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Simboluri 
 
 
În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile utilizate pentru această maşină. Asiguraţi-vă că le 
înţelegeţi înainte de utilizarea maşinii.  
 

 
Citiţi manualul de instrucţiuni 

 
DUBLĂ IZOLAŢIE 

 
Nu puneţi mâna sau degetele în apropierea discului 

 

După efectuarea operaţiunilor de tăiere, pentru a evita accidentările cauzate de 
aşchii, ţineţi tot timpul ferăstrăul îndreptat în jos, până când discul se opreşte 
complet. 

 
Pentru siguranţa dumneavoastră îndepărtaţi aşchiile, bucăţile mici, etc. de pe 
platou înainte de a acţiona  

 

Poziţionaţi întotdeauna REAZEMUL BATANT spre stânga când efectuaţi tăieri 
oblice spre aceeaşi parte. Abaterile de la această regulă pot cauza accidente 
grave. 

 Pentru a slăbi şurubul inbus, răsuciţi în sensul acelor de ceasornic 

 

- 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. Bază  
2. Bolţ inbus  
3. Placă auxiliară 
4. Piuliţă  
5. Bolţ 
6. Capac central 
7. Cheie tubulară  
8. Ax de blocare 
9. Slăbire 
10. Săgeată  
11. Carcasa disc 
12. Săgeată 
13. Disc de tăiere  
14. Arbore 
15. Flanşă 
16. Inel 
17. Flanşă 
18. Şurub 
19. Strângere  
20. Carcasă de 

siguranţă 

21. Exhaustor de 
praf 

22. Pungă de 
colectare praf 

23. Dispozitiv de 
strângere 

24. Buton de 
deblocare 

25. Acţionarea 
întrerupătorului 

26. Levier 
27. Baza rotativă 
28. Regletă de 

plastic  
29. Reazem batant 
30. Bolţ de reglare  
31. Indicator 
32. Scala gradată 
33. Arcul zăvorului  
34. Mâner 
35. Levier 

36. Scala de 
înclinare 

37. Indicator 
38. Tija menghinei  
39. Şuruburi 
40. Ghidaj 
41. Braţul 

menghinei 
42. Şurub de 

strângere 
43. Suport 
44. Buton 
45. Proeminenţă 
46. Suport 
47. Şurub 
48. Ansamblu 

suport 
49. Şurub 
50. Tijă 12 
51. Linie de tăiere 
52. Canelură  

53. Menghină  
54. Distanţier  
55. Muchie 
56. Distanţier  
57. Peste 10 mm 
58. Peste 460 mm 
59. Gaură 
60. Placă de fixare  
61. Şurub 
62. Echer reglaj  
63. Şuruburi 
64. Braţ 
65. Şurub (A) 
66. Suprafaţa 

superioară a 
bazei rotative 

67. Suport braţ  
68. Şurub (B) 
69. Marcaj limită  
70. Şurubelniţă  
71. Capac de perii

 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Model   LS1040 
Diametrul discului  255mm -260mm    
Diametru gaură    
Pentru toate ţările din afara Europei  25.4 mm şi 25 mm 
Pentru ţările europene   30 mm 
Capacitate maximă de tăiere (înălţime x lăţime) cu disc de diametru 260 mm    
 

Unghi de 45o 
Unghi de degajare  

00 450 (stânga şi dreapta) 

00 

 
93 mm x 95 mm 
69 mm x 135 mm 

93 mm x 67 mm 
69 mm x 95 mm 

450 

 
53 mm x 95 mm 
35 mm x 135 mm 

49 mm x 67 mm 
35 mm x 94 mm 

 
Turaţia în gol (RPM)  4600  
Dimensiuni  530 mm x 476 mm x 532 mm 
Masa netă  11 kg 
 

• Datorită programului continuu de cercetare 
şi dezvoltare caracteristicile pot fi modificate 
fără o notificare prealabilă.    

• Notă: Caracteristicile pot diferi în funcţie de 
ţară. 

Alimentarea 
Maşina se va conecta 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 standardelor europene şi poate fi 

conectată la o priză de curent fără contact de 
protecţie. 
 
Pentru sisteme de joasă tensiune între 220V si 
250V. 
Pornirea unor aparate electrice poate produce 
unele fluctuaţii ale tensiunii de reţea. Folosirea 
acestei maşini în condiţiile unei reţele de curent 
necorespunzătoare poate influenţa alte aparate 
electrice aflate în funcţiune. Având o impedanţă 
nominală mai mică sau egală cu 0,30 ohmi se 
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consideră că nu va avea efecte negative majore. 
Priza de curent folosită va trebui prevăzută cu o 
siguranţă fuzibilă lentă sau cu un releu de 
decuplare la supracurent cu acţiune lentă. 
 
