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S Sladdlös borrmaskin BRUKSANVISNING 

N Batteridrevet boreskrutrekker BRUKSANVISNING 
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LV Bezvada skrūvgriezis-urbmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

LT Akumuliatorinis grąžtas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

EE Juhtmeta trell-kruvikeeraja KASUTUSJUHEND 
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EESTI (algsed juhised) 
Üldvaate selgitus 

 

1-1. Punane näidik 
1-2. Nupp 
1-3. Akukassett 
2-1. Tähe märgis 
3-1. Lüliti päästik 
4-1. Lamp 
5-1. Suunamuutmislüliti hoob 
6-1. Kiiruseregulaatori hoob 
7-1. Reguleerimise rõngas 

7-2. Kraadijaotised 
7-3. Nool 
8-1. Hülss 
9-1. Soon 
9-2. Konks 
9-3. Kruvi 
10-1. Otsakute hoidik 
10-2. Otsak 
12-1. Piirmärgis 

13-1. Tagakate 
13-2. Kruvi 
14-1. Süvistatud osa 
14-2. Vedru 
14-3. Latt 
15-1. Süsiharjakaas 
16-1. Auk 
16-2. Süsiharjakaas 

TEHNILISED ANDMED 
Mudel DDF446 DDF456 

Metall 13 mm 13 mm 
Puit 38 mm 38 mm 

Puidukruvi 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm 
Suutlikkus 

Masinkruvi M6 M6 
Kiire (2) 0 - 1 500 0 - 1 500 Pöörlemissagedus 

koormuseta (min-1) Aeglane (1) 0 - 400 0 - 400 
Kogupikkus 192 mm 192 mm 
Netomass 1,5 kg 1,7 kg 1,5 kg 1,7 kg 

Akukassett BL1415 / BL1415N BL1430 / BL1440 
BL1815 / BL1815N /

 BL1820 
BL1830 / BL1840 /  

BL1850 

Nimipinge Alalisvool 14,4 V Alalisvool 18 V 
• Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata. 
• Spetsifikatsioonid ja aku korpus võivad riigiti erineda. 
• Kaal koos aku korpusega vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 

 
ENE034-1 

Kasutuse sihtotstarve 
See tööriist on mõeldud puidu, metalli ja plasti 
puurimiseks ja sinna kruvide keeramiseks. 

ENG905-1 

Müra 
Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: 

   

Mürarõhutase (LpA): 71 dB (A) 
Määramatus (K): 3 dB (A) 

Müratase töötamisel võib ületada 80 dB (A). 
   

Kandke kõrvakaitsmeid 
 

ENG900-1 

Vibratsioon 
Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite 
summa) määratud vastavalt EN60745: 

   

Töörežiim: metalli puurimine 
Vibratsioonitase (ah,D): 2,5 m/s2 või vähem 
Määramatus (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtus on 
mõõdetud kooskõlas standardse 
testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe 
seadme võrdlemiseks teisega. 

• Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust võib 
kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks. 

 

HOIATUS: 
• Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses 

kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtusest 
sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. 

• Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks 
piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad 
hinnangulisel müratasemel tegelikus 
töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik 
osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse 
välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale). 
 

ENH101-18 

Ainult Euroopa riigid 

EÜ vastavusdeklaratsioon 
Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad): 
Masina tähistus:  
Juhtmeta trell-kruvikeeraja 
Mudeli nr/tüüp: DDF446, DDF456 
Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiividele: 

2006/42/EC 
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Need on toodetud vastavalt järgmistele standarditele või 
standardiseeritud dokumentidele: 

EN60745 
Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, 
on saadaval ettevõttes: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 
 

31.12.2013 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
Direktor 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 
 

GEA010-1 

Üldised elektritööriistade 
ohutushoiatused 

 HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja 
juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib 
põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi. 

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised 
edaspidisteks viideteks. 

GEB088-1 

JUHTMETA TRELL-KRUVIKEERAJA 
OHUTUSNÕUDED 
1. Kasutage lisakäepidet/pidemeid, kui need on 

tööriistadega kaasas. Kontrolli puudumine võib 
põhjustada inimestele vigastusi.  

2. Hoidke elektritööriista isoleeritud 
haardepindadest, kui töötate kohas, kus lõiketera 
võib sattuda kokkupuutesse varjatud 
juhtmetega.Voolu all oleva juhtmega kokkupuutesse 
sattunud lõiketera võib pingestada elektritööriista 
metallosi ning põhjustada kasutajale elektrilöögi. 

