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Használati utasítás 
 
 
 
 

• A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. 
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• További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott 
márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz. 
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Szimbólumok 
 
Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, 
hogy a gép használatba vétele elott tisztában legyen a jelentésükkel. 
 

 
� Olvassa el a Használati utasítást. 
 

 
� Használjon védoszemüveget. 
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• A gépkezelonek gondosan el kell olvasnia ezt a Használati utasítást, és a gép biztonságos és 

rendeltetésszeru muködtetése érdekében követnie kell az abban leírt utasításokat. 
 

A jelen használati útmutatóban szereplo tartozékok nem feltétlenül leszállított 
tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklodjön viszonteladóinknál! 
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
 
• A személyi sérülések elkerülése érdekében további információkért olvassa 

el a jelen Használati utasításban a gép használatával, karbantartásával és 
hibakeresésével foglalkozó fejezeteket is. 

 
• A szem sérülésének megakadályozása végett a gép használatakor mindig 

viseljen kemény muanyag oldalellenzovel ellátott védoszemüveget. Gon-
doskodjon arról, hogy a környezetében tartózkodó összes többi személy is 
ugyanilyen típusú védoszemüveget viseljen.  

• A gép használatakor mindig használjon  zajártalom elleni védofelszerelést, 
és viseljen merev védosisakot. A sisak és a védoszemüveg meg kell 
feleljenek az AS/NZS 1336 –ban leírtaknak. 

 
• Ehhez a géphez tilos hidrogént, oxigént, széndioxidot vagy bármely más-

fajta palackos gázt használni energiaforrásként, ettol ugyanis a gép felrob-
ban és súlyos sérülést okozhat. 

 
• Ha éppen nem végez rögzítéseket a géppel, vegye le az ujját a kioldó kap-

csolóról. Tilos a gépet ujjal a kioldó kapcsolón egyik helyrol a másikra  
vinni, mert ha a biztosítóelem véletlenül nekiütközik valaminek, akkor a 
gép kilövi a kötoelemet.  

• Tilos a gépet 13,7 barnál nagyobb nyomású légtömlohöz csatlakoztatni. 
Ellenorizze, hogy a légsuríto rendszer által biztosított nyomás nem halad-
ja-e meg a kötoelem-behajtó gép számára maximálisan megengedett nyo-
mást. A légnyomást kezdetben mindig az ajánlott megengedheto nyomás-
tartomány alsó értékére kell beállítani. 

 

• A légsuríto feleljen meg az EN60335-2-34 „Háztartási és hasonló elektro-
mos készülékek biztonsága – 2-34. rész: A motorkompresszorok sajátos 
követelményei” c. szabvány eloírásainak. 

 
• A légtömlo 10,3 bar értéku névleges minimum üzemi nyomása  vagy a 

rendszerben létrehozott maximális nyomás 150%-a okvetlenül szükséges. 
• A légtömlo belso átméroje min 6,5mm; a hossza pedig 20m-nél rövidebb 

kell legyen, hogy biztosítani tudja a szükséges 0,5 mp-enkénti rögzítést. 
 

• A gépnek és a levegoellátó tömlonek olyan tömlocsatlakozóval kell ren-
delkeznie, hogy a csatlakozó illesztésének oldásakor a gép teljes nyomás-
mentesítése bekövetkezzen. 

 
• Csak olyan surített levego használható, amely egy 3-tagú szerelvényen 

keresztül érkezik be. 
 

• Mielott a gépet csatlakoztatná a levegoellátó rendszerhez, ne tárazza be a 
szegeket. 

 
• Tilos a gépet használatba venni, ha a biztosítóelem, a kioldó kapcsoló vagy 

a rugó üzemképtelenné vált, hiányzik vagy sérült. A biztosítóelemet, kiol-
dó kapcsolót vagy rugót eltávolítani veszélyes. 
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• A gép használatba vétele elott gyozodjön meg a kioldó kapcsoló, a csavar 
és a sapka biztonságos meghúzásáról és rögzítésérol. 

 
• Engedély nélkül tilos a gépet átalakítani. 

 
• Ha a gép muködése leáll, azonnal oldja le a levegoellátó rendszerrol. 

 
• Soha ne fordítsa a gépet önmaga vagy más személyek felé. 

 
• Kizárólag a munkafelületbe lojön be kötoelemeket, és soha ne olyan ke-

mény anyagba, amelybe azok nem képesek behatolni. 