 

REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ 
 

ATENŢIE! Citiţi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor de mai jos 
poate avea ca efect electrocutarea , incendiul 
şi/sau grave accidente. Termenul de „maşină” 
sau „sculă electrică” ce apare în toate 
atenţionările de mai jos se referă la scule 
alimentate la reţeaua de curent sau cu 
acumulatori. 
 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
 

Securitatea locului de muncă 
1. Păstraţi locul de muncă curat şi bine 

luminat. Dezordinea şi locurile întunecate 
favorizează accidentele. 

2. Nu utilizaţi scule electrice în atmosfere 
explozive sau prezenţa materialelor 
inflamabile. Sculele electrice produc scântei 
ce pot aprinde materialele. 

3. Nu permiteţi accesul copiilor sau al 
vizitatorilor în zona de lucru. Distragerea 
atenţiei favorizează accidentele. 

Securitatea electrică 
4. Ştecherele sculelor electrice trebuie să 

corespundă prizelor . Nu modificaţi 
niciodată ştecherul. Nu folosiţi ştechere 
cu contact de împământare. Ştecherele 
nemodificate reduc riscul de electrocutare. 

5. Evitaţi contactul cu ţevi, calorifere, 
frigidere. Acestea prezintă un risc ridicat de 
electrocutare. 

6. Nu expuneţi sculele electrice în ploaie 
sau umiditate. Pătrunderea apei în interior 
măreşte riscul de electrocutare. 

7. Nu forţaţi cordonul de alimentare. Nu 
transportaţi niciodată maşina de cordon. 
Feriţi cordonul de alimentare de căldură, 
uleiuri sau muchii tăioase. Cablurile 
defecte măresc riscul de electrocutare. 

8. Când lucraţi afară folosiţi numai cabluri 
pretabile pentru exterior. Folosirea unor 
prelungitoare corespunzătoare reduce riscul 
de electrocutare. 

 
Securitate personală 

9. Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce lucraţi. 
Acţionaţi cu simţul răspunderii. Nu 
folosiţi niciodată maşina când sunteţi 

obosit sau sunteţi sub influenţa 
drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Un moment de neatenţie 
în timpul lucrului vă poate provoca 
accidentarea gravă. 

10. Folosiţi echipament de protecţie. Purtaţi 
întotdeauna ochelari de protecţie. 
Echipamentul de protecţie cum ar fi masca 
de praf, încălţămintea antiderapantă, casca 
de protecţie şi antifoanele purtate în condiţii  
corespunzătoare reduc riscul vătămării. 

11. Evitaţi pornirea accidentală. Nu 
transportaţi maşini conectate la reţea cu 
degetul pe butonul de pornire. Asiguraţi-
vă ca butonul este în poziţia “OFF” (oprit) 
înainte de a conecta maşina la reţea. 
Transportul maşinii cu degetul pe 
întrerupător sau conectarea la reţea cu 
întrerupătorul pornit favorizează accidentele. 

12. Înainte de a porni maşina, asiguraţi-vă că 
au fost îndepărtate cheile şi alte scule de 
reglare. O cheie rămasă ataşată la o parte 
aflată în mişcare poate provoca accidente. 

13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. Aveţi 
grijă să vă menţineţi in permanenţă 
echilibrul. Astfel menţineţi un control mai 
bun asupra maşinii în orice situaţie. 

14. Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi 
haine largi sau bijuterii. Menţineţi părul, 
hainele sau mănuşile departe de părţile 
aflate în mişcare. Acestea pot fi agăţate de 
părţile rotative ale maşinii.  

15. Dacă maşina este prevăzută cu dispozitiv 
de absorbţie asiguraţi-vă că acesta este 
montat şi funcţionează corespunzător. 
Folosirea acestuia reduce împrăştierea 
prafului. 

 
Folosirea şi întreţinerea sculelor electrice 

16. Nu forţaţi maşina. Folosiţi maşina în 
scopul şi regimul pentru care a fost 
creată. Maşina corespunzătoare va face 
lucrul de calitate şi în condiţii de siguranţă. 

17. Nu folosiţi sculele electrice al căror 
întrerupător nu funcţionează 
corespunzător. Orice maşină care nu poate 
fi controlată din întrerupător este periculoasă 
şi trebuie reparată. 

18. Decuplaţi maşina de la reţea sau scoateţi 
acumulatorul în caz de neutilizare, înainte de 
a se trece la operaţiuni de întreţinere, reglaj, 
la schimbarea accesoriilor, sau depozitare, 
etc. Aceste măsuri preventive reduce 
riscul pornirii accidentale a maşinii. 

19. Nu lăsaţi sculele electrice la îndemâna 
copiilor sau a persoanelor nefamiliarizate 
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cu sculele electrice. Acestea pot fi 
periculoase dacă sunt folosite de către 
persoane neinstruite. 

