RINDEA PENTRU DULGHERI

MANUAL DE UTILIZARE
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Simboluri
Va prezentam mai jos simbolurile pentru aceasta maşină. Asiguraţi-vă că înţelegeţi semnificaţia
acestora înainte de a utiliza maşina.

- citiţi manualul de utilizare

- izolaţie dublă

- Nu aruncaţi sculele şi echipamentele electrice la gunoiul menajer!
În concordanţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea
echipamentelor electrice si electronice şi implementarea acesteia în
legislaţia naţională, echipamentul electric uzat, a cărui durată de utilizare a
expirat, trebuie colectat separat şi predat unui centru specializat de
reciclare.
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Explicaţiile desenelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cheie inbus
şurub
şurub reglaj
cuţit
crestătură în cuţit
capac tambur
tambur
triunghi pt. reglaj
şurubelniţă

10. buton
11. trăgaci întrerupător
12. buton de deblocare
13. buton de blocare
14. punctul de start
15. punct de finalizare
16. suport pentru ascuţit
17. piuliţă fluture
18. cuţit (A)

19. cuţit (B)
20. latura (C)
21. latura (D)
22. duză
23. aspirator MAKITA
24. marcaj limită
25. capac protecţie
26. capac perii

SPECIFICAŢII
Model
1806 B
Lăţimea cuţitelor...............................................................170mm
Adâncimea de lucru..........................................................2mm
Viteza în gol.....................................................................1500rpm
Lungime totală..................................................................529mm
Greutate netă....................................................................8,8kg
Datorită programului continuu de cercetare şi dezvoltare caracteristicile pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
• Notă: Caracteristicile pot diferi în funcţie de ţară.
păstraţi aceste instrucţiuni înainte de a lucra
cu acest produs.

Alimentarea
Maşina trebuie să fie racordată numai la o
sursă de curent de aceeaşi tensiune cu cea
înscrisă pe plăcuţa tehnică şi nu va putea
funcţiona decât cu un curent alternativ
monofazat. Realizată cu dublă izolaţie,
aceasta respectă regulamentele europene şi
poate fi alimentată la prize fără împământare.
Alimentarea la reţeaua publică de curent
220V-250V
Pornirea maşinii poate cauza fluctuaţii ale
tensiunii de reţea. Alimentarea la o tensiune
mai joasă decât cea nominală poate avea
efecte adverse
asupra funcţionării altor
aparate. Priza de curent pentru această
maşină va trebui prevăzută cu siguranţă
fuzibilă sau automată cu temporizare lentă.