 
• Tilos kötoelemeket egymás tetejére behajtani. Tilos továbbá a gépet ferde 

szögben elsütni. 

 
• Addig ne nyomja oda a biztosítóelemet a munkafelülethez, amíg egy újabb 

kötoelem belövése nem válik szükségessé. 

 
• Ne végezzen rögzítést a munkafelület szé léhez közel, ettol ugyanis a 

munkadarab széthasadhat, a kötoelem (szeg) pedig kirepül és 
megsebesíthet valakit. 

 
• A kioldó kapcsoló vagy a biztosítóelem benyomott állapotában tilos köto-

elemeket betölteni. 

 
• Tilos a gépet használatba venni, ha ereszti a levegot vagy javításra szorul. 

 
• Ügyeljen arra, hogy a gép használata vagy kezelése közben mindig egyen-

súlyban legyen. Ha egy kötoelem-behajtó gépen szerepel ez a felirat: „Áll-
ványzaton vagy létrán használni tilos”, soha ne használja a következo 
konkrét esetekben: ha egyik kötoelem-behajtási helyrol a másikra csak áll-
ványzat, lépcso, létra vagy ahhoz hasonló szerkezet, pl. tetolécezés haszná-
latával lehet eljutni; dobozok vagy ládák lezárására; szállítási biztosító 
rendszerek szerelésénél, pl. jármuveken vagy vagonokon. 

 

• A gépet csak az ajánlott nyomással szabad üzemeltetni. A géphez kizáró-
lag a jelen Használati utasításban eloírt típusú szegeket használjon. Bár-
mely másfajta szeg használata a gép meghibásodását idézheti elo. 
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A GÉP HASZNÁLATA 
 
 
• Mielott használatba venné a gépet, olvassa el a Biztonsági figyelmezteté-

seket az elozo fejezetben. 
• A tárazni kívánt szög hosszának beállításához az elsüto ravasz elott 

elhelyezkedo dobot az óra mutató járásával megegyezo irányba elforgatva 
növelheti az alapbeállítást. Ha a hossz nem megfelelo (túl hosszú) akkor 
ellentétes irányban elforgatva a dobot csökkentheti azt. 

 

• Önmagától és másoktól is eltartva a gépet, csatlakoztassa hozzá a levegot. 

 
• Nyomja le a zárkilincses kart, és a felso tár elcsúsztatásával nyissa fel a 

tárat. 

 
• Helyezze be a tárba a tárazott szegeket . Betárazás közben tilos a kioldó 

kapcsolót benyomva tartani. 

 
• Tolja vissza a felso tárat úgy, hogy a zárkilincses kar reteszelodjön. 

 
• Helyezze a biztosítóelemet a munkafelület megfelelo pontjára, és nyomja 

be a kioldó kapcsolót. 

 
• Ha a kötoelem elakad, oldja le a géprol a levegoellátást. 

 
• Nyomja le a zárkilincses kart, és a felso tár elcsúsztatásával nyissa fel a 

tárat. Vegye ki a kötoelemeket. 

 
• Távolítsa el a gépbol a beszorult kötoelemet. 

 
• Önmagától és másoktól is eltartva a gépet, csatlakoztassa hozzá a levegot. 

 
• Helyezze be a tárba a kötoelemeket hordozó csíkot úgy, hogy a hegyük a 

vezetosínen nyugodjon. Betárazás közben tilos a kioldó kapcsolót be-
nyomva tartani. 
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• Tolja vissza a felso tárat úgy, hogy a zárkilincses kar reteszelodjön. 

 
KARBANTARTÁS 
 
 
• Mielott bármilyen karbantartási munkába kezdene a gépen, olvassa végig a 

Biztonsági figyelmeztetések címu fejezetet. 

 
• Ügyeljen arra, hogy a gépen az összes csavar szorosan meg legyen húzva, 

ellenkezo esetben a gép használata nem lesz biztonságos, és alkatrésztörés 
is elofordulhat. 

 
• Tilos a gépet használatba venni, ha a biztosítóelem vagy a kioldó kapcsoló 

akad vagy szorul. A biztosítóelem és a kioldó muködését naponta elleno-
rizni kell oly módon, hogy eközben a gép ne legyen csatlakoztatva a háló-
zati aljzathoz.  

• Használatba vétel elott 2-3 csepp olajat cseppentsen be a gépbe. A kenést 
négy-nyolc üzemóránként, valamint olyankor kell megismételni, amikor a 
gép több héten keresztül használaton kívül volt. 