20. Întreţineţi maşina corespunzător. 
Verificaţi părţile în mişcare , alinierea, 
dezechilibrarea şi oricare altă parte care 
poate afecta condiţiile de lucru ale 
maşinii. Reparaţiile sau înlocuiţi-le dacă 
prezintă defecţiuni. Multe accidente se 
produc din cauza neîntreţinerii maşinii. 

21. Păstraţi accesoriile aşchietoare ascuţite 
şi curate. Păstrarea corespunzătoare a 
acestora asigură lucrări de calitate şi sunt 
mai uşor de controlat. 

22. Folosiţi sculele electrice , accesoriile , 
burghiele, etc. în conformitate cu aceste 
instrucţiuni şi cu particularităţile fiecărui tip 
de maşină şi cu tipul de lucrare ce trebuie 
efectuată. Folosirea sculelor electrice în alt 
scop decât cel destinat poate duce la situaţii 
periculoase.  

 
Service 
23. Reparaţi maşina numai la un specialist 

folosind numai piese de schimb 
originale. Asta va asigura siguranţa şi 
fiabilitatea maşinii. 

24. Urmaţi instrucţiunile privind ungerea şi 
schimbarea accesoriilor. 

25. Menţineţi mânerele curate fără urme de 
uleiuri sau grăsimi. 

 
 

REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ 
  

1. Purtaţi ochelari de protecţie. 
2. Nu folosiţi maşina dacă apărătoarele nu 

sunt la montate la locul lor.  
3. Nu folosiţi maşina în prezenţa lichidelor sau 

gazelor inflamabile. 
4. Verificaţi cu atenţie discul pentru a nu 

prezenta crăpături sau pentru a nu fi 
deteriorat înainte de a folosi maşina. 
Înlocuiţi imediat discurile crăpate sau 
deteriorate.  

5. Folosiţi doar flanşele specificate pentru 
această maşină. 

6. Aveţi grijă să nu deterioraţi arborele, 
flanşele (mai ales suprafaţa de instalare) 
sau bolţul. Dacă se deteriorează aceste 
piese, se poate distruge discul de tăiere.  

7. Asiguraţi-vă că baza rotativă este asigurată 
în mod corespunzător, astfel încât să nu se 
mişte în timpul funcţionării.  

8. Pentru siguranţa dumneavoastră, 
îndepărtaţi aşchiile, bucăţelele de material, 

etc. de pe blatul mesei de lucru înainte de a 
pune maşina în funcţiune.  

9. Evitaţi tăierea cuielor. Verificaţi materialul şi 
scoateţi cuiele înainte de începerea 
lucrului.  

10. Aveţi grijă să eliberaţi axul de blocare 
înainte să porniţi maşina.  

11.Aveţi grijă ca discul să nu intre în contact 
cu baza rotativă în cea mai joasă poziţie.  

12.Ţineţi cu fermitate mânerul. Aveţi grijă la 
faptul că fierăstrăul se deplasează în sus şi 
în jos încet la pornire şi la oprire.  

13.Nu efectuaţi diverse operaţiuni cu mâna 
liberă. Piesa de prelucrat trebuie să fie 
fixată bine de baza rotativă şi de reazem cu 
ajutorul menghinei în timpul funcţionării. 
Nu ţineţi piesa de prelucrat cu mâna.  

14. Ţineţi-vă mâinile în afara câmpului de 
acţiune al discului de tăiere. Evitaţi 
contactul cu orice disc chiar dacă 
efectuează o mişcare liberă. Chiar şi aşa, 
vă puteţi răni.  

15. Nu staţi în poziţii nesigure în aproprierea 
fierăstrăului.  

16. Aveţi grijă ca discul să nu intre în contact 
cu piesa de prelucrat înainte de acţionarea 
întrerupătorului.  

17. Înainte de a folosi maşina pentru a 
prelucra realmente o piesă, lăsaţi-o să 
funcţioneze puţin în gol. Aveţi grijă la 
vibraţii sau mişcări neregulate care pot 
indica o proastă instalare sau un disc 
dezechilibrat.  

18.Aşteptaţi până ce discul ajunge la viteza 
maximă pentru a tăia.  

19.Opriţi imediat maşina dacă descoperiţi 
ceva anormal.  

20. Nu încercaţi să blocaţi întrerupătorul în 
poziţia „pornit”.  

21.Opriţi alimentarea şi aşteptaţi ca discul 
fierăstrăului să se oprească înainte de a 
trece la operaţiuni de întreţinere sau 
reglare.  

22. Fiţi în permanenţă atent, mai cu seamă în 
timp ce efectuaţi operaţiuni monotone sau 
repetitive. Nu vă lăsaţi înşelaţi de un fals 
sentiment de siguranţă. Discurile sunt 
foarte ascuţite.  

23. Folosiţi numai accesoriile indicate în acest 
manual. Dacă folosiţi accesorii 
necorespunzătoare cum ar fi discurile 
abrazive, vă puteţi vătăma.  