3. Hoidke elektritööriista isoleeritud 
haardepindadest, kui töötate kohas, kus 
kinnitusvahend võib sattuda kokkupuutesse 
varjatud elektrijuhtmetega. Pingestatud 
elektrijuhtmega kokku puutunud kinnitusvahendid 
võivad põhjustada elektritööriista metallosade 
voolu alla sattumise, mille tagajärjel operaator võib 
saada elektrilöögi. 

4. Veenduge alati, et omaksite kindlat toetuspinda. 
Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist 
allpool ei viibiks inimesi. 

5. Hoidke tööriista kindlalt käes. 
6. Hoidke käed eemal pöörlevatest osadest. 
7. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist 

ainult siis, kui hoiate seda käes. 
8. Ärge puutuge puuri või töödeldavat detaili 

vahetult peale puurimist; need võivad olla 
väga kuumad ja põhjustada põletushaavu. 

9. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid 
aineid. Rakendage meetmeid tolmu sissehingamise 
ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali 
tarnija ohutusalast teavet. 

HOIDKE JUHEND ALLES. 
 

HOIATUS: 
ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel 
(mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada 
vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE 
KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete 
eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 

ENC007-8 

TÄHTSAD OHUTUSALASED 
JUHISED 
AKUKASSETI KOHTA 
1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) 

akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik 
juhised ja hoiatused läbi. 

2. Ärge akukassetti lahti monteerige. 
3. Kui tööaeg järjest lüheneb, siis lõpetage 

kasutamine koheselt. Edasise kasutamise 
tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, 
võimalikud põletused või isegi plahvatus. 

4. Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma 
puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. 
Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist. 

5. Ärge tekitage akukassetis lühist: 
(1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega. 
(2) Ärge hoidke akukassetti  tööriistakastis  

koos metallesemetega, nagu naelad, 
mündid jne. 

(3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke 
seda vihma kätte. 

Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, 
ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet 
tõsiselt kahjustada. 

6. Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, 
kus temperatuur võib tõusta üle 50 잧 C. 

7. Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see 
on saanud tõsiselt vigastada või on täiesti 
kulunud. Akukassett võib tules plahvatada. 

8. Olge ettevaatlik ning ärge laske akul maha 
kukkuda või lööge seda. 

9. Ärge kasutage kahjustatud akut.  
10. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku 

käitlemisel kohalikke eeskirju.  

HOIDKE JUHEND ALLES. 
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Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise 
kohta 
1. Laadige akukassetti enne kui see täiesti 

tühjaks saab. 
Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema 
võimsusega, peatage töö ja laadige akut. 

2. Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. 
Liigne laadimine lühendab aku kasutusiga. 

3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 잧 C - 
40 잧  C. Laske kuumal akukassetil enne 
laadimist maha jahtuda. 

4. Kui Te akukassetti pikemat aega ei kasuta, 
laadige seda iga kuue kuu järel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS 
 

HOIATUS: 
• Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne 

reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja 
akukassett eemaldatud. 

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine 
Joon.1 

HOIATUS: 
• Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist 

või eemaldamist välja. 
• Hoidke tööriista ja akukassetti kindlalt käes, 

kui paigaldate või eemaldate akukassetti. Kui 
eirata nõuet tööriista ja akukassetti hoidmise kohta, 
võivad need käest libiseda ja maha kukkudes 
puruneda ja põhjustada kehavigastusi. 

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest 
lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla. 
Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel 
korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. 
Paigaldage kassett alati nii kaugele, et see lukustuks 
klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas 
punast osa, pole kassett täielikult lukustunud. 
 

HOIATUS: 
• Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast 

osa ei jääks näha. Vastasel korral võib kassett tööriistast 
välja kukkuda ning vigastada Teid või läheduses viibivaid 
isikuid. 

• Ärge rakendage jõudu akukasseti paigaldamisel. Kui 
kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud. 

Aku kaitsesüsteem  
(tähe märgisega liitiumioonaku) 
Joon.2 
Tähe märgisega liitiumioonakud on varustatud 
kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu 
automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. 
Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista 
ja/või aku kohta kehtivad järgmised tingimused. 

• Ülekoormus. 
Tööriista kasutatakse viisil, mis põhjustab 
toitevoolu tugevuse tõusu lubatust kõrgemale. 
Sellisel juhul vabastage tööriista päästiklüliti 
ja lõpetage töö, mis põhjustas tööriista 
ülekoormuse. Seejärel tõmmake 
taaskäivitamiseks uuesti päästiklülitit. 
Kui tööriist ei käivitu, on aku üle kuumenenud. 
Sellisel juhul laske akul maha jahtuda, enne 
kui päästiklülitit uuesti tõmbate. 

• Madal akupinge. 
Aku jääkmahtuvus on liiga väike ja tööriist ei 
hakka tööle. Sellisel juhul eemaldage aku ja 
laadige seda. 
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Lüliti funktsioneerimine 
Joon.3 

HOIATUS: 
• Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge 

paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib 
nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi 
väljalülitatud asendisse. 

Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut 
tõmmata. Tööriista kiirus kasvab siis, kui suurendate survet 
lüliti päästikule. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik. 

Eesmise lambi süütamine 
Joon.4 

HOIATUS: 
• Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat. 

Lambi süütamiseks tõmmake lüliti päästikut. Lamp põleb 
seni, kuni tõmmatakse lüliti päästikut. Lamp kustub 
10-15 sekundit pärast päästiku vabastamist. 
 

MÄRKUS: 
• Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks 

kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et 
lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral 
võib valgustus väheneda. 

Suunamuutmise lüliti töötamisviis 
Joon.5 

HOIATUS: 
• Enne töö alustamist kontrollige alati pöörlemise suunda. 
• Kasutage pöörlemissuuna lülitit alles pärast tööriista 

täielikku seiskumist. Enne tööriista seiskumist 
suuna muutmine võib tööriista kahjustada. 

• Kui tööriista ei kasutata, peab suunamuutmislüliti 
hoob olema alati neutraalses asendis. 

Sellel tööriistal on suunamuutmise lüliti, millega saab 
muuta pöörlemise suunda. Suruge suunamuutmislüliti 
hoob A-küljel alla ning tööriist pöörleb päripäeva või 
vastupäeva pöörlemiseks suruge see alla B-küljel. 
Kui suunamuutmislüliti hoob on neutraalses asendis, siis 
lüliti päästikut tõmmata ei saa. 

Kiiruse muutmine 
Joon.6 

HOIATUS: 
• Seadke kiiruseregulaatori hoob alati õigesse 

asendisse. Tööriista kasutamine selliselt, et 
kiiruseregulaatori hoob paikneb „1" ja „2" asendi 
vahel, võib tööriista kahjustada. 

• Ärge kasutage kiiruseregulaatori hooba siis, kui 
tööriist töötab. See võib tööriista kahjustada. 

Kiiruse muutmiseks lülitage esmalt tööriist välja ning 
alles siis libistage kiiruseregulaatori hooba kiiruse 
suurendamiseks asendisse „2" ja vähendamiseks 
asendisse „1". Veenduge, et enne töö alustamist on 
kiiruseregulaatori hoob õiges asendis. Valige teostatava 
tööga sobiv kiirus. 

Kinnitamiste väändemomendi reguleerimine 
Joon.7 
Väändemomenti saab reguleerida 17 astmes keerates 
reguleerimisrõngast nii, et selle skaalajaotused joonduksid 
seadme korpusel oleva osutiga. Väändemoment on 
minimaalne, kui osutiga joondub märge 1, ning maksimaalne, 
kui osutiga joondub  märge. 
Sõltuvalt valitud väändemomendist libiseb sidur koormuste 1 
kuni 16 korral. Sidur ei tohi libiseda  märke korral. 
Enne seadme kasutamist kruvige üks kruvi prooviks 
töödeldavasse pinda või sarnasesse pinda, et teha kindlaks, 
milline väändemomendi tase on antud töö jaoks sobivaim. 

KOKKUPANEK 
 

HOIATUS: 
• Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne 

igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja 
akukassett eemaldatud. 

Kruvikeerajaotsaku või puuri paigaldamine ja 
eemaldamine 
Joon.8 
Keerake pakkide avamiseks padruni keret vastupäeva. 
Paigaldage otsak padrunisse maksimaalsele sügavusele. 
Keerake padruni pingutamiseks selle keret vastupäeva. 
Otsaku eemaldamiseks keerake padruni keret vastupäeva. 

Konks 
Joon.9 
Konksu abil saate tööriista ajutiselt kuhugi riputada. Selle 
võib paigaldada tööriista ükskõik kummale küljele. 
Konksu paigaldamiseks torgake see tööriista korpuse 
ükskõik kummal küljel olevasse õnarusse ja kinnitage 
kruviga. Eemaldamiseks lõdvendage kruvi ja võtke see 
siis välja. 

Otsakute hoidiku (lisatarvik) paigaldamine 
Joon.10 
Asetage otsakute hoidik tööriista jalami juures parem- või 
vasakpoolsel küljel olevasse eendisse ja kinnitage kruviga. 
Kui te kruvikeerajaotsakut ei kasuta, hoidke seda hoidikus. 
Seal saate hoida kuni 45 mm pikkuseid otsakuid. 

TÖÖRIISTA KASUTAMINE 
 

HOIATUS: 
• Pange akukassett alati sisse nii sügavale, et see 

lukustuks oma kohale. Kui näete nupu ülaosas 
punast osa, pole kassett täielikult lukustunud. 
Sisestage see täies ulatuses nii, et punast osa 
näha ei jääks. Vastasel korral võib kassett 
juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada 
teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi. 