 
• Naponta törölje tisztára a gépet, és ellenorizze, hogy nincs-e rajta nyoma a 

kopásnak vagy elhasználódásnak. Kizárólag nem gyúlékony tisztítószert 
szabad használni, ha szükséges. TILOS A GÉPET BEÁZTATNI, mert et-
tol a gumi tömítogyuru és más alkatrészek is kárt szenvedhetnek.  
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HIBAKERESÉS 
 
 
FIGYELEM: 

Az itt leírtaktól eltéro javításokat kizárólag erre betanított, szakképzett személy végezhet. 

• Mielott bármilyen karbantartási munkába kezdene a gépen, olvassa végig a Biztonsági figyel-
meztetések  címu fejezetet. 

 
 

HIBAJELENSÉG TEENDO 
1. A gép a felso részénél ereszti a levegot. Húzza meg a csavarokat, vagy szereljen be a fej-

részbe új szelepes dugattyúszerelvényt. 
2. A gép egyáltalán nem muködik. Ellenorizze a levegoellátást, vagy szereljen be a fej-

részbe új szelepes dugattyúszerelvényt. 
3. Lomha muködés tapasztalható. Szereljen be a fejrészbe új szelepes dugattyúszerel-

vényt. 
4. A gép az aljánál ereszti a levegot. Húzza meg a csavarokat, illetve szereljen be új üt-

közot vagy dugattyúszerelvényt. 
5. Tökéletlen visszahúzó mozgás. Tisztítsa meg a gépet, és szereljen be új ütközot 

vagy dugattyúszerelvényt. 
6. Gyenge hajtás. Ellenorizze a levegoellátás elégséges voltát, vagy 

szereljen be új dugattyúszerelvényt. 
7. Repedés vagy kopás és elhaszná lódás a 

dugattyún. 
Szereljen be új dugattyúszerelvényt. 

8. Tökéletlen elotolás. Tisztítsa meg a gépet, illetve kenje meg a tárat, 
vagy szereljen be új rugót. 

9. A gép elakad. Tisztítsa meg a gépet, illetve kenje meg a tárat, 
vagy szereljen be új rugót. 

10. Egyéb probléma. Forduljon az egyik meghatalmazott márkakereske-
dohöz vagy forgalmazóhoz. 

 
 
A javítókészlet összeállításához lásd az alkatrészlistát. A javítókészlettol eltéro vonatkozású kérdé-
seivel forduljon a legközelebbi márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz. 
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MUSZAKI SPECIFIKÁCIÓK 
 
 
Minimum – maximum üzemi nyomás 4 – 8 bar 
Levegofogyasztás (60 ciklus/perc) 5,88 liter 
Kötoelemtár befogadóképessége 100 db 
Kötoelem hossza 15 – 50mm 
Súly 1,40 kg 
Gépméretek: Magasság 260 mm 
Gépméretek: Hosszúság 237 mm 
Gépméretek: Fo géptest szélessége 64 mm 
Zajszint (dB) 85 
 

 

 
 

12-es szeg  
(18Ga) 

A 
”-ban mm-ben 

5/8 15 
3/4 20 
1 25 

1-3/16 30 
1-1/4 
1-3/8 

32 
35 

1-9/16 40 
1-3/4 45 

2 50 
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EC MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT 
 
Kizárólagos felelosségünk tudatában kijelentjük, hogy a 98/37/EC számú Tanácsi Direktíva értel-
mében ez a termék megfelel a következo szabványnak ill. harmonizált dokumentumnak: EN792. 
 

Yasuhiko Kanzaki CE 2006 

 
Igazgató 

 
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK15 8JD, ANGLIA 

 
 

Zaj- és rezgésadatok 
 
A tipikus A-súlyozású zajszintek a következok: 
 hangnyomásszint   81 dB(A) 
 hangteljesítményszint   85 dB(A) 
- Használjon zajártalom elleni védofelszerelést. - 
A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke 2,5 m/s2. 
 
 
Hulladékkezelés 
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és 
csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak 
megfeleloen kell újrafelhasználásra leadni. 
Csak az EU-tagországok számára: 

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat 
a háztartási szemétbe! 
Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és 
a megfelelo országos törvényekbe való átültetésnek megfeleloen a már nem használható elektromos 
kéziszerszámokat külön össze kell gyujteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfeleloen kell 
újrafelhasználásra leadni. 