24. Nu trageţi de cordonul de alimentare.  
 Nu transportaţi niciodată maşina de cordon. 

Feriţi cordonul de alimentare de căldură 
uleiuri sau muchii tăioase.  
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25. Nu folosiţi fierăstrăul pentru a tăia alte 
materiale decât aluminiu, lemn, sau alte 
materiale similare.  

26. Conectaţi fierăstrăul de tăiere în unghi la 
un dispozitiv de colectare a prafului atunci 
când tăiaţi.  

27. Selectaţi discul de tăiere în funcţie de 
materialul pe care doriţi să îl tăiaţi.  

28.Aveţi grijă când efectuaţi operaţiuni de 
mortezare.  

 
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
Transportarea maşinii (fig. 1)  
Când transportaţi maşina, coborâţi complet 
mânerul şi apăsaţi ştiftul de blocare în poziţia 
coborâtă. Asiguraţi baza rotativă cu ajutorul 
mânerului. Maşina poate fi astfel transportată cu 
uşurinţă cu ajutorul mânerului.  
 
AVERTISMENT: 
• Aveţi grijă să deconectaţi mai întâi maşina.  
• Ştiftul de blocare are rolul de a fi folosit atunci 

când doriţi să transportaţi maşina şi nu când 
doriţi să efectuaţi operaţiuni de tăiere.  

 
Instalarea plăcii auxiliare (fig. 2 şi 3)  
Instalaţi placa auxiliară folosind şanţul de pe baza 
maşinii şi fixaţi-o strângând şurubul.  
 
Montarea fierăstrăului pe banc (fig. 4)  
 
Această maşină trebuie să fie fixată cu două 
şuruburi pe o suprafaţă nivelată şi stabilă 
folosindu-se cele două găuri pentru şuruburi care 
se află la baza maşinii. Aceasta va evita 
înclinarea maşinii şi posibila vătămare.  
 
Instalarea sau îndepărtarea discului  
 
Important:  
Aveţi grijă mereu ca maşina să fie oprită şi 
deconectată de la sursa de alimentare înainte de 
a instala sau scoate discul.  
 
Pentru îndepărtarea discului, folosiţi cheia 
tubulară pentru a slăbi şurubul care susţine 
carcasa centrală răsucindu-l de peste trei ori în 
sensul invers acelor de ceasornic. Ridicaţi 
carcasa de protecţie şi capacul central (fig. 5).  
Apăsaţi axul de blocare astfel încât discul să nu 
se poată învârti şi folosiţi cheia tubulară pentru a 
slăbi şurubul în sensul acelor de ceasornic. Apoi 
scoateţi şurubul, flanşa exterioară şi lama. (fig. 6) 

Pentru a instala discul, montaţi-l pe arbore, 
asigurându-vă că direcţia săgeţii de pe suprafaţa 
discului se potriveşte cu direcţia săgeţii de pe 
carcasa discului(fig. 7).  
 
 
ATENŢIE: 
Pentru toate ţările în afara ţărilor europene 
 (fig. 8):  
 
Inelul argintiu cu diametru exterior de 25.4 mm 
este instalat ca echipament standard. Inelul negru 
cu diametru exterior de 25 mm este inclus ca 
echipament standard. Înainte de a monta lama pe 
arbore, asiguraţi-vă de fiecare dată că este 
instalat pe arbore inelul corespunzător discului ce 
urmează a fi utilizat. 
 
Pentru ţările europene (fig. 8):  
 
Inelul cu diametru exterior de 30 mm este instalat 
din fabrică.  
 
Instalaţi flanşa şi şurubul, apoi folosiţi cheia 
tubulară pentru a strânge şurubul în sensul invers 
acelor de ceasornic în timp ce apăsaţi axul de 
blocare. Apoi strângeţi şurubul în sensul acelor 
de ceasornic pentru a fixa carcasa centrală (fig. 
9) 
 
ATENŢIE.  
Folosiţi numai cheia tubulară MAKITA furnizată 
pentru a instala sau a îndepărta discul. Dacă nu 
procedaţi astfel, este posibil să strângeţi prea 
mult sau să strângeţi insuficient bolţul inbus, ceea 
ce poate duce la producerea de accidente.  
 
Carcasa de siguranţă (fig. 10)  
Când coborâţi mânerul, carcasa de siguranţă se 
ridică automat. Carcasa revine apoi la poziţia 
originală când tăietura este efectuată iar mânerul 
este ridicat. NU DISTRUGEŢI ŞI NU 
ÎNDEPĂRTAŢI NICIODATĂ CARCASA DE 
SIGURANŢĂ. Pentru siguranţa dumneavoastră 
personală, trebuie să păstraţi mereu carcasa de 
siguranţă în condiţii bune. O funcţionare 
neregulată a carcasei de siguranţă trebuie să fie 
corectată imediat. NU UTILIZAŢI NICIODATĂ 
MAŞINA CU O CARCASĂ DE SIGURANŢĂ 
DEFECTĂ. Dacă carcasa transparentă de 
siguranţă se murdăreşte, sau dacă praful generat 
de fierăstrău se depune pe aceasta astfel încât 
lama şi/sau piesa de prelucrat nu mai este vizibilă 
cu uşurinţă, deconectaţi fierăstrăul de la sursa de 
alimentare şi curăţaţi cu grijă carcasa cu o cârpă 
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umedă. Nu folosiţi solvenţi sau detergenţi pe bază 
de petrol pentru a curăţa carcasa de plastic.  
 
 
Sacul pentru colectarea prafului (fig. 11 şi 12)  
Utilizarea sacului pentru colectarea prafului face 
ca operaţiunile de tăiere să fie mai curate, iar 
colectarea prafului va fi mai uşoară. Pentru a 
ataşa sacul de colectare a prafului, introduceţi 
portul de intrare al sacului în exhaustorul de praf. 
Când sacul este plin pe jumătate, îndepărtaţi-l şi 
scoateţi dispozitivul de prindere. Goliţi sacul de 
colectare a prafului de conţinutul său, lovindu-l 
uşor pentru a îndepărta şi particulele care aderă 
la partea interioară a acestuia şi care ar putea 
împiedica funcţionarea corectă a pe viitor.  
 
Acţionarea întrerupătorului  
ATENŢIE! 
• Înainte de a conecta maşina la reţea verificaţi 

dacă întrerupătorul lucrează corespunzător şi 
revine în poziţia OPRIT când este eliberat. 

• Când nu folosiţi maşina, îndepărtaţi butonul şi 
păstraţi-l într-un loc sigur. Astfel se evită 
pornirea maşinii de către persoane 
neautorizate.  

• Nuapăsaţi puternic clapa întrerupătorului fără a 
apăsa pe butonul de deblocare. Puteţi deteriora 
întrerupătorul.  

 
Pentru toate ţările în afara ţărilor europene 
Pentru a preveni pornirea accidentală a maşinii s-
a prevăzut un buton de blocare. Pentru a porni 
maşina apăsaţi întâi butonul de deblocare iar apoi 
acţionaţi întrerupătorul. Pentru a opri maşina 
eliberaţi întrerupătorul. 
 
Pentru ţările europene (fig. 14)  
Pentru a preveni pornirea accidentală a maşinii s-
a prevăzut un buton de blocare. Pentru a porni 
maşina, împingeţi levierul spre stânga, apăsaţi 
butonul de deblocare şi apoi acţionaţi 
întrerupătorul. Eliberaţi întrerupătorul pentru a 
opri maşina.  
 
Regleta de plastic (fig. 15)  
Această maşină este furnizată cu o regletă de 
plastic la bază. În cazul în care canalul de tăiere 
nu a fost încă tăiat în regletă din fabrică, trebuie 
să tăiaţi canalul respectiv înainte de a folosi 
maşina pentru a tăia o piesă. Porniţi maşina şi 
coborâţi încet discul pentru a efectua canalul în 
regletă. 
 
 

Reazemul batant (fig. 16 şi 17)  
Această maşină este dotată cu un reazem batant 
care ar trebui să fie poziţionat în mod normal ca 
în 
 fig. 16. Totuşi, atunci când efectuaţi tăieturi în 
unghi spre stânga, orientaţi-l în poziţia spre 
stânga, conform fig. 17.  
 
Păstrarea performanţelor maxime de tăiere 
 (fig. 18 şi 19)  
Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare 
înainte de a efectua reglaje. Maşina aceasta este 
reglată în fabrică pentru a asigura performanţe 
maxime de tăiere pentru un disc de 260 mm. 
Când diametrul discului a fost redus din cauza 
ascuţirii, reglaţi şurubul de ajustare a adâncimii 
răsucindu-l cu ajutorul cheii tubulare. Discul 
fierăstrăului coboară prin rotirea şurubului de 
reglare a adâncimii în sensul invers acelor de 
ceasornic şi se ridică întorcându-l în sensul acelor 
de ceasornic. Reglaţi-l de aşa natură astfel încât 
atunci când mânerul se află în poziţia complet 
coborâtă, să existe o distanţă de aproximativ 135 
mm de la partea din faţă a reazemului până la 
punctul în care partea din faţă a discului intră în 
profil. Când maşina este deconectată de la sursa 
de alimentare, rotiţi discul cu mâna împingând 
mânerul în jos la maxim. Asiguraţi-vă că discul nu 
intră în contact cu partea de jos a bazei, atunci 
când mânerul este coborât complet.  
 
