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Бездротова ланцюгова пила 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

BUC121 
BUC122 
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Пояснення до загального виду 
 

1-1. Червона частина 
1-2. Кнопка 
1-3. Касета з акумулятором 
2-1. Кнопка блокування вимкненого 

положення 
2-2. Кнопка вимикача 
3-1. Кришка зірочки 
3-2. Ручка 
4-1. Різак 
4-2. Шина 
4-3. Стрілка 
5-1. Пружина 
5-2. Зірочка 
5-3. Втулка 

6-1. Пружина 
6-2. Шина 
6-3. Втулка 
7-1. Кришка зірочки 
7-2. Скоба 
7-3. Отвір 
11-1. Кришечка мастильного бака 
11-2. Оглядове вікно мастильного 

бака 
11-3. Отвір мастильного бака 
12-1. Кінцева напрямна 
13-1. Нижня напрямна 
17-1. Касета з акумулятором 
17-2. Піхви (чохол для пили) 

22-1. Натискна гайка 
22-2. Викрутка із шліцованим 

наконечником 
23-1. Фільтр 
25-1. Фільтр 
26-1. Натискна гайка 
27-1. Зірочка 
27-2. Стопорне кільце 
28-1. Стопорне кільце 
28-2. Зірочка 
28-3. Шайба 
29-1. Обмежувальна відмітка 
30-1. Ковпачок щіткотримача 
30-2. Викрутка 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель BUC121 BUC122 

Швидкість ланцюга за хвилину (хв.-1) 4,8 м/с (290 м/хв.) 5,0 м/с (300 м/хв.) 

Довжина шини 115 мм 

Тип 25 AP 

Крок 1/4" Ланцюгова пила 

Кількість приводних ланок 42 

Загальна довжина 422мм 422мм 

Чиста вага 2,5 кг 2,6 кг 

Номінальна напруга 14,4 В пост. Тока 18 В пост. Тока 

• Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені 
без попередження. 

• Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. 

• Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 

 
END005-3 

Символи 
Далі наведені символи, які застосовуються для 
позначення обладнання. Перед користуванням 
переконайтеся, що Ви розумієте їхнє значення. 

･ Прочитайте дану інструкцію. 
 
･ Вдягайте засоби захисту очей. 
 
･ Вдягайте засоби захисту вух. 
 
･ Обов'язково одягайте шолом, 

окуляри та засоби захисту органів 
слуху. 

･ Використовуйте належний захист ніг 
та рук.  

･ Не залишайте інструмент під дощем. 
 
･ Під час роботи тримайте пилу обома 

руками! Експлуатація за допомогою 
тільки однієї руки є вкрай 
небезпечною! 

･ Цю пилу може використовувати 
тільки належним чином навчений 
персонал. 

･ Тільки для країн ЄС 
Не викидайте електроприлади або 
акумуляторні батареї разом з 
побутовим сміттям! 
Згідно з Європейською директивою 
2002/96/ЕС про утилізацію 
електричного та електронного 
обладнання та 2006/66/EC відносно 
батарей та акумуляторів і батарей та 
акумуляторів, термін служби яких 
закінчився, та їх використання з 
дотриманням національних законів, 
електричне обладнання та 
акумуляторні батареї, термін служби 
яких закінчився, потрібно збирати 
окремо та повертати на відповідні 
підприємства по їх переробці. 

 
 
 

Cd
Ni-MH
Li-ion
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ENE031-1 

Призначення 
Інструмент призначено для різання пиломатеріалу та 
колод. 
 
 
Для моделі BUC121 

ENG102-3 

Шум 
Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, 
визначений відповідно до EN60745: 

Рівень звукового тиску (L pA) : 84 дБ(A) 
Рівень звукової потужності (L WA): 92 дБ(A) 
Погрішність (К): 2 дБ(A) 

Обов'язково використовуйте протишумові 
засоби 

ENG221-3 

Вібрація 
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів), 
визначена згідно з EN60745: 

Режим роботи: пиляння деревини 
Вібрація (aгод) : 4,2 м/с2 

Похибка (К): 1,5 м/с 2 

• Заявлене значення вібрації було виміряно у 
відповідності до стандартних методів 
тестування та може використовуватися для 
порівняння одного інструмента з іншим. 

• Заявлене значення вібрації може також 
використовуватися для попередньої оцінки 
впливу. 