Pentru siguranţa dumneavoastră vă rugăm să
urmaţi instrucţiunile de siguranţă anexate.
1. Păstraţi curăţenia la locul de muncă pentru
a evita rănirile.
2. Nu expuneţi maşina la ploaie; Nu folosiţi
maşinile electrice în locuri cu umezeală.
Păstraţi zona de lucru bine uscată şi
aerisită. Nu folosiţi maşini electrice în
prezenţa gazelor sau lichidelor inflamabile.
3. Evitaţi şocurile electrice; preveniţi contactul
corpului cu suprafeţe legate la pământ
(radiatoare, ţevi, refrigeratoare etc.)
4. Nu lăsaţi copiii sau persoanele străine să
se apropie de maşini sau de cablurile de
alimentare; aceştia nu trebuie să stea în
zona de lucru.
5. Când nu sunt folosite, maşinile trebuie să
stea în locuri uscate, departe de copii, în
locuri înalte şi sub cheie.
6. Nu forţaţi maşina; aceasta lucrează mai bine
pentru scopul pentru care a fost creată şi
mai sigur dacă nu este forţată.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
ATENŢIE!
Atunci când folosiţi maşini electrice, trebuie
întotdeauna
urmate
instrucţiunile
de
securitate de bază pentru a preveni riscul
de incendiu, şoc electric şi răniri. Citiţi şi
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7. Folosiţi maşina potrivită pentru operaţia pe
care doriţi s-o executaţi; nu folosiţi pentru
munci grele o maşină mică şi nu folosiţi
maşina pentru lucrări pentru care nu a fost
concepută.
8. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată;
nu purtaţi îmbrăcăminte largă şi bijuterii;
acestea pot fi agăţate de piesele în mişcare.
Pentru lucrul afară, purtaţi mănuşi de
cauciuc şi încălţăminte antiderapantă. Dacă
purtaţi păr lung, folosiţi o protecţie pentru
păr.
9. Folosiţi ochelari de protecţie şi antifoane şi
deasemenea mască anti-praf dacă lucraţi în
medii cu praf sau dacă operaţia de tăiere
produce praf.
10. Conectaţi echipamentul de extracţie a
prafului dacă maşinile sunt prevăzute cu
dispozitive de extracţie şi colectare a prafului
şi asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi
utilizate corect.
11. Nu trageţi de cablul de alimentare; nu
transportaţi maşina ţinând-o de cablu şi n-o
scoateţi din priză trăgând de cablu. Feriţi
cablul de ulei, căldură şi obiecte tăioase.
12. Fixaţi piesa de lucru; folosiţi menghine sau
alte dispozitive de fixare; sunt mai sigure
decât mâna şi vă eliberează mâinile pentru a
lucra cu maşina.
13. Păstraţi-vă întotdeauna un bun echilibru
atunci când lucraţi cu maşina.
14. Întreţineţi scula aşchietoare cu grijă; păstraţio ascuţită şi curată pentru cât mai bune şi
sigure performanţe. Urmaţi instrucţiunile de
lubrifiere şi schimbare a accesoriilor.
Inspectaţi periodic cablul de alimentare să
nu aibă defecţiuni reparaţi-l la un service
autorizat. Inspectaţi prelungitoarele periodic
şi înlocuiţi-le dacă este cazul. Păstraţi
mâinile curate de ulei sau vaselină.
15. Scoateţi maşina din priză atunci când n-o
folosiţi, când o reparaţi sau schimbaţi
accesoriile.
16. Îndepărtaţi cheile sau alte accesorii de
reglare înainte de a porni maşina.
17. Evitaţi pornirea accidentală a maşinii; nu
transportaţi maşina conectată la priză cu
degetul pe trăgaciul întrerupătorului. Când
conectaţi
maşina
asiguraţi-vă
că
întrerupătorul este în poziţia „OFF”.
18. Când lucraţi afară, folosiţi prelungitoare
concepute pentru lucrul afară şi marcate
corespunzător.
19. Fiţi atenţi la operaţia pe care o executaţi. Nu
lucraţi când sunteţi obosiţi.
20. Verificaţi piesele defecte; înainte de utilizare,
apărătorile sau alte piese defecte trebuiesc

atent verificate pentru a determina dacă
operează corect şi funcţionează conform
scopului. Verificaţi alinierea pieselor în
mişcare, defecţiunile sau alte condiţii care
pot afecta funcţionarea corectă. Apărătorile
sau alte piese defecte trebuiesc reparate
sau înlocuite la un service autorizat în afară
de faptul când manualul spune că se poate
proceda şi altfel. Nu folosiţi maşina dacă nu
porneşte sau nu se opreşte corect.
21. Atenţie: Folosirea unor accesorii sau
conexiuni nerecomandate în manual sau
catalog prezintă risc de rănire.
22. Maşina trebuie reparată numai de către un
expert; aceasta este în conformitate cu
regulile de securitate în vigoare. Reparaţiile
trebuiesc făcute numai de către experţi,
altfel pot cauza pericole pentru operator.
INSTRUCŢIUNI
SIGURANŢĂ

SUPLIMENTARE

DE

1. Îndepărtaţi resturile diferitelor materiale
din zona de lucru.
2. Manevraţi cuţitele cu grijă.
3. Înainte de începerea lucrului verificaţi
cuţitele să nu prezinte spărturi sau alte
stricăciuni.
Înlocuiţi-le
imediat
ce
constataţi defecte.
4. Atenţie la cuie. Înainte de începerea
lucrului, verificaţi materialul şi scoateţi
toate cuiele.
5. Ţineţi bine maşina.
6. Nu atingeţi piesele în mişcare.
7. Asiguraţi-vă că şuruburile de fixare ale
cuţitelor sunt strânse înainte de
începerea lucrului.
8. Asiguraţi-vă că freza nu atinge materialul
înainte de a pune contactul.
9. Înainte de începerea lucrului, lăsaţi
maşina să meargă în gol câteva
momente. Asiguraţi-vă că nu prezintă
bătăi sau vibraţii care ar indica o cuţit
prost instalat.
10. Păstraţi cel puţin 20cm faţă de maşină.
11. Nu
lăsaţi
maşina
să
meargă
nesupravegheată. N-o folosiţi decât
atunci când o aveţi în mâini.
12. Înainte de a lua maşina de pe piesa de
lucru, tăiaţi contactul şi aşteptaţi ca
maşina să se oprească.
13. Nu scoateţi aşchiile din maşină cu
degetul. Folosiţi un băţ pentru a curăţa
cuţitele.
14. Când părăsiţi maşina sprijiniţi-o cu talpa
frontală de pe o bucată de lemn astfel ca
tamburul cu cuţite să nu atingă nimic.
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15. Schimbaţi întotdeauna ambele cuţite
atunci când constataţi un dezechilibru
sau vibraţii în funcţionare.
16. Aşteptaţi oprirea completă înainte de a
aşeza maşina .
17. Folosiţi numai cuţitele Makita specificate
în acest manual.

Ajustarea corectă a maşinii
Suprafaţa prelucrată va fi netedă şi curată dacă
cuţitele sunt bine reglate.
Cuţitele trebuie reglate la acelaşi nivel şi
paralele cu suprafaţa tălpii posterioare.
Mai jos sunt prezentate câteva exemple .
(A) talpă frontală – reglabilă
(B) talpă posterioară – fixă
1.Regaj corect
Ambele cuţite sunt paralele cu talpa posterioară
2. Denivelări ale suprafeţei.
Cauze: unul sau ambele cuţite nu sunt paralele
cu talpa posterioară.
3. Degajare la intrarea in material
Cauze: unul sau ambele cuţite nu pătrund
destul în raport cu talpa posterioară.
4. Degajare la ieşirea din material
Cauze: unul sau ambele cuţite pătrund prea
mult în raport cu talpa posterioară.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
Montarea şi demontarea cuţitelor (fig.1,2&3)
Important!
• Asiguraţi-vă
că maşina este oprită şi
deconectată de la reţea înainte de a monta
sau demonta cuţitele.
• Folosiţi cuţite Makita cu următorul cod de
comandă:
- 793186-4
- *P- 04254
Cuţitele cu * sunt disponibile numai în Europa.
Consultaţi dealerul dvs. Makita înainte de a
cumpăra cuţitele.
Pentru a demonta cuţitele deşurubaţi cele 5
şuruburi de fixare cu ajutorul cheii inbus.
Împreună cu cuţitele vor fi demontate şi
capacele.
Pentru a monta cuţitele curăţaţi întâi tamburul
de aşchii. Folosiţi cuţite de aceeaşi dimensiune
şi greutate altfel pot apărea vibraţii în timpul
funcţionării care pot produce la suprafeţe
prelucrate necorespunzător sau la deteriorarea
maşinii.
Pentru fiecare cuţit sunt două şuruburi de reglaj.
Când fixaţi cuţitul , canalul acestuia trebuie să
cadă peste capul şurubului. Fixaţi apoi capacul
şi asiguraţi cu cele cinci şuruburi pe care le
stângeţi cu mâna.
Rotiţi tamburul până când muchia cuţitului este
în mijloc între cele două tălpi. Plasaţi triunghiul
pe talpa posterioară şi împingeţi-l înainte peste
muchia cuţitului. Rotiţi cele două şuruburi de
reglaj pentru a ajusta poziţia cuţitului. Reglajul
este făcut atunci când înălţimea cuţitului este
aceeaşi pe toată lungimea. După reglajul
ambelor cuţite se vor strânge alternativ cele
cinci şuruburi de fixare cu ajutorul cheii inbus.
După strângere fixaţi bine şi şuruburile de
reglaj.
ATENŢIE!
Strângeţi şi verificaţi cu atenţie şuruburile. Un
şurub slab pate provoca accidente în timpul
funcţionării.