Väändeliikumise kontrolli all hoidmiseks hoidke tööriista kindlalt 
ühe käega käepidemest ja teise käega akukasseti alt. 
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Kruvikeeraja režiim 
Joon.11 

HOIATUS: 
• Reguleerige regulaatorrõngast oma töö suhtes 

sobivale väändemomendi tasemele. 
Asetage kruvikeeramisotsaku tipp kruvipeasse ja suruge 
tööriistale. Käivitage tööriist aeglaselt ja seejärel 
suurendage järk-järgult kiirust. Vabastage lüliti päästik 
niipea, kui sidur rakendub. 
 

HOIATUS: 
• Veenduge, et kruvikeeramisotsak on asetatud 

kruvipeasse otse, vastasel korral võite kruvi ja/või 
otsakut kahjustada. 

MÄRKUS: 
• Kui keerate sisse puidukruvisid, puurige esmalt 

pilootauk, mis muudab kruvikeeramise lihtsamaks 
ja väldib töödeldava materjali lõhenemist. Vaadake 
graafikut. 

Puidukruvi nominaaldiameeter
(mm)

Pilootaugu soovitatav suurus
(mm)

3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4   

006421 

Puurimisrežiim 
Esmalt pöörake regulaatorrõngast selliselt, et osuti 
osutaks sümbolile . Siis jätkake järgmiselt. 
Puidu puurimine 
Puidu puurimise hõlbustamiseks kasutage juhtkruviga 
puure. Juhtkruvi lihtsustab puurimist, tõmmates otsaku 
pinna sisse. 
Metalli puurimine 
Puuri libisemise vältimiseks puurimise alustamise hetkel, 
tehke puuritavasse kohta kärni ja haamriga märge. Asetage 
puuri tipp märgi kohale ja alustage puurimist. 
Metallide puurimisel kasutage lõikuri määrdeõli. Erandiks on 
raud ja messing, mida tuleks puurida kuivalt. 
 

HOIATUS: 
• Liiga suur surve seadmele ei kiirenda puurimist. Liigne 

surve hoopis kahjustab puuri tippu, vähendab seadme 
efektiivsust ja lühendab seadme tööiga. 

• Materjali läbistamisel rakendub tööriistale/puurile 
väga suur jõud. Hoidke tööriista kindlalt ning olge 
tähelepanelik, kui otsak hakkab puuritavast 
materjalist läbi tungima. 

• Kinnikiilunud puuri saab lihtsalt vabastada, kui 
muudate puuri pöörlemissuuna vastupidiseks. Kui 
tööriista ei hoita kindlalt, võib see ootamatult tagasi 
viskuda. 

• Väiksed töödeldavad detailid kinnitage alati kas 
kruustangide või sarnaste abivahenditega. 

• Kui tööriistaga töötatakse järjest seni, kuni 
akukassett on tühi, laske tööriistal enne uue akuga 
töö jätkamist 15 minutit seista. 

HOOLDUS 
 

HOIATUS: 
• Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute 

teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja 
lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud. 

• Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi 
ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib 
olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. 

Süsiharjade asendamine 
Joon.12 
Vahetage välja, kui need on kulunud piirmärgini. Hoidke 
süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne hoidikutesse 
libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. 
Kasutage üksnes identseid süsiharju. 
Kasutage kahe kruvi eemaldamiseks kruvikeerajat, 
seejärel eemaldage tagakaas. 

Joon.13 
Tõstke vedru õlg ja asetage see siis peenikese 
lapikkruvikeeraja vms abil korpusel olevasse 
süvendisse. 

Joon.14 
Kasutage süsiharjakaante eemaldamiseks tange. Võtke 
ärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning 
pange süsiharjakaaned vastupidises järjekorras tagasi 
kohale. 

Joon.15 
Veenduge, et süsiharjakaaned on asetunud kindlalt 
harjahoidikutes olevatesse avadesse. 

Joon.16 
Pange tagakaas tagasi ja keerake kaks kruvi korralikult 
kinni. 
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb 
vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd 
lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati 
tuleb kasutada Makita varuosi. 
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VALIKULISED TARVIKUD 
 

HOIATUS: 
• Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada 

koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles 
kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja 
lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada 
saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid 
ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. 

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest 
lisateavet nende tarvikute kohta. 

• Puurid 
• Kruvikeeramisotsakud 
• Konks 
• Otsakute hoidik 
• Automaatlaadimisega adapter 
• Plastist kandekohver 
• Makita algupärane aku ja laadija 

 

MÄRKUS: 
Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda 
standardvarustusse ning need on lisatud tööriista 
pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda. 