 

УВАГА: 
  

• Залежно від умов використання вібрація під час 
фактичної роботи інструмента може 
відрізнятися від заявленого значення вібрації. 

• Забезпечте належні запобіжні заходи для 
захисту оператора, що відповідатимуть умовам 
використання інструмента (слід брати до уваги 
всі складові робочого циклу, такі як час, коли 
інструмент вимкнено та коли він починає 
працювати на холостому ході під час запуску). 

 
 
Для моделі BUC122 

ENG102-3 

Шум 
Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, 
визначений відповідно до EN60745: 

Рівень звукового тиску (L pA) : 84,6 дБ(A) 
Рівень звукової потужності (L WA): 92,7 дБ(A) 
Погрішність (К): 2 дБ(A) 

Обов'язково використовуйте протишумові 
засоби 

ENG221-3 

Вібрація 
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів), 
визначена згідно з EN60745: 

Режим роботи: пиляння деревини 

Вібрація (aгод) : 4,3 м/с2 

Похибка (К): 1,5 м/с 2 

• Заявлене значення вібрації було виміряно у 
відповідності до стандартних методів 
тестування та може використовуватися для 
порівняння одного інструмента з іншим. 

• Заявлене значення вібрації може також 
використовуватися для попередньої оцінки 
впливу. 

 

УВАГА: 
  

• Залежно від умов використання вібрація під час 
фактичної роботи інструмента може 
відрізнятися від заявленого значення вібрації. 

• Забезпечте належні запобіжні заходи для 
захисту оператора, що відповідатимуть умовам 
використання інструмента (слід брати до уваги 
всі складові робочого циклу, такі як час, коли 
інструмент вимкнено та коли він починає 
працювати на холостому ході під час запуску). 

ENH026-4 

Тільки для країн Європи 

Декларація про відповідність стандартам 
ЄС 
Наша компанія, Makita Corporation, як 
відповідальний виробник, наголошує на тому, що 
обладнання Makita: 
Позначення обладнання:  
Бездротова ланцюгова пила  
№ моделі / тип: BUC121 
Технічні характеристики: див. таблицю " Технічні 
характеристики". 
є серійним виробництвом та 
Відповідає таким Європейським Директивам: 

2000/14/EC, 2006/42/EC 
Та вироблені у відповідності до таких стандартів та 
стандартизованих документів: 

EN60745, EN/ISO11681 
№ сертифіката ЄС на проведення типових 
випробувань.M6T 09 10 24243 110 
Огляд за вимогами ЄС на відповідність 98/37/EC та 
2006/42/EC був проведений: 

TÜV SÜD Product Service GmbH, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany 
Ідентифікаційний № 0123 

Технічна документація знаходиться у нашого 
уповноваженого представника в Європі, а саме: 

Makita International Europe Ltd, 
Michigan, Drive, Tongwell, 
Milton Keynes,Bucks  MK15 8JD, Англія 

Процедура оцінки відповідності, яка вимагається 
Директивою 2000/14/EC, відбулася згідно з додатком 
додатку V. 
Виміряний рівень акустичної потужності: 92,0дБ 
Гарантований рівень акустичної потужності: 94,0дБ 
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000230 

Томоязу Като 
Директор 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ 

 
ENH026-4 

Тільки для країн Європи 

Декларація про відповідність стандартам 
ЄС 
Наша компанія, Makita Corporation, як 
відповідальний виробник, наголошує на тому, що 
обладнання Makita: 
Позначення обладнання:  
Бездротова ланцюгова пила  
№ моделі / тип: BUC122 
Технічні характеристики: див. таблицю " Технічні 
характеристики". 
є серійним виробництвом та 
Відповідає таким Європейським Директивам: 

2000/14/EC, 2006/42/EC 
Та вироблені у відповідності до таких стандартів та 
стандартизованих документів: 

EN60745, EN/ISO11681 
№ сертифіката ЄС на проведення типових 
випробувань.M6T 09 10 24243 110 
Огляд за вимогами ЄС на відповідність 98/37/EC та 
2006/42/EC був проведений: 

TÜV SÜD Product Service GmbH, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany 
Ідентифікаційний № 0123 

Технічна документація знаходиться у нашого 
уповноваженого представника в Європі, а саме: 