Reglajul adâncimii de tăiere (fig. 4)
Reglajul se poate efectua simplu prin rotirea
butonului din partea frontală a maşinii.
Acţionarea întrerupătorului
ATENŢIE!
Înainte de conectarea maşinii la reţea verificaţi
dacă întrerupătorul funcţionează corect şi revine
în poziţia OPRIT atunci când este eliberat.
Maşinile neprevăzute cu buton auxiliar.(fig.5)
Apăsaţi întrerupătorul pentru a porni maşina şi
eliberaţi-l pentru a o opri.
Maşinile prevăzute cu buton de blocare
(fig.6)
Pentru a porni maşina apăsaţi întrerupătorul şi
eliberaţi-l pentru a o opri. Pentru lucrul continuu
apăsaţi întrerupătorul şi apoi acţionaţi butonul
de blocare. Pentru a opri maşina apăsaţi
complet întrerupătorul şi apoi eliberaţi-l.
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fie simultan în contact cu piatra la acelaşi unghi
de înclinare.

Maşini prevăzute cu buton de deblocare
(fig.7)
Pentru a preveni pornirea accidentală a fost
prevăzut butonul de deblocare. Pentru a porni
maşina apăsaţi mai întâi butonul de deblocare
şi apoi întrerupătorul; eliberaţi-l pentru a o opri.

Conectarea unui aspirator (fig.12&13)
Conectarea unui aspirator Makita se face prin
intermediul duzei speciale a maşinii aşa cum se
arată în fig. 13.

Rindeluirea(fig.8)
Aşezaţi întâi maşina cu talpa frontală pe
suprafaţa materialului fără a atinge cu cuţitele
de aceasta. Acţionaţi întrerupătorul şi aşteptaţi
atingerea turaţiei maxime apoi împingeţi încet
înainte. Apăsaţi în faţă la începutul lucrării şi în
spate la terminare.
Turaţia şi adâncimea de lucru determină
calitatea suprafeţei. Pentru o suprafaţă perfectă
trebuie redusă adâncimea de aşchiere şi
avansul maşinii.

Întreţinerea
Atenţie!
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită
şi deconectată de la reţea înainte de a interveni
asupra ei.
Înlocuirea periilor de carbon(fig.14,15&16)
Înlocuiţi întotdeauna periile de carbon atunci
când uzura a ajuns la marcajul limită. Întâi
scoateţi duza şi apoi înlocuiţi periile de carbon.
Periile se vor înlocui simultan cu unele de
acelaşi tip.

Ascuţirea cuţitelor(fig.9,10&11)
Menţineţi cuţitele ascuţite pentru a avea cele
mai bune rezultate posibile. Folosiţi un suport
special de fixare a cuţitelor pentru ascuţire.
Slăbiţi cele două piuliţe fluture ale suportului şi
introduceţi complet cuţitele in suport, apoi
strângeţi piuliţele.
Udaţi piatra de ascuţit înainte de folosire. Ţineţi
suportul cu cuţite astfel încât ambele cuţite să

PENTRU A MENŢINE SIGURANŢA ŞI
FIABILITATEA MAŞINII, TOATE REPARAŢIILE
ŞI REGLAJELE TREBUIE EFECTUATE NUMAI
LA CENTRELE AUTORIZATE DE SERVICE
MAKITA (specificate în certificatul de garanţie)
FOLOSIND NUMAI PIESE DE SCHIMB
ORIGINALE MAKITA
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Nivelul de zgomot şi vibraţii
Nivelele de zgomot în timpul lucrului
- nivelul de presiune a zgomotului: 90 dB (A)
- nivelul zgomotului în timpul lucrului : 103 dB (A)
- Purtaţi antifoane. Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu este mai mare de 2,5 m/s2
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Subsemnatul Yasuhiko Kanzaki, autorizat de către Corporaţia Makita, Sumiyoshi-Cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, Japonia , declar că acest produs (serie: seria de producţie) fabricat
de către Corporaţia Makita în Japonia este în conformitate cu următoarele standarde sau
documente standardizate
HD400, EN 50144, EN55014, EN61000
În concordanţă cu Directivele Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC

Yasuhiko Kanzaki CE 94

Director
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD , ANGLIA
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GARANŢIA
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN
CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR.
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU
A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE.
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O
ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL
MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA.
ATENŢIE!!!
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A
MAŞINII (ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE
EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN
SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A
DEFECTELOR.
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA
PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A
GARANŢIEI

CORPORATIA MAKITA
3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI
446
JAPONIA
IMPORTATOR:
MAKITA ROMANIA SRL
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31
PAVILION R, XPO MARKET DORALY
Com. AFUMATI / ILFOV
TEL: 021-3511382/3511387
FAX: 021-312.54.95
www.makita.ro
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