Poziţionarea pentru ajustarea unghiului de 
degajare pentru tăiere în unghi (fig. 20)  
Slăbiţi mânerul răsucindu-l în sensul invers acelor 
de ceasornic. Răsuciţi baza rotativă apăsând pe 
arcul de blocare. După ce aţi mutat mânerul la 
poziţia în care indicatorul arată unghiul dorit pe 
scala de tăiere în diagonală, strângeţi mânerul în 
sensul acelor de ceasornic.  
 
ATENŢIE: 
Când rotiţi baza, asiguraţi-vă că aţi ridicat complet 
mânerul.  
 
Poziţionarea pentru ajustarea unghiului de 
tăiere oblică (fig. 21 şi 22)  
Discul fierăstrăului se poate înclina la 45o spre 
stânga numai când reazemul batant este fixat ca 
în fig. 17. Pentru a regla unghiul de degajare 
slăbiţi levierul situat în partea din spate a maşinii. 
Înclinaţi discul spre stânga astfel încât indicatorul 
să arate unghiul dorit pe scala raportorului. 
Strângeţi levierul cu fermitate pentru a fixa braţul.  
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ATENŢIE: 
Când înclinaţi discul fierăstrăului, asiguraţi-vă că 
aţi ridicat complet mânerul.  
 
Fixarea piesei de prelucrat  
 
AVERTISMENT 
Este foarte important ca piesa pe care o prelucraţi 
să fie în permanenţă bine fixată cu ajutorul unei 
menghine. Dacă nu procedaţi astfel, maşina se 
poate deteriora şi/sau piesa care trebuie 
prelucrată se poate distruge. SE POT CAUZA 
VĂTĂMĂRI CORPORALE. De asemenea, după 
efectuarea unei operaţiuni de tăiere, NU ridicaţi 
discul până când aceasta nu s-a oprit complet.  
 
1. Menghina verticală (fig. 23 şi 27)  
Menghina verticală poate fi instalată pe ghidaj 
sau pe ansamblul suportului (accesoriu opţional). 
Introduceţi tija menghinei în gaura de pe ghidaj 
sau de pe suport, apoi strângeţi şurubul pentru a 
fixa tija menghinei. Poziţionaţi braţul menghinei 
conform grosimii şi formei piesei de prelucrat şi 
fixaţi braţul menghinei strângând şurubul. Apăsaţi 
piesa de prelucrare pe ghidaj apoi pe baza 
rotativă. Poziţionaţi piesa de prelucrat la poziţia 
dorită de tăiere şi fixaţi-o strângând şurubul de 
fixare.  
 
ATENŢIE! 
Piesa de prelucrat trebuie să fie bine fixată de 
baza rotativă şi de reazem cu ajutorul menghinei 
în timpul tuturor operaţiunilor.  
 
Dacă vreo piesă intră în contact cu menghina, re-
poziţionaţi braţul menghinei. Apăsaţi piesa de 
prelucrare pe reazem apoi pe baza rotativă. 
Poziţionaţi piesa de prelucrat la poziţia de tăiere 
dorită apoi fixaţi-o strângând şurubul de fixare al 
menghinei.  
 
ATENŢIE: 
Cânt tăiaţi piese lungi, folosiţi suporturi care sunt 
la fel de înalte ca şi nivelul superior al bazei 
rotative. (fig. 24)  
 
2. Menghina orizontală (accesoriu opţional)  
(fig. 25 şi 26)  
Menghina orizontală poate fi instalată ori pe 
partea stângă ori pe cea dreaptă a bazei. Când 
se efectuează tăieri în unghi de 15o sau mai mari, 
instalaţi menghina orizontală pe partea opusă 
direcţiei în care se roteşte masa de rotire. Rotind 
butonul de pe menghină în sens invers acelor de 
ceasornic, şurubul este eliberat iar axul 
menghinei se poate mişca rapid înăuntru şi în 

afară. Răsucind butonul în sensul acelor de 
ceasornic, şurubul rămâne fixat. Pentru a prinde 
piesele de prelucrat, răsuciţi butonul încet în 
sensul acelor de ceasornic până când proiecţia 
ajunge în poziţia superioară, apoi fixaţi bine. Dacă 
butonul este forţat sau este tras în timp ce este 
rotit în sensul acelor de ceasornic, proiecţia se 
poate opri la un unghi. necorespunzător. În acest 
caz, răsuciţi butonul înapoi în sens invers acelor 
de ceasornic până când şurubul este eliberat, 
înainte a răsuci încet în sensul acelor de 
ceasornic.  
 
3. Suporturile şi ansamblul de suport 
(accesorii opţionale)  
Suporturile şi ansamblul suport pot fi instalate pe 
oricare parte ca o modalitate eficientă de a 
susţine orizontal piesele care trebuie să fie 
prelucrate. Instalaţi-le ca în fig. 27. Strângeţi 
şuruburile pentru a fixa suporturile şi ansamblul 
suport. (fig- 27) 
Când tăiaţi materiale lungi, folosiţi ansamblul 
suport cu tijă (accesoriu opţional) Acesta constă 
din două unităţi de suport şi două tije 12. (fig. 28). 
 
ATENŢIE: 
Întotdeauna trebuie să susţineţi piesele lungi la 
acelaşi nivel cu suprafaţa bazei rotative pentru a 
efectua tăieri exacte şi pentru a se evita pierderea 
periculoasă a controlului asupra maşinii.  
 
Funcţionare:  
ATENŢIE: 
• Înainte de utilizare, aveţi grijă să eliberaţi 

mânerul din poziţia coborâtă trăgând ştiftul de 
fixare.  

• Asiguraţi-vă că discul nu intră în contact cu 
materialul, înainte de a porni întrerupătorul.  

• Nu aplicaţi presiune excesivă asupra mânerului 
când tăiaţi. O forţă prea mare poate cauza 
suprasolicitarea motorului şi/sau scăderea 
eficienţei de tăiere.  

• Apăsaţi încet mânerul pentru a efectua tăierea. 
Dacă mânerul este apăsat cu putere sau dacă 
se aplică forţă lateral, atunci discul va vibra şi 
va lăsa semne pe material, iar precizia tăierii va 
fi afectată. 

 
Când tăiaţi cu această maşină, se taie din 
material şi echivalentul grosimii discului. Aşadar, 
linia dumneavoastră de tăiere trebuie să fie pe 
stânga sau pe dreapta canelurii din regleta de 
plastic. Porniţi maşina şi aşteptaţi până când 
discul atinge viteza maximă pentru a o coborî 
încet în material. Când discul intră în contact cu 
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materialul, apăsaţi încet pe mâner pentru a 
efectua tăierea. După ce aţi efectuat tăierea, opriţi 
maşina şi AŞTEPTAŢI PÂNĂ CÂND DISCUL SE 
OPREŞTE COMPLET înainte de a readuce discul 
la poziţia complet ridicată. O bucată subţire de 
material tăiat poate să intre în contact cu lama 
aflată în mişcare şi poate s fie aruncată în afară, 
reprezentând un pericol pentru cei din jur  
(fig. 29).  

 
1. Tăierea în unghi  

Consultaţi secţiunea anterioară „Poziţionarea 
pentru tăierea în unghi".  
 
Tăiere oblică (fig. 30)  
• Se pot efectua tăieri oblice pe stânga între 0oşi 

45o.  
• Fixaţi reazemul batant în poziţia spre stânga, ca 

în fig. 17. Slăbiţi levierul şi înclinaţi discul pentru 
a seta unghiul de degajare. Aveţi grijă să 
restrângeţi levierul ferm pentru a asigura 
unghiul de degajare în siguranţă. Fixaţi 
materialul de lucru cu menghina. Porniţi maşina 
şi aşteptaţi ca discul să ajungă la viteza 
maximă. Apoi coborâţi încet mânerul la maxim 
apăsând în paralel cu discul. Când tăierea a 
fost efectuată, opriţi maşina şi AŞTEPTAŢI 
PÂNĂ CÂND DISCUL S-A OPRIT COMPLET 
înainte de a-l readuce la poziţia complet 
ridicată.  

 
ATENŢIE: 

• Când efectuaţi tăieri oblice cu materialul fixat pe 
partea stângă a bazei rotative, se va crea 
situaţia în care piesa tăiată ajunge să se 
rezeme pe disc. Dacă discul încă se mai 
roteşte, piesa se poate prinde de acesta 
aruncând mici fragmente în jur, ceea ce poate fi 
foarte periculos. discul trebuie să fie ridicat încet 
numai după ce s-a oprit complet.  

• Când apăsaţi pe mâner apăsaţi în paralel cu 
discul. Dacă se aplică o forţă perpendicular pe 
baza rotativă sau dacă direcţia aplicării forţei se 
schimbă în timpul efectuării unei tăieri, precizia 
tăierii poate fi afectată.  

• Setaţi întotdeauna reazemul batant la stânga, 
ca în fig. 17, când efectuaţi tăieri oblice.  

 
3. Tăierea compusă  

  
Tăierea compusă se poate efectua la unghiurile 
indicate în tabel:  
 

Unghi tăiere oblică Tăiere în unghi 
45o 0o-45o 

 
Când se efectuează tăierea compusă, consultaţi 
explicaţiile referitoare la „Tăierea în unghi” sau la 
tăierea oblică.  
 
4. Tăierea extruziunilor de aluminiu (fig. 31)  
Când fixaţi extruziuni de aluminiu, folosiţi 
distanţiere sau piese reziduale ca în fig. 31 
pentru a evita deformarea aluminiului. Folosiţi un 
lubrifiant de tăiere când tăiaţi extruziunile de 
aluminiu pentru a evita depunerea de aluminiu pe 
disc.  
 
ATENŢIE: 
Nu încercaţi niciodată să tăiaţi extruziuni de 
aluminiu groase sau rotunde. Extruziunile groase 
de aluminiu se pot desprinde în timpul funcţionării 
iar extruziunile rotunde de aluminiu nu pot fi fixate 
în siguranţă cu această maşină.  
 
5. Finisarea lemnului (fig. 32) 
Folosirea funcţiei de finisare a lemnului asigură 
tăieri fără aşchii. Fixaţi o bucată de lemn orientată 
spre ghidaj folosind găurile din ghidaj. 
 
ATENŢIE: 

• Folosiţi o bucată dreaptă de lemn de o 
grosime egală cu lemnul de finisat. 

• Vezi fig. 32 referitoare la dimensiunile 
pentru finisare.  

 
6. Tăierea repetată a aceleiaşi dimensiuni 
(fig. 33)  

Când tăiaţi mai multe bucăţi de material la 
aceeaşi lungime, între 240 mm şi 400 mm, 
folosirea plăcii de fixare (accesoriu opţional) va 
facilita funcţionarea. Instalaţi placa de fixare pe 
suport ca în fig. 33. Aliniaţi linia de tăiere de pe 
material pe stânga sau pe dreapta canelurii de pe 
placa de tăiere; în timp ce ţineţi materialul pentru 
ca acesta să nu se mişte, deplasaţi placa de 
fixare la acelaşi nivel cu materialul. Prindeţi placa 
de fixare cu şurubul. Când nu folosiţi placa de 
fixare, slăbiţi şurubul şi daţi la o parte placa de 
fixare.  
 
ÎNTREŢINERE 
ATENŢIE! 
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi 
deconectată de la reţea înainte de a efectua orice 
intervenţie asupra ei. 
 
Reglarea unghiului de tăiere 
Această maşină este reglată şi calibrată cu 
atenţie în fabrică, dar manevrarea bruscă a 
acesteia poate afecta calibrarea. Dacă maşina nu 
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este calibrată cum trebuie, trebuie să efectuaţi 
următoarele operaţiuni:  
 
1) Tăiere în unghi (fig. 34 şi 35) 
 
Slăbiţi mânerul şi setaţi baza rotativă la zero 
grade. Strângeţi mânerul şi slăbiţi şuruburile de 
pe ghidaj. Aliniaţi partea laterală a discului cu 
partea din faţă a reazemului folosind un echer, 
etc. mutând partea dreaptă a reazemului. Apoi 
strângeţi bine şuruburile de pe ghidaj în ordinea 
din fig. 35.  
 
2) Tăiere oblică  
i) Unghi de degajare 0o 
 Slăbiţi levierul situat în partea din spate a 

maşinii. Slăbiţi piuliţa şi răsuciţi şurubul (A) de 
două sau trei ori în sens orar astfel încât discul 
să se încline spre dreapta. (fig. 37).  
Asiguraţi-vă că indicatorul de pe braţ arată 00 
pe scala de pe suportul braţului. Dacă 

indicatorul nu arată 00, slăbiţi şurubul care 
fixează indicatorul şi reglaţi indicatorul (fig. 38).  
 

ii) Unghi de degajare 45o 
Reglaţi un unghi de 45o numai după ce aţi 
efectuat reglarea unghiului de 0o. Pentru a regla 
un unghi de 45o, slăbiţi levierul şi înclinaţi discul 
fierăstrăului la maxim spre stânga. Asiguraţi-vă 
că indicatorul de pe braţ arată 45o pe scala de 
pe sportul braţului. Dacă indicatorul nu arată 
45o , slăbiţi şurubul de pe partea laterală a 
braţului până ce indicatorul arată 45o (fig. 38).  

 
Schimbarea periilor de carbon (fig. 39 & 40) 
Schimbaţi periile de carbon atunci când acestea 
s-au uzat până la marcajul limită. Se vor schimba 
ambele perii de carbon cu unele noi, similare. 
Pentru a menţine performanţele şi fiabilitatea 
maşinii, reparaţiile, întreţinerea şi reglajele se vor 
efectua numai de către un Centru de Service 
Autorizat MAKITA. 

29. Înlocuiţi regleta de plastic când este 
uzată.  

 
Zgomot şi vibraţii pentru modelul LS1040 

Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 93 dB(A) 
Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi 106 dB(A) 

- Purtaţi antifoane – 
Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu este mai mare de 2,5 m/s² 

 
 
 

 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 R.P.C. este în conformitate cu următoarele standarde sau documente 
standardizate 

EN 61029, EN55014, EN61000 
 

În concordanţă cu Directivele Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC 
 

Yasuhiko Kanzaki CE 97 
 

 
 

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 
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