MASINA DE GAURIT

MANUAL DE UTILIZARE
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Semnificaţia simbolurilor
Urmatoarele simboluri sunt utilizate pentru aceasta masina. Asigurati-va ca le intelegeti sensul inainte de
utilizare.

Citiţi manualul de utilizare

DUBLĂ IZOLAŢIE

Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer!
În concordaţă 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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Explicaţiie desenelor
1. Mandrină
2. Cheie de mandrină
3. Strângere

4. Manşon
5. Inel
6. Intrerupator

7. Buton de blocare
8. Levier de schimbare al
sensului de rotaţie

SPECIFICAŢII TEHNICE:
Model

6407/6408

Performanţa de gaurire
Oţel...............................................................10mm
Lemn.............................................................25mm
Nr. de ture în gol.........................................0-2500
Lungime totală...........................................261mm
Greutate netă................................................1,4kg
• Datorită programului continuu de cercetare şi
dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
• Caracteristicile pot diferi în funcţie de ţară.

Nici un vizitator nu trebiue să pătrundă în zona
de lucru.
5.Păstraţi corespunzător maşina.
Atunci când nu utilizaţi maşina păstraţi-o în locuri
uscate şi şi ferite de accesul copiilor.
6.Nu forţaţi maşina.
Folosiţi maşina numai în scopul pentru care e
destinată.
7.Folosiţi maşini adecvate.
Nu utilizaţi maşini mici pentru lucrări grele şi nici
nu folosiţi accesorii supradimensionate.Nu
utilizaţi, de exemplu , circular de mână pentru
tăierea trunchiurilor de copac.
8.Purtaţi haine corespunzătoare.
Nu purtaţi haine largi sau bijuterii.Acestea pot fi
agăţate de părţile rotative ale maşinii.Mănuşile de
lucru şi încălţăminte cu talpă antiderapantă se
recomandă atunci când lucraţi afară.Purtaţi cască
de protecţie şi părul strîns în timpul lucrului.
9.Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane.
Folositi si masca de praf atunci cand se produce
praf in urma gauririi.
10.Folosiţi accesoriile de absorbţie a prafului.
Dacă maşina este prevăzută cu dispozitiv de
absorbţie asiguraţi-vă că acesta este montat şi
funcţionează corespunzător.
11.Nu trageţi de cordonul de alimentare.
Nu
transportaţi
niciodată
maşina
de
cordon.Feriţi cordonul de alimentare de căldură
uleiuri sau muchii tăioase.
12.Asiguraţi piesele.
Folositi un dispozitiv de strangere sau o
menghina pentru a fixa piesa. In felul acesta ea
va fi fixata mai sigur decat daca o tineti cu

Alimentarea
Maşina se va alimenta numai la o sursă de tensiune
alternativă monofazată cu valoarea conformă cu cea
înscrisă pe plăcuţa de identificare a maşinii. Maşina
este dublu izolată conform standardului european şi
poate fi conectată la o priză de curent fără
împământare.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
ATENTIE!
Atunci când utilizaţi scule electrice citiţi şi
însuşiţi-vă instrucţiunile de mai jos pentru a
evita producerea de accidente. Cititi aceste
instructiuni inainte de a lucra cu masina si
păstraţi aceste instrucţiuni!
1.Păstraţi locul de muncă curat.
Dezordinea favorizează producerea de accidente.
2.Lucraţi în condiţii corespunzătoare.
Nu expuneţi maşina în ploaie.Nu folosiţi maşina
în locuri cu umiditate mare.Nu folosiţi maşina în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
3.Protejaţi-vă împotriva electrocutării.
Evitaţi atingerea de corpuri metalice (ţevi
calorifere, frigidere).
4.Nu permiteţi accesul copiilor sau a altor
persoane în zona de lucru.
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tehnica a masinii, sau recomandate de fabricant.
Utilizarea altor accesorii si dispozitive decat cele
mentionate, prezinta pericol de ranire.
22.Reparati-va masina numai la un specialist.
Aceasta masina este conforma cu reglementarile
in vigoare. Toate reparatiile trebuie facute de un
specialist si numai cu piese originale, altfel pot
exista riscuri pentru securitatea utilizatorului.

mana si in plus, veti avea ambele maini libere
pentru a manevra masina.
13. Evitati pozitiile de lucru obositoare.
Fiti
atent sa va mentineti in permanenta
echilibrul şi poziţia stabilă de lucru.
14. Utilizati masina cu grija.
Tineti masina curata pentru performante mai bune
si cresterea sigurantei in exploatare. Urmati
instructiunile pentru ungere si schimbarea
accesoriilor. Inspectati periodic cablul de
alimentare si in caz de defectiune contactati un
centru
service
pentru
reparatie/inlocuire.
Inspectati periodic cablurile prelungitoare si
inlocuiti-le
in caz de defectiuni. Manipulati
masina in conditii uscate si curate, fara uleiuri si
grasimi.
15.Decuplati masina de la reţea:
In caz de neutilizare, inainte de a se trece la
operatiuni de intretinere, sau la schimbarea
accesoriilor, etc.
16. Scoateti cheile de scule.
Inainte de a porni masina, asigurati-va ca au fost
indepartate cheile si alte scule de reglare.
17.Evitati pornirea accidentala.
Nu transportati masini conectate la retea cu
degetul pe butonul de pornire. Asigurati-va ca
butonul este in pozita “Oprit” inainte de a conecta
masina la retea.
18. Cablul prelungitor pentru exterior.
In exterior, nu folositi decat cabluri prelungitoare
omologate cu marcaj corespunzator.
19.Atentie!
Fiti intotdeauna atenti la ceea ce lucrati. Actionati
cu simtul raspunderii. Nu folositi niciodata
masina cand sunteti obosit sau vă aflaţi sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor.
20.Verificati partile defecte ale masinii.
Periodic, verificati cu grija perfecta functionare a
dispozitivelor de securitate sau a pieselor usor
defectabile. Verificati daca functionarea pieselor
in miscare este corecta, daca ele nu se gripeaza,
sau daca si alte piese nu sunt defecte. Toate
componentele trebuie montate corect si
indeplinite toate conditiile de functionare
impecabila a masinii. Toate dispozitivele si
piesele defecte trebuiesc reparate sau inlocuite de
un atelier de service autorizat, daca nu sunt date
alte instructiuni in cartea tehnica a masinii. Toate
intrerupatoarele defecte trebuiesc inlocuite de un
service autorizat. Nu folositi niciodata o masina la
care intrerupatorul nu porneste si nu opreste
masina corect.
21.Atentie !
Pentru securitatea dvs., nu utilizati decat accesorii
si dispozitive adaptabile mentionate in cartea

INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
1.Întotdeauna sprijiniţi-vă bine pe picioare.
Asiguraţi-vă că nu se află nimeni sub dvs.
atunci când lucraţi la înălţime.
2.Ţineţi bine maşina în mâini.
3.Nu atingeţi piesele în mişcare
4.Când lucrati în ziduri, duşumele sau pereţi
unde pot exista cabluri electrice sub tensiune,
NU ATINGEŢI NICI O PARTE METALICĂ
A MAŞINII! Ţineţi maşina numai de părţile
izolate, pentru a preveni electrocutările.
5.Nu lăsaţi maşina să lucreze singură. Lucraţi cu
maşina doar când o ţineţi cu mâna.
6.Nu atingeţi nici burghiul, nici piesa imediat
după utilizare. Ele pot fi supraîncălzite şi
riscaţi să vă produceţi arsuri.

PASRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI DE UTLIZARE
Instalarea şi scoaterea burghiului
Important:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
scoasă din priză înainte de a instala sau scoate
burghiul.
Modelul 6407 (Fig. 1)
Pentru a instala burghiul, introduceţi-l până la
refuz în mandrină. Strângeţi mandrina cu mâna.
Apoi, introduceţi cheia mandrinei în fiecare din
cele 3 găuri şi strângeţi rotind-o spre dreapta.
Aveţi grijă să strângeţi în cele 3 găuri uniform
Pentru a scoate burghiul, rotiţi cheia spre stânga,
numai într-una din găuri, apoi deşurubaţi
mandrina cu mâna.
După ce aţi folosit cheia mandrinei, puneţi-o la
loc în suportul port-cheie.
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ghidare. Şurubul de ghidare face găurirea mai
uşoară, trăgând burghiul în piesa de lemn.
• Gaurirea metalului
Pentru a împiedica burghiul să alunece la
începutul găuririi, faceţi un semn cu ajutorul unui
punctator şi un ciocan în locul unde doriţi să daţi
gaura. Plasaţi vârful burghiului în acel semn şi
începeţi găurirea.
Folosiţi un lubrifiant pentru găurire atunci când
găuriţi în metal. Numai fierul şi alama se pot
găuri fără lubrifiant.

