalu pois leikkauksen lopettamisen jälkeen 
olevassa asennossa. Nosta työkalu sen jälkeen, kuin 
laikka on täysin pysähtynyt. 
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KUNNOSSAPITO 
 

HUOMIO: 
• Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, 

että laite on kone on sammutettu ja irrotettu 
virtalähteestä. 

• Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia 
tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen 
värit ja muoto voivat muuttua. 

Timanttilaikan oikominen 
Jos timanttilaikan leikkaustoiminta alkaa heikentyä, 
käytä poisheitettyä karkeapintaista hiomakoneen pyörää 
tai betonilohkoa timanttilaikan oikomiseen. Tee tämä 
varmistamalla lujasti hiomakoneen laikka tai betonilohko 
ja leikkaamalla siihen. 

Hiiliharjojen vaihtaminen 

Kuva7 

Kun hiiliharjan sisällä oleva hartsieristekärki on paljaana 
ja koskettaa kommutaattoria, se sammuttaa moottorin 
automaattisesti. Kun näin tapahtuu, molemmat hiiliharjat 
täytyy vaihtaa. Pidä hiiliharjat puhtaina ja varmista, että 
ne pääsevät liukumaan vapaasti pidikkeissään. 
Molemmat hiiliharjat on vaihdettava yhtä aikaa. Käytä 
vain identtisiä hiiliharjoja. 
Ota kiinni pölykannen yhdestä päästä hieman käsin 
siten, että harjapitimen kupu tulee näkyviin. 
Irrota hiiliharjat kannet ruuvitaltalla. Poista kuluneet 
hiiliharjat, aseta uudet harjahiilet paikalleen ja kiinnitä 
hiiliharjojen kansi paikalleen. 

Kuva8 

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN 
säilyttämiseksi korjaukset sekä muu huoltotoimet ja 
säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon 
tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia. 

LISÄVARUSTEET 
 

HUOMIO: 
• Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan 

käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan 
koneen kanssa. Minkä tahansa muun 
lisävarusteen tai –laitteen käyttäminen voi 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä 
lisävarusteita ja -laitteita vain niiden 
käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja 
seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen 
Makitan huoltoon. 

• Timanttilaikat (Kuivatyyppi) 
• Hiovat katkaisulaikat 
• Istukka-avain 17 
• Suojalasit 
• Rengas 20 
• Mutkaliitos 

 

Pölynimuriin kytkeminen 

Kuva9 

Jos haluat tehdä siistimpää sahaustyötä, kytke 
työkaluusi pölynimuri. Kytke pölynimurin letku 
pölysuutimeen mutkaliitoksen kautta (lisävaruste). 
 

HUOMAUTUS: 
• Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä 

työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat 
vaihdella maittain. 