Makita International Europe Ltd, 
Michigan, Drive, Tongwell, 
Milton Keynes,Bucks  MK15 8JD, Англія 

Процедура оцінки відповідності, яка вимагається 
Директивою 2000/14/EC, відбулася згідно з додатком 
додатку V. 
Виміряний рівень акустичної потужності: 93,0дБ 
Гарантований рівень акустичної потужності: 95,0дБ 
 

4 листопада 2009  

 
000230 

Томоязу Като 
Директор 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ 

 
 
 

GEA010-1 

Застереження стосовно техніки 
безпеки при роботі з 
електроприладами 

 УВАГА! Прочитайте усі застереження 
стосовно техніки безпеки та всі інструкції. 
Недотримання даних застережень та інструкцій може 
призвести до ураження струмом та виникнення 
пожежі та/або серйозних травм. 

Збережіть усі інструкції з техніки 

безпеки та експлуатації на майбутнє. 
GEB039-2 

Попередження про необхідну 
обережність під час роботи з 
акумуляторною ланцюговою 
пилою: 
1. Коли ланцюгова пила працює, слід забрати 

усі частини тіла від пильного ланцюга. 
Перед тим, як запускати ланцюгову пилу 
слід перевірити, щоб пильний ланцюг 
нічого не торкався.  Відволікання на короткий 
час під час роботи пили може призвести до 
того, що одяг буде затягнено пильним 
ланцюгом. 

2. Слід завжди тримати ланцюгову пилу 
правою рукою за задню ручку, а лівою – за 
передню. Якщо пилу тримати по-іншому, то це 
підвищує ризик травм, тому цього ніколи 
неможна робити. 

3. Електроінструмент слід тримати тільки за 
ізольовані поверхні держака, оскільки 
ланцюг пили може зачепити сховану 
електропроводку. Торкання ланцюгом пили 
струмоведучої проводки може призвести до 
передання напруги до оголених металевих 
частин електроінструмента та до ураження 
оператора електричним струмом. 

4. Слід одягати засоби захисту органів зору та 
слуху. Також рекомендується 
використовувати засоби захисту голови, 
рук, ніг та ступнів. Належний захисний одяг 
знижує кількість травм від сміття. Що 
розлітається, або від випадкового контакту з 
пильним ланцюгом. 

5. Заборонено користуватись пилою, 
знаходячись на дереві. Робота із пилою на 
дереві може призвести до травм. 

6. Слід завжди твердо стояти на ногах, та 
працювати пилою стоячи на стійкій, 
надійній та рівній поверхні. Робота на 
слизьких або нестійких поверхнях, таких як 
драбини, може призвести до втрати рівноваги 
та контролю над пилою. 
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7. Під час різання гілки, що знаходиться під на 
тяжінням, слід остерігатись відскоку.  Коли 
натяг волокон деревини знімається, то 
натягнута гілка може вдарити оператора 
та/або відкинути пилу із втратою контролю над 
нею. 

8. Слід бути дуже обережнім під час 
обрізання кущів та порості.  Гнучкі гілки 
можуть бути затягнені в пильний ланцюг та їх 
може потягнути у напрямку до оператора, або 
оператора може потягнути, і він втратить 
рівновагу. 

9. Ланцюгову пилу слід переносити за 
передню ручку у вимкненому стані, 
відвернувши її від тіла. Під час 
перевезення або зберігання пили на неї 
слід завжди встановлювати кожух для 
шини. Вірне поводження із ланцюговою пилою 
знизить вірогідність випадкового контакту із 
пильним ланцюгом, що рухається. 

10. Виконуйте вимоги інструкцій щодо 
змащування, натягу ланцюга та заміни 
приналежностей. Невірно натягнута або 
змащена пила може або зламатись, або буде 
підвищено ризик віддачі. 

11. Ручки повинні бути сухими, чистими та не 
бути забрудненими мастило або жиром. 
Жирні або забруднені мастилом ручки є 
слизькими, що призводить до втрати контролю 
над інструментом. 

12. Можна різати тільки деревину. Пильний 
ланцюг слід застосовувати тільки за їх 
призначенням. Наприклад: Заборонено 
використовувати ланцюгову пилу для 
різання пластика або не дерев’яні 
будівельні матеріали. Використання 
ланцюгової пили не за призначенням може 
призвести до створення небезпечної ситуації. 

13. Причини та заходи запобігання віддачі: 
Якщо кінець шини торкається якогось предмета, 
або коли дерев’яна деталь закривається та 
защипає ланцюг в пропилі, може трапитись 
віддача. 
Торкання кінцем в деяких випадках може 
призвести до раптової зворотної реакції, коли 
шину буде підкинуто догори та назад в напрямку 
оператора. 
Затискання пильного ланцюга у верхній частині 
шини може призвести то різкого штовхання 
шини в напрямку оператора. 
Будь-яка з цих реакцій може призвести до 
втрати контролю над пилою, що в свою чергу 
може призвести до серйозних травм. Не слід 
суцільно покладатись на засоби безпеки, 
встановлені на пилі. Як користувач ланцюгової 
пили, ви повинні вжити декілька заходів, щоб 
захиститись від нещасних випадків або 
поранень під час пиляння . 

Причинами віддачі є неправильне користування 
інструментом та/або неправильний порядок 
експлуатації або умови експлуатації, але їх 
можна уникнути дотримуючись запобіжних 
заходів, що наведені нижче: 
− Слід міцно триматись за ручки пили усіма 

пальцями обох рук, та розташовувати своє 
тіло таким чином, щоб було можливо 
протистояти силі віддачі. Оператор може 
контролювати силу віддачі, якщо було 
вжито належних заходів. Неможна 
відпускати пилу. 
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− Ніколи не слід тягнутися інструментом 
до робочої деталі та різати вище рівня 
плеча. Дотримання цих правил допоможе 
уникнути непередбачуваного контакту з 
ріжучою частиною пили та дозволить 
краще контролювати ланцюгову пилу у 
непередбачуваних ситуаціях. 

− Використовувати слід тільки запасні 
шини та ланцюги, вказані виробником. 
Використання невідповідних запасних шин 
та ланцюгів  може призвести до поломки 
ланцюга та/або віддачі. 

− Слід дотримуватись інструкцій 
виробника щодо заточування та 
обслуговування пили. Зменшення 
висоти калібру глибини може призвести до 
посилення віддачі.  

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ 
 

УВАГА: 
НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та 
розслаблюватися під час користування виробом 
(що приходить при частому використанні); слід 
завжди строго дотримуватися правил безпеки під 
час використання цього пристрою. НЕНАЛЕЖНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил 
безпеки, викладених в цьому документі, може 
призвести до серйозних травм. 
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ENC007-4 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 

ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА 
1. Перед тим як користуватися касетою 

акумулятора, слід прочитати усі інструкції та 
попереджуючі відмітки щодо (1) зарядний 
пристрій акумулятора, (2) акумулятор та (3) 
вироби, що працюють від акумулятора. 

2. Не слід розбирати касету акумулятора. 
3. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід 

негайно припинити користування. Це може 
призвести до ризику перегріву, опіку та 
навіть вибуху. 

4. Якщо електроліт потрапив до очей, слід 
промити їх чистою водою та негайно 
звернутися за медичного закладу. Це може 
призвести до втрати зору. 

5. Не замкніть касету акумулятора. 
(1) Не слід торкатися клем будь яким 

струмопровідним матеріалом. 
(2) Не слід зберігати касету акумулятора в 

ємності з іншими металевими 
предметами, такими як цвяхи, монети і 
т.д. 

(3) Не залишайте касету акумулятора під 
дощем, запобігайте контакту з водою.  
Коротке замикання може призвести до 
великого струму, перегріву, можливих 
опіків та навіть  виходу з ладу. 

6. Не слід зберігати інструмент та касету з 
акумулятором в містах, де температура 
може сягнути та перевищити 50гр. ﾟ C (122 ﾟ
F). 

7. Не слід спалювати касету з акумулятором 
навіть, якщо вона була неодноразово 
пошкоджена або повністю спрацьована. 
Касета з акумулятором може вибухнути в 
огні. 

8. Не слід кидати або ударяти  акумулятор.  
9. Не слід використовувати акумулятор, що 

зазнав падіння або удару. 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ 
Поради по забезпеченню максимального 
строку експлуатації акумулятора 
1. Касету з акумулятором слід заряджати до 

того, як він розрядиться повністю. 
Завжди слід зупинити роботу інструменту 
та зарядити акумулятор, якщо ви помітили 
зменшення потужності інструменту. 

2. Ніколи не слід заряджати повторно 
повністю заряджену касету з акумулятором. 
Перезарядження скорочує строк 
експлуатації акумулятора. 

 
 

3. Касету з акумулятором слід заряджати при 
кімнатній температурі 10 ﾟ C - 40 ﾟ C (50 ﾟ F - 
104 ﾟ F). Перед тим як заряджати касету з 
акумулятором слід залишити її доки вона не 
остигне. 
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Запчастини, що поставляються 
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Верхня ручка

Касета з акумулятором

Кришка зірочки

Передня захисна
огорожа для рук
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Кожух наконечника

Ланцюгова пила

Ручка

Кнопка блокування
вимкненого положення
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Передня ручка

Кришка ланцюга

13
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед регулюванням або перевіркою 
функціонування інструмента. 

Встановлення та зняття касети з 
акумулятором. 

Fig.1 
• Перед тим, як встановлювати або знімати 

касету з акумулятором, інструмент слід завжди 
вимикати. 

• Для того, щоб зняти касету з акумулятором, її 
слід витягти з інструмента, натиснувши кнопку 
спереду касети. 

• Для того, щоб вставити касету з акумулятором, 
слід сумістити шпонку касети з батареями із 
пазом в корпусі та вставити касету. Касету слід 
завжди вставляти до упору доки не почується 
щиглик, і касету буде заблоковано в робочому 
положенні. Якщо на верхній частині кнопки 
видна червона частина, це означає, що вона 
заблокована неповністю. Вставте касету 
повністю, доки червону частину не буде видно. 
Якщо цього не зробити, то касета може 
випадково випасти з інструмента та поранити 
вас або людей, що знаходяться поряд. 

• Не застосовуйте силу, вставляючи касету з 
акумулятором. Якщо касета не вставляється 
легко, то це означає, що ви її невірно 
вставляєте. 

Дія вимикача. 

ОБЕРЕЖНО: 
• Перед тим, як вставляти касету з акумулятором 

в інструмент, слід перевірити належну роботу 
курка вмикача, тобто щоб він повертався у 
положення "ВИМК.", коли його відпускають. 

Fig.2 
Для того, щоб запобігти випадковому натисканню 
курка вмикача, є кнопка блокування вимкненого 
положення. 
Для того, щоб запустити інструмент, слід натиснути 
на кнопку блокування вимкненого положення та 
натиснути на курок вмикача. Для зупинення роботи 
курок слід відпустити. 

КОМПЛЕКТУВАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед тим, як проводити будь-які роботи на 
інструменті. 

 

Встановлення та зняття пильного ланцюга 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, 

а касета з акумулятором була знята, перед 
встановленням або зняттям пильного ланцюга. 

• Під час встановлення або зняття пильного 
ланцюга на руки повинні бути вдягнені рукавиці. 

• Використовуйте тільки шину та наконечник, які 
підходять для даного пильного ланцюга (див. 
виписку з переліку запчастин). 

• Для того, щоб запобігти віддачі, неможна 
знімати наконечник шини, або заміняти шину на 
таку, що не має наконечника. 

Fig.3 
Послабте гвинт, повернувши ручку по годинниковій 
стрілці, доки не зніметься кришка зірочки. 
Зніміть кришку зірочки. 
Зніміть з інструмента пильний ланцюг та шину. 

Fig.4 
Встановіть кінець пильного ланцюга на верхню 
частину шини. Тепер пильний ланцюг слід 
встановити, як показано на малюнку, оскільки він 
обертається у напрямку, що вказаний стрілкою. 

Fig.5 
Розташуйте ланцюг таким чином, щоб пружина та 
втулка були розташовані всередині ланцюга, а потім 
надіньте другий кінець на зірочку, як показано на 
малюнку. 

Fig.6 
Повертаючи шину по годинниковій стрілці, її слід 
встановити таким чином, щоб кінець шини торкався 
пружини. 

Fig.7 
Вставте гак кришки зірочки в отвір в інструменті, а 
потім встановіть кришку зірочки на інструмент. 

Fig.8 
Поверніть ручку по годинниковій стрілці для того, 
щоб щільно затягнути гвинт. 