Modelul 6408 (Fig. 2)
Ţineţi de inel şi rotiţi manşonul mandrinei spre
stânga pentru a deschide mandrina. Introduceţi
burghiul în mandrină cât mai adânc posibil. Ţineţi
bine inelul şi rotiţi manşonul spre dreapta pentru a
strânge mandrina.
Pentru a scoate burghiul, ţineţi inelul şi rotiţi
manşonul spre stânga.
Acţionarea întrerupătorului (Fig. 3)
ATENŢIE:
Înainte de a branşa maşina la reţea, asiguraţi-vă
întotdeauna că intrerupatorul funcţionează corect
şi revine la pozţia “OFF” atunci când este
eliberat.
Pentru a porni maşina, apăsaţi pur şi simplu pe
intrerupator. Cu cât apăsaţi mai tare
intrerupatorul, cu atât viteza maşinii creşte.
Pentru a opri maşina, eliberaţi intrerupatorul.
Pentru o funcţionare
continuă,
apăsaţi
intrerupatorul şi butonul de blocare. Pentru a o
opri atunci când funcţionează continuu, apăsaţi
completr intrerupatorul şi apoi eliberaţi-l.

ATENŢIE:
• Apăsarea excesivă pe maşină nu grăbeşte
găurirea. Din contră, riscaţi să distrugeţi vârful
burghiului şi să reduceţi randamentul maşinii,
deci durata sa de serviciu.
• O forţă enormă apare asupra burghiului atunci
când acesta stăpunge materialul, la sfârşitul
găuririi. Ţineţi deci maşina ferm şi fiţi foarte
atenţi, atunci când burghiul începe să se apropie
de partea opusă a piesei de găurit.
• Un burghiu blocat se poate scoate folosind
inversorul sensului de rotaţie. Trebuie să fiţi
atenţi, căci maşina tinde să reculeze brusc dacă no ţineţi bine.
• Imobilizaţi întotdeauna piesele mici cu ajutorul
unei menghine.

Inversorul sensului de rotaţie (Fig. 4)
ATENŢIE:
• Verificaţi întotdeauna sensul de rotaţie înainte de
a începe găurirea.
• Nu acţionaţi inversorul decât atunci când maşina
s-a oprit complet. Dacă acţionaţi inversorul
înainte de oprirea maşinii, riscaţi s-o distrugeţi.
Această maşină este prevăzută cu inversor de sens
pentru a schimba sensul de rotaţie. Puneţi pârghia
inversorului spre stânga pentru a se roti în sens
antiorar sau spre dreapta pentru pentru a se roti în
sens orar.

ÎNTREŢINERE
ATENTIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată de la reţea înainte de a interveni asupra
ei.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile şi toate reglajele şi ajustările trebuie
efectuate la centrele autorizate de service Makita,
folosind numai piese de schimb originale Makita.

Găurirea
• Găurirea lemnului
Când găuriţi în lemn, veţi obţine rezultate optime
folosind burghie pentru lemn echipate cu şurub de

Nivelul de zgomot si vibraţii
Pentru modelele 6407/6408
Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 77 dB.
Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi 85 dB.
- Purtaţi antifoane. Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu este mai mare de 2,5 m/s².
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele
standarde şi documente standardizate,
HD400, EN 50144, EN55014, EN61000
În concordanţă cu Directivele Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC
Yasuhiko Kanzaki CE 96

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.
ATENTIE!!!
IN CAZUL APARITIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE IN FUNCTIONAREA UZUALA A
MASINII (ZGOMOTE, VIBRATII, MIROS NEPLACUT, SCADEREA TURATIEI, INCALZIRE
EXCESIVA, ETC.) SE VA INCETA LUCRUL, NU SE VA DESFACE SAU DEMONTA MAŞINA
SI SE VA CONTACTA DE URGENTA CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE AUTORIZAT
MAKITA (V. CERTIFICAT DE GARANTIE) PENTRU VERIFICARE SI EVENTUALA
REMEDIERE A DEFECTELOR.
CONTINUAREA LUCRULUI IN CONDITIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA
PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE SI/SAU EVENTUALA ANULARE A
GARANTIEI.

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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