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GB Table Saw INSTRUCTION MANUAL 

S Bordssåg BRUKSANVISNING 

N Bordsag BRUKSANVISNING 

FIN Pöytäpyörösaha KÄYTTÖOHJE 

LV Galda zāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

LT Medžio pjovimo staklės NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

EE Töölauale paigaldatav saag KASUTUSJUHEND 

RUS Отрезной станок со столом РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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EESTI (algsed juhised) 
Üldvaate selgitus 

 

1-1. Augu läbimõõt 8 mm 
2-1. 6 mm standardseib 
2-2. 40 mm pikkune puidukruvi nr 10 
3-1. 6 mm standardseib 
3-2. 6 mm paigalduspolt ja mutter, 

keerata korralikult kinni 
4-1. Tõukevarras 
5-1. Lõikejuhtjoonlaud (juhikmõõtlaud) 
5-2. Eerungimõõdik 
6-1. Käepide 
7-1. Noolosuti 
7-2. Lukustushoob 
8-1. 90 잧 reguleerkruvi 
8-2. 45 잧 reguleerkruvi 
10-1. Noolosuti 
11-1. Lüliti 
11-2. Taaskäivitusnupp 
12-1. Lüliti 
12-2. Taaskäivitusnupp 
13-1. Kruvid 
14-1. Aluslaud (R) 
15-1. Kruvid 
15-2. Aluslaud (taga) 
16-1. Lükandlaud 
16-2. Lukustusplaat 

17-1. Mutrivõti 
17-2. Mutrivõti 
17-3. Kuuskantmutter 
18-1. Sisemine flanš 
18-2. Rõngas 
18-3. Saetera 
18-4. Välimine flanš 
18-5. Kuuskantmutter 
19-1. Mutrivõti 
19-2. Mutrivõti 
20-1. Terakaitse 
20-2. Lõhestusnuga 
20-3. Terakaitsme paigaldusosa (tugi) 
21-1. Terakaitse 
21-2. Lõhestusnuga 
22-1. Terakaitse 
22-2. Lõhestusnuga 
23-1. Terakaitse 
23-2. Lõhestusnuga 
24-1. Saeleht 
24-2. Nimetatud kaks vahemaad 

peavad olema võrdsed. 
24-3. Terakaitsme paigaldusosa (tugi) 
24-4. Lõhestusnuga 
24-5. Kuuskantpoldid (A) 

24-6. Kuuskantpoldid (B) 
25-1. Terakaitse 
25-2. Lõhestusnuga 
26-1. Hoob 
27-1. Skaala 
28-1. Kuuskantpoldid 
30-1. Juhik 
30-2. Kruvi 
32-1. Esikülje/servaga paralleelne 
32-2. Käepide 
32-3. Puidukruvi 
32-4. Liimige kokku 
33-1. Esikülje/servaga paralleelne 
36-1. Tõukevarras 
37-1. Lisapiire 
38-1. Tõukeklots 
38-2. Lisapiire 
39-1. Ristilõikamine 
39-2. Kaldlõikamine 
39-3. Fassettlõikamine 
39-4. Liit-kaldlõikamine (nurgad) 
40-1. Eerungimõõdik 
40-2. Nupp 
44-1. Harjahoidiku kate 
44-2. Kruvikeeraja 

TEHNILISED ANDMED 
MLT100 

Mudel 
(Euroopa riigid) (riigid väljaspool Euroopat) 

Võlliava 30 mm 25 mm ja 25,4 mm 
Tera läbimõõt 260 mm 255 mm 

Saelehe paksus 1,9 mm või alla selle 
90° 93 mm 90,5 mm 

Max lõikeulatus 
45° 64 mm 63 mm 

Pöörlemissagedus koormuseta (min-1) 4 300 
(685 mm - 835 mm) x (955 mm - 1 305 mm) (685 mm - 835 mm) x (955 mm - 1 305 mm) 

Laua suurus (P x L) 
aluslaudadega (R) ja (taga) aluslaudadega (R) ja (taga) 

726 mm x 984 mm x 333 mm 726 mm x 984 mm x 333 mm Mõõtmed (P x L x K) pikendamata lauaga 
(laudadega) aluslaudadega (R) ja (taga) aluslaudadega (R) ja (taga) 
Netomass 34,1 kg 34,1 kg 
Kaitseklass /II 

• Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata. 
• Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad. 
• Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003 
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END215-6 

Sümbolid 
Järgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid 
tingmärke. Veenduge, et olete nende tähendusest aru 
saanud enne seadme kasutamist. 

 Lugege kasutusjuhendit. 
 
 KAHEKORDNE ISOLATSIOON 

 
 Kasutage kaitseprille. 

 
 Ärge asetage kätt ega sõrmi lõiketera 

lähedale. 
 Üksnes ELi liikmesriikidele 

Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks 
muutunud elektriseadmeid koos 
olmejäätmetega! 
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiivile elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta 
ning direktiivi nõuete kohaldamisele 
liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks 
muutunud elektriseadmed koguda 
eraldi ja keskkonnasäästlikult 
korduskasutada või ringlusse võtta. 

ENE003-1 

Ettenähtud kasutamine 
Tööriist on ette nähtud puidu lõikamiseks. 

ENF002-2 

Toiteallikas 
Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud 
pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab 
kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. 
Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega vőib 
seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa 
ühendatult. 

ENG905-1 

Müra 
Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN61029: 

   

Helirõhu tase (LpA) : 92 dB (A) 
Helisurve tase (LWA) : 105 dB (A) 
Määramatus (K) : 3 dB (A) 

   

Kandke kõrvakaitsmeid 
 

ENH022-5 

Ainult Euroopa riigid 

EÜ vastavusdeklaratsioon 
Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, 
et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): 
Masina tähistus:  
Töölauale paigaldatav saag 
Mudeli Nr/ Tüüp: MLT100 
on seeriatoodang ja 
Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiividele: 

2006/42/EC 
 

Ning on toodetud vastavalt  alljärgnevatele 
standarditele või standardiseeritud dokumentidele: 

EN61029 
EÜ tüübihindamistõend nr:BM 502510830001, BM 
502510830002 
EÜ tüübihindamist 2006/42/EÜ kohaselt teostas: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
D-90431 Nürnberg 
Identifitseerimisnumber 0197 

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes: 
Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa 
 

7.5.2013 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Direktor 

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

Anjo, Aichi, 446-8502, JAAPAN 
 

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. 

ENB095-1 

TÄIENDAVAD TÖÖRIISTA 
OHUTUSNORMID 
HOIDKE JUHEND ALLES. 
1. Kasutage silmakaitseid. 
2. Ärge kasutage tööriista tuleohtlike vedelike 

ega gaaside läheduses. 
3. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista lihvkettaga. 
4. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt, 

et lõiketeral poleks mõrasid või vigastusi. 
Asendage pragunenud või vigastatud 
lõiketera viivitamatult. 

5. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud 
saeterasid, mis vastavad EN847-1 nõuetele, ja 
jälgige, et lõhestusnuga ei oleks paksem kui 
saetera poolt tehtav sisselõige ja mitte õhem 
kui lõiketera. 
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6. Kasutage alati selles kasutusjuhendis 
soovitatud tarvikuid. Sobimatute tarvikute 
nagu lihvketaste kasutamine võib põhjustada 
kehavigastuse. 

7. Valige saetera vastavalt lõigatavale materjalile. 
8. Ärge kasutage kiirlõiketerasest valmistatud 

saeterasid. 
9. Müra vähendamiseks veenduge alati, et 

lõiketera on terav ja puhas. 
10. Kasutage õigesti teritatud saeterasid. Järgige 

saeterale märgitud maksimaalset kiirust. 
11. Enne lõiketera paigaldamist puhastage võll, 

äärikud (eriti nende paigalduspind) ja 
kuuskantmutter. Väär paigaldus võib 
põhjustada lõiketera vibratsiooni/vibamise või 
libisemise. 

12. Kasutage saetera piiret ja lõhestusnuga kõigi 
toimingute puhul, kus neid saab kasutada, 
kaasa avatud kõik läbisaagimistoimingud. 
Paigaldage terapiire alati vastavalt käesolevas 
kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele. 
Läbisaagimistoimingutes läbistab lõiketera 
töödeldavat detaili täielikult, näiteks piki- või 
ristisuunas läbisaagimine. ÄRGE KUNAGI 
kasutage tööriista vale terapiirdega ega 
kinnitage terapiiret köiega, nööriga jne. 
Terapiirde mistahes reeglipäratut talitlust tuleb 
viivitamatult korrigeerida. 

13. Paigaldage piire ja lõhestusnuga tagasi 
otsekohe pärast piirde eemaldamist nõudva 
toimingu teostamist. 

14. Vältige sisselõikamist metallobjektidesse, 
nagu naelad ja kruvid. Enne toimingu 
teostamist kontrollige töödeldavat detaili ja 
eemaldage sellest kõik naelad, kruvid ja muud 
võõrkehad. 

15. Enne lüliti sisselülitamist eemaldage laualt 
mutrivõtmed, mahalõigatud tükid jne. 

16. ÄRGE KUNAGI kandke kindaid toimingu 
teostamisel. 

17. Hoidke käed eemal saetera 
liikumispiirkonnast. 

18. ÄRGE KUNAGI seiske ega lubage kellelgi 
teisel seista ühel joonel saetera liikumisteega. 

19. Veenduge, et lõiketera ei puuduta 
lõhestusnuga ega töödeldavat detaili enne 
lüliti sisselülitamist. 

20. Enne tööriista kasutamist tegelikus 
töökeskkonnas laske sellel mõnda aega 
töötada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis 
võib tähendada väärat paigaldust või halvasti 
tasakaalustatud lõiketera. 

21. Tööriista ei tohi kasutada soonte lõikamiseks, 
astmetaoliste sisselõigete tegemiseks ega 
rihveldamiseks. 

22. Asendage kulunud sisestuslaud. 
23. ÄRGE KUNAGI teostage mis tahes 

reguleerimisi, kui tööriist töötab. Enne 

reguleerimiste teostamist lülitage tööriist 
välja. 

24. Vajaduse korral kasutage tõukurtokki. 
Tõukurtokke PEAB kasutama kitsaste 
töödeldavate detailide pikisaagimisel 
hoidmaks käsi ja sõrmi lõiketerast võimalikult 
kaugel. 

25. Varustage ennast alati tõukurtokiga. 
26. Pöörake erilist tähelepanu TAGASILÖÖGI riski 

vähendamise juhistele. TAGASILÖÖK on 
äkiline reaktsioon kinnikiilunud, 
kinnipigistatud või orientatsiooni kaotanud 
saeterale. TAGASILÖÖK põhjustab töödeldava 
detaili väljatõukumist tööriistast tagasi 
operaatori suunas. TAGASILÖÖGID VÕIVAD 
PÕHJUSTADA TÕSISE KEHAVIGASTUSE. 
Vältige TAGASILÖÖKE, kasutades teravaid 
lõiketerasid, hoides juhtjoonlauda 
paralleelselt lõiketeraga, hoides lõhestusnuga 
ja terapiiret omal kohal ja töökorras, mitte 
vabastades töödeldavat detaili enne, kui te 
pole seda kogu tee ulatuses lõiketera alt läbi 
tõuganud, ja mitte lõigates töödeldavat detaili, 
mis on väändunud või kõverdunud või millel 
puudub sirge serv juhtimaks seda piki 
juhtjoonlauda. 

27. Ärge teostage ühtegi toimingut ainult käte abil. 
Ainult käte abil tähendab oma käte kasutamist 
töödeldava detaili toetamiseks või juhtimiseks 
juhtjoonlaua või nurgamõõteriista kasutamise 
asemel. 

28. ÄRGE KUNAGI sirutage kätt ümber ega üle 
saetera. ÄRGE KUNAGI sirutage kätt 
töödeldava detaili järele enne, kui saetera on 
täielikult seiskunud. 

29. Vältige järsku, kiiret etteandmist. Raskete 
töödeldavate detailide lõikamisel andke neid 
ette võimalikult aeglaselt. Ärge painutage ega 
väänake töödeldavaid detaile nende 
etteandmisel. Kui lõiketera seiskub või kiilub 
kinni töödeldavas detailis, lülitage tööriist 
viivitamatult välja. Tõmmake tööriista toitejuhe 
voolukontaktist välja. Seejärel kõrvaldage 
ummistus. 

30. ÄRGE KUNAGI eemaldage mahalõigatud 
tükke lõiketera läheduses ega puudutage 
terapiiret, kui lõiketera töötab. 

31. ENNE lõikamist koputage töödeldavast 
detailist välja mis tahes lahtised oksakohad. 

32. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi 
sikutage toitejuhet pistikupesast välja. Vältige 
toitejuhtme kokkupuudet kuumuse, õli, vee ja 
teravate servadega. 

33. Töö käigus tekkinud tolm võib sisaldada 
kemikaale, mida teatakse kui vähki-, 
sünnidefekte või muid soo jätkamisega seotud 
kahjustusi tekitavaid. Mõned näited selliste 
kemikaalide kohta on: 
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− plii pliipõhise värviga kaetud materjalist ja 
− arseen ning kroom keemiliselt töödeldud 

saematerjalist. 
− Olenevalt sllest, kui sageli te seda tüüpi 

tööga kokku puutute, varieerub ka riski 
suurus haigestuda eespool nimetatud 
haigustesse, mida nende ainete mõju all 
viibimine võib põhjustada. Nimetatud 
kemikaalide mõju vähendamiseks: 
töötage hästi ventileeritavas piirkonnas ja 
kasutage heakskiidetud kaitsevahendeid, 
nagu näiteks spetsiaalselt mikroosakeste 
filtreerimiseks mõeldud tolmumaske. 

34. Saagimisel ühendage tööriist 
tolmukogumisseadmega. 

35. Piiret saab kergitada töödeldava detaili 
paigalduse ajal ja puhastamise 
hõlbustamiseks. Enne tööriista vooluvõrku 
ühendamist veenduge alati, et piirdekate on all 
ja ühetasaselt vastu saagimislauda. 

HOIDKE JUHEND ALLES. 
 

PAIGALDAMINE 
Sae paigutamine 
Joon.1 
Joon.2 
Joon.3 
Paigutage lauasaag hästi valgustatud ja loodis pinnale, 
kus teil on kindel jalgealune ja saate tasakaalu hoida. 
See tuleks paigaldada kohta, kus on töödeldavate 
detailide käsitsemiseks piisavalt ruumi. Lauasaag tuleb 
kinnitada nelja kruvi või poldi abil tööpingi või lauasae 
tugilaua külge, kasutades lauasae põhjal olevaid avasid. 
Lauasae kinnitamisel tööpingi külge veenduge, et 
tööpingil on lauasae põhjal oleva avaga samasuurune 
ava, mille kaudu saab saepuru eemaldada. 
Kui lauasaag kipub töö käigus ümber minema, libisema 
või liikuma, tuleb tööpink või lauasae tugilaud kinnitada 
põranda külge. 

Tarvikute hoidmine 
Joon.4 
Joon.5 
Tõukevarrast, kolmnurkjoonlauda, tera ja mutrivõtmeid 
saab talletada aluse vasakul küljel ning juhtjoonlaua ja 
eerungimõõdiku saab talletada aluse paremal küljel. 

 
 
 
 

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS 
 

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

reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja 
vooluvõrgust lahti ühendatud. 

Lõikesügavuse reguleerimine 
Joon.6 
Lõikesügavust võib reguleerida käepidet keerates. Tera 
tõstmiseks keerake käepidet päripäeva või 
langetamiseks vastupäeva. 
 

MÄRKUS: 
• Õhukeste materjalide lõikamiseks kasutage 

madalat lõikesügavust, et lõige tuleks puhtam. 

Kaldenurga reguleerimine 
Joon.7 
Lõdvendage lukustushooba vastupäeva ja keerake 
kruviratast soovitud nurga (0°-45°) saamiseni. 
Kaldenurka näitab noolosuti. 
Pärast soovitud nurga saamist keerake lukustushoob 
seadistuse fikseerimiseks kinni. 
 

HOIATUS: 
• Pärast kaldenurga reguleerimist keerake 

lukustushoob kindlasti korralikult kinni. 

Astmete reguleerimine 
Joon.8 
Joon.9 
Tööriistal on astmed laua pinna suhtes 90° ja 45° nurga 
all. Astmete kontrollimiseks ja reguleerimiseks toimige 
järgmiselt: 
Keerake kruviratast nii palju kui võimalik. Asetage lauale 
kolmnurkjoonlaud ja kontrollige, kas tera on laua pinna 
suhtes 90° või 45° nurga all. Kui tera on joonisel A 
kujutatud nurga all, keerake reguleerkruve astmete 
reguleerimiseks päripäeva; kui see on joonisel B 
kujutatud nurga all, keerake reguleerkruve vastupäeva. 
Pärast astmete reguleerimist seadke tera laua pinna 
suhtes 90° nurga alla. Seejärel reguleerige noolosutit nii, 
et selle parempoolne serv oleks kohakuti 0° astmega. 

Joon.10 

Lüliti funktsioneerimine 
 

HOIATUS: 
• Eemaldage detail laualt. 
• Lülitage tööriist välja ja seejärel vajutage  

taaskäivitamise nuppu. 
• Kandke enne tööriista vooluvõrku ühendamist alati 

hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud. 
Nupplülitiga seadmele 
Joon.11 
Tööriista käivitamiseks vajutage sisselülitusnuppu ON (I). 
Seiskamiseks vajutage väljalülitusnuppu OFF (O). 
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Hooblülitiga seadmele 
Joon.12 
Tööriista käivitamiseks tõstke hooblüliti. Seiskamiseks 
langetage hooblüliti. 

Aluslaud (R) 
Joon.13 
Joon.14 
See tööriist on varustatud aluslauaga (R), mis paikneb 
põhilaua paremal küljel. Aluslaua (R) kasutamiseks 
keerake kaks paremal asuvat kruvi vastupäeva osaliselt 
lahti, tõmmake laud (R) täies ulatuses välja ja keerake 
kruvid laua fikseerimiseks kinni. 

Aluslaud (taga) 
Joon.15 
Aluslaua (tagumine) kasutamiseks keerake parem – ja 
vasakpoolsed laua all olevad kruvid lahti ning tõmmake 
aluslaud tagurpidi soovitud pikkuses välja. Pärast 
soovitud pikkuse reguleerimist, keerake kruvid korralikult 
kinni. 

Lükandlaud 
Joon.16 

HOIATUS: 
• Ärge unustage pärast lükandlaua kasutamist seda 

lukustada, nihutades plaadi vertikaalasendisse. 
Tööpingi vasakul küljel paikneb lükandlaud. 
Lükandlauda saab edasi-tagasi suunas nihutada. Enne 
lükand laua kasutamist nihutage lukustusplaadid taga- ja 
esiküljel horisontaalasendisse. 
Hoidke detaili eerungimõõdikuga kindlalt kinni, 
kasutades eerungimõõdiku klambrit, ja libistage lauda 
lõikamise ajal. 

KOKKUPANEK 
 

HOIATUS: 
• Kandke alati enne tööriistal mingite tööde 

teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja 
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. 

Tööriista tarnimisel tehasest ei ole saetera ja terakaitse 
paigaldatud. Pange kokku järgmiselt: 

Saelehe paigaldamine ja eemaldamine 
 

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

tera paigaldamist või eemaldamist välja lülitatud ja 
vooluvõrgust lahti ühendatud. 

• Tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks kasutage 
ainult kaasasolevat Makita otsmutrivõtit. Vastasel 
korral võib kuuskantpoldi kinnitus osutuda liiga 
tugevaks või jääda ebapiisavaks. See võib tekitada 
vigastusi. 

• Kasutage järgmist saetera. Ärge kasutage saeteri, 
mis ei vasta käesolevates juhistes toodud 
parameetritele. 

Mudel Max läbimõõt Min läbimõõt Tera paksus Sisselõige
MLT100 260 mm 230 mm 1,8 mm või alla selle 2 mm või üle selle  

008811 

HOIATUS: 
• Enne tera paigaldamist kontrollige selle teljeava 

läbimõõtu. Kasutage alati õiget rõngast, mis vastab 
tera teljeavale. 

Joon.17 
Eemaldage laualt vahetükk. Hoidke välimist flanši 
mutrivõtmega ja lõdvendage kuuskantmutrit võtmega 
vastupäeva. Seejärel eemaldage väline flanš. 

Joon.18 
Paigaldage sisemine flanš, rõngas, saetera, välimine 
flanš ja kuuskantmutter võlli otsa, veendudes, et 
terahambad on suunatud alla laua esikülje poole. 
Paigaldage kuuskantmutter alati nii, et selle süvendiga 
külg jääb välimise flanši poole. 
Kõik riigid väljaspool Euroopat 
 

HOIATUS: 
• Tehases on võllile paigaldatud 25,4 mm 

välisläbimõõduga rõngas.  
Euroopa riigid 
 

HOIATUS: 
• Tehases on sisemise ja välimise flanši vahele 

paigaldatud 30 mm välisläbimõõduga rõngas. 
• Puhastage flanši pind mustusest ja muust sellele 

kinnitunud ollusest, mis võib põhjustada tera 
libisemist. Veenduge, et tera on paigaldatud 
selliselt, et hambad on joondatud lõikesuunas 
(pöörlemissuunas). 

Tera kohalefikseerimiseks hoidke välimist flanši 
nihkmutrivõtmega, seejärel keerake kuuskantmutter 
mutrivõtme abil päripäeva kinni. KEERAKE 
KUUSKANTMUTTER KINDLASTI KORRALIKULT 
KINNI. 

Joon.19 
HOIATUS: 

• Hoidke kuuskantmutrit mutrivõtmega kindlasti 
korralikult kinni. Kui käsi libiseb, võib mutrivõti 
kuuskantmutri küljest lahti tulla ja käsi võib sattuda 
vastu tera teravaid servi. 

Terakaitsme paigaldamine 
Joon.20 
Joon.21 

HOIATUS: 
• Enne terakaitsme paigaldamist reguleerige 

lõikesügavus maksimumkõrgusele. 
Mitte-Euroopa tüüpi terakaitsme kohta 
Eemaldage keskmine kate. Sisestage lõhestusnuga 
terakaitsme paigaldusosasse (tugi). Keerake 
kuuskantpoldid (A) kaasasoleva mutrivõtme abil kinni. 
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Euroopa tüüpi terakaitsme kohta 
Joon.22 
Joon.23 
Eemaldage keskmine kate. Sisestage lõhestusnuga 
terakaitsme paigaldusosasse (tugi). Keerake 
kuuskantpoldid (A) kaasasoleva mutrivõtme abil kinni. 
Asetage terakaitse lõhestusnoal olevasse soonde. 
Kinnitage terakaitse, nihutades sellel olevat hooba. 
Nii Euroopa kui mitte-Euroopa tüüpi terakaitsme 
kohta 
Lõhestusnuga on tehases paika seatud nii, et tera ja 
lõhestusnuga on sirgjoonel. Kui need pole aga sirgjoonel, 
keerake lahti kuuskantpoldid (B) ja reguleerige 
terakaitsme paigaldusosa (tugi) nii, et lõhestusnuga 
oleks joondatud otse tera taha. Seejärel keerake 
kuuskantpoldid (B) toe fikseerimiseks kinni. 

Joon.24 
HOIATUS: 

• Kui tera ja lõhestusnuga pole korralikult joondatud, 
võib töö käigus esineda tera ohtlikku kinnijäämist 
lõikesoonde. Veenduge, et need on korralikult 
joondatud. Kui kasutate korralikult joondamata 
lõhestusnoaga tööriista, riskite raskete 
kehavigastustega. 

• ÄRGE KUNAGI reguleerige töötavat tööriista. 
Enne reguleerimist ühendage tööriist vooluvõrgust 
lahti. 

• Ärge eemaldage lõhestusnuga. 

Joon.25 
Lõhestusnoa ja saeketta hammaste vahele peab jääma 
ligikaudu 4–5 mm vahe. Keerake kuuskantmutrid (A) 
lahti, reguleerige lõhestusnuga vastavalt vajadusele ja 
keerake kuuskantmutrid (A) korralikult kinni. Pange laua 
vahetükk laua külge, seejärel kontrollige enne saagima 
asumist, kas saekettakaitse töötab sujuvalt. 

Piirde paigaldamine ja reguleerimine 
Joon.26 
Paigaldage piire nii, et piirde hoidik haardub lähima 
juhikuga. 
Piirde fikseerimiseks pöörake piirde hoidikul olevat hoob 
lõpuni. 
Veendumaks, et piire asetseb teraga paralleelselt, 
fikseerige piire 2-3 mm kaugusele terast. Tõstke tera 
üles maksimumkõrgusele. Märgistage üks terahammas 
pliiatsiga. Mõõdistage vahemaa (A) ja (B) piirde ning 
tera vahel. Mõlemad mõõdud võtke pliiatsiga märgitud 
terahamba alusel. Nimetatud kaks mõõtu peavad olema 
ühesugused. Kui piire pole teraga paralleelne, toimige 
järgmiselt: 

Joon.27 
Joon.28 
1. Fikseerige piire, langetades hoova sellele. 
2. Keerake kaasasoleva kuuskantvõtme abil lahti 

kaks piirdel olevat kuuskantpolti. 
 

3. Reguleerige piiret, kuni see asetub teraga 
paralleelselt. 

4. Keerake piirde kaks kuuskantpolti kinni. 

Joon.29 
HOIATUS: 

• Reguleerige piire teraga kindlasti paralleelseks, 
vastasel korral võib esineda ohtlikke tagasilööke. 

Tooge piire üles vastu tera külge ja sellega ühele joonele. 
Veenduge, et piirde hoidikul olev juhik osutab 0 kraadile. 
Kui juhik ei osuta 0 kraadile, keerake lahti skaalaplaadil 
olev kruvi ja reguleerige skaalaplaati. 

Joon.30 

Ühendamine tolmuimejaga 
Joon.31 
Ühendades tööriista Makita tolmuimejaga või 
tolmukoguriga, saab töötada puhtamalt. 

TÖÖRIISTA KASUTAMINE 
 

HOIATUS: 
• Kui on oht, et käed või sõrmed võivad tera 

lähedusse sattuda, kasutage alati abivahendeid - 
tõukevardaid ja tõukeklotse. 

• Hoidke töödeldavat detaili kindlalt laua ja piirde või 
eerungimõõdiku abil. Ärge seda etteandmisel painutage 
ega väänake. Kui töödeldav detail on paindes või 
väändes, võib esineda ohtlikke tagasilööke. 

• ÄRGE KUNAGI tõmmake detaili tagasi, kui tera 
pöörleb. Kui on tarvidus eemaldada töödeldav 
detail enne lõike lõpetamist, siis lülitage esmalt 
tööriist välja, hoides töödeldavat detaili samal ajal 
tugevasti kinni. Enne töödeldava detaili 
eemaldamist oodake tera täieliku seiskumiseni. 
Vastasel korral võib esineda ohtlikke tagasilööke. 

• ÄRGE KUNAGI eemaldage äralõigatud materjali 
tera pöörlemise ajal. 

• ÄRGE KUNAGI pange oma käsi või sõrmi saetera 
teele. Eriti ettevaatlik olge kaldlõigete puhul. 

• Fikseerige piire alati korralikult, vastasel korral võib 
esineda ohtlikke tagasilööke. 

• Kasutage väikeste või õhukeste detailide 
lõikamisel alati abivahendeid nagu tokid ja plokid. 

Abivahendid 
Nimetatud abivahenditeks on tõukevardad, tõukeklotsid 
ja lisapiire. Nende kasutamisel väldib tööriista kasutaja 
lõigete teostamisel oma kehaosade kokkupuudet teraga. 
Tõukeklots 
Joon.32 
Kasutage 19 mm vineeritükki. 
Käepide peaks paiknema vineeritüki keskjoonel. 
Kinnitamiseks kasutage liimi ja puidukruvisid, nagu 
näidatud. Vineeri külge tuleb alati liimida väike puidutükk 
mõõtudega 9,5 mm x 8 mm x 50 mm, et hoida tera 
nürinemise eest, kui operaator kogemata klotsi lõikab. 
(Ärge kasutage tõukeklotsi valmistamisel kunagi naelu.) 
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Lisapiire 
Joon.33 
Valmistage lisapiire 9,5 mm ja 19 mm vineeritükkidest. 

Ribastamine 
 

HOIATUS: 
• Ribastamisel eemaldage laualt eerungimõõdik. 
• Pikkade või suurte detailide lõikamisel kasutage 

laua taga alati sobivaid tugesid. ÄRGE laske pikal 
latil töölaua peal liikuda ega nihkuda. Selle tõttu 
võib tera kinni kiiluda, mis suurendab tagasilöögi ja 
kehavigastuste ohtu. Tugi peaks olema lauaga 
ühekõrgune. 

1. Reguleerige lõikesügavus töödeldava detaili 
paksusest pisut kõrgemaks. 

Joon.34 
2. Paigutage piire soovitud laiusele ja lukustage, 

pöörates käepidet. 
3. Lülitage tööriist sisse ja hakake ettevaatlikult 

materjali saele piki piiret ette andma. 
(1) Kui ribastamislaius on üle 150 mm, kasutage 

detaili söötmiseks ettevaatlikult paremat kätt. 
Vasaku käega hoidke materjali vastu piiret. 

Joon.35 
(2) Kui riba laius on 65-150 mm, kasutage 

etteandmiseks tõukevarrast. 

Joon.36 
(3) Kui riba laius on alla 65 mm, ei saa tõukevarrast 

kasutada, sest see puutuks vastu terakaitset. 
Kasutage lisapiiret ja tõukeklotsi. Kinnitage 
lisapiire kahe „C" klambriga piirde külge. 

Joon.37 
Lükake detaili käega, kuni selle ots on umbes 
25 mm kaugusel laua esiservast. Jätkake 
etteandmist tõukeklotsi abil lisapiirde kohalt, 
kuni materjal on läbi saetud. 

Joon.38 

Ristilõikamine 
 

HOIATUS: 
• Ristilõike tegemisel eemaldage laualt piire. 
• Pikkade või suurte detailide lõikamisel kasutage 

laua külgedel alati sobivaid tugesid. Tugi peaks 
olema lauaga ühekõrgune. 

• Hoidke käed tera liikumisteest alati eemal. 
Eerungimõõdik 
Joon.39 
Kasutage eerungimõõdikut joonisel näidatud 4 tüüpi 
lõigete tegemiseks. 
 

HOIATUS: 
• Kinnitage hoolikalt eerungimõõdikul olev nupp. 
• Vältige lõigatava materjali ja mõõdiku roomet, 

kasutades korralikku fikseerimist, eriti nurga all 
lõikamisel. 

• ÄRGE KUNAGI hoidke ega haarake kinni 
töödeldava materjali äralõigatavast osast. 

• Reguleerige alati eerungimõõdiku otsa ja saetera 
vahekaugust, et see ei ületaks 15 mm. 

Eerungimõõdiku kasutamine 
Joon.40 
Libistage eerungimõõdik laual paiknevatesse soontesse. 
Lõdvendage mõõdiku nuppu ja joondage mõõdik 
soovitud nurga alla (0° kuni 60°). Tooge tugipind vastu 
piiret ja libistage lauda mööda, kinnitage see klambriga 
eerungimõõdikule ja nihutage rahulikult tera suunas. 

Täiendav puitääris (eerungimõõdik) 
Joon.41 
Et vältida pika saematerjali võnkumist, kinnitage 
eerungimõõdik koos täiendava piirdelauaga. Puurige 
augud, kinnitage poltide/mutritega, pidades seejuures 
silmas, et kinnitusvahendid ei tohi piirde pealispinnast 
välja ulatuda. 

Tööriista kandmine 
Joon.42 
Veenduge, et tööriist on vooluvõrgust lahutatud. 
Kandmisel hoidke tööriista joonisel näidatud kohast. 
 

HOIATUS: 
• Enne tööriista kandmist fikseerige kõik liikuvad 

osad. 
• Enne tööriista kandmist veenduge alati, et 

terakaitse on paigas. 

HOOLDUS 
 

HOIATUS: 
• Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute 

teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja 
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. 

NB!: 
• Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi 

ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib 
olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. 

Puhastamine 
Aeg-ajalt puhastage tööriist saepurust ja -laastudest. 
Puhastage hoolikalt terakaitse ja liikuvad osad lauasae 
sisemuses. 

Õlitamine 
Et hoida saetera igati heas töökorras ning kindlustada 
võimalikult pikk kasutusiga, tuleb liikuvaid ja pöörlevaid 
osi aeg-ajalt õlitada või määrida. 
Määrdesõlmed: 

• Keermestatud võll tera tõstmiseks 
• Liigend karkassi pööramiseks 
• Tõste juhtvõllid mootoril 
• Ülekandemehhanism tera tõstmiseks 
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Süsiharjade asendamine 
Joon.43 
Võtke välja ja kontrollige süsiharju regulaarselt. 
Vahetage välja, kui need on kulunud pikkuseni 3 mm. 
Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne hoidikutesse 
libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. 
Kasutage üksnes identseid süsiharju. 

Joon.44 
Kasutage harjahoidikute kaante eemaldamiseks 
kruvikeerajat. Süsiharjade vahetamiseks eemaldage 
terakaitse ja tera ning seejärel lõdvendage 
lukustushooba, kallutage sae otsa ja fikseerige see 45° 
kaldenurga alla. Asetage tööriist ettevaatlikult tagurpidi. 
Seejärel keerake lahti harjahoidiku kaas. Eemaldage 
ärakulunud süsiharjad, paigaldage uued ning kinnitage 
harjahoidikute kaaned tagasi kohale. 
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb 
vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja 
reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud 
teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. 

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. 

• Piire 
• Eerungimõõdik 
• Mutrivõti nr 24 
• Kuuskantvõti nr 5 
• Liitmik (ühendamiseks tolmukoguriga) 
• Tugilaua komplekt 

 

MÄRKUS: 
• Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda 

standardvarustusse ning need on lisatud tööriista 
pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda. 