Регулювання натягу пильного ланцюга 

Fig.9 
Просто невелике послаблення гвинта дозволяє 
відрегулювати натяг пильного ланцюга. Після 
регулювання затягніть гвинт. 

Fig.10 

ОБЕРЕЖНО: 
• Протягом деякого часу після встановлення 

пильний ланцюг послаблюється. Слід 
періодично перевіряти натяг пильного ланцюга 
перед використанням. 

• Слабкий натяг пильного ланцюга може 
призвести до того, що він зіскочить. 

• Встановлювати або знімати пильний ланцюг 
слід у чистому місці, у якому немає тирси та ін. 
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ЗАСТОСУВАННЯ 
Змащування 

Fig.11 
Пильний ланцюг автоматично змащується під час 
роботи інструмента. 
Перевірте кількість мастила в мастильному баку, 
поглянувши в оглядове вікно. 
Для того, щоб залити бак, слід зняти кришку з 
горловини бака. Об’єм мастильного бака – 80 мл. 
Після заправки бака слід завжди загвинчувати 
кришку мастильного бака на ланцюговій пилі. 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Під час першого заливання мастила для 

пильного ланцюга або під час заправки пустого 
бака, мастило слід заливати до рівня нижньої 
частини заливної горловини. Інакше постачання 
мастила може бути утрудненим. 

• У якості мастила для ланцюга слід 
використовувати тільки мастило Makita для 
ланцюгових пил, що продається на ринку. 

• Заборонено використовувати мастило, що 
містить частки пилу або летуче мастило. 

• Під час обрізання дерев слід використовувати 
ботанічне мастило. Мінеральне мастило може 
пошкодити дерева. 

• Заборонено натискати на ланцюгову пилу із 
силою під час обрізання дерев. 

• Перед тим, як щось вирізати, слід перевірити, 
щоб було належним загвинчено кришку 
мастильного бака. 

Слід тримати пилу на відстані від дерева. Запустіть її 
та заждіть, Доки пильний ланцюг буде достатньо 
змащений. 
Перед тим як вмикати пилу, слід піднести напрямну 
наконечника або нижню напрямну до гілки, що 
різатиметься. Різання без піднесення напрямної 
наконечника або нижньої напрямної до гілки може 
спричинити коливання шини, що може призвести до 
поранення оператора. 
Дерево слід пиляти просто пересуваючи пилу 
додолу. 

Підрізування дерев 

Fig.12 

Fig.13 

ОБЕРЕЖНО: 
• Коли працює мотор, слід забрати усі частини 

тіла від пильного ланцюга. 
• Коли працює мотор, слід міцно тримати 

ланцюгову пилу обома руками. 
• Не слід тягнутись занадто далеко. Слід завжди 

твердо стояти на ногах та тримати рівновагу. 
Перед тим як вмикати пилу, слід піднести напрямну 
наконечника або нижню напрямну до гілки, що 
різатиметься. Різання без піднесення напрямної 

наконечника або нижньої напрямної до гілки може 
спричинити коливання шини, що може призвести до 
поранення оператора. 
Під час різання товстих гілок, спочатку слід зробити 
неглибокий надріз знизу гілки, а потім остаточно 
відрізати гілку зверху. 

Fig.14 
Якщо намагатись різати товсті гілки знизу, то гілка 
може опуститись та затиснути в розрізі пильний 
ланцюг. 
Якщо гілку різати зверху, не зробивши неглибокий 
надріз знизу, то гілка може розщепитись. 

Fig.15 
Якщо дерево розрізати за один прохід неможливо: 
трохи натисніть на ручку та продовжуйте пиляти й 
відтягніть пилу трохи назад; потім встановіть шип 
нижче та закінчіть різання піднімаючи ручку. 

Fig.16 

Перенесення верстата 

Fig.17 
Перед тим, як переносити інструмент, слід завжди 
знімати касету з акумулятором, а шину закривати 
піхвами. Касету з акумулятором слід також закрити 
кришкою. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Завжди перевіряйте, щоб прилад був 

вимкнений, а касета з акумулятором була знята, 
перед проведенням перевірки або 
обслуговування. 

• Під час перевірки або обслуговування слід бути 
у захисних рукавицях. 

• Ніколи не використовуйте газолін, бензин, 
розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх 
використання може призвести до зміни кольору, 
деформації та появи тріщин. 

Заточка ланцюгової пили 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• При виконанні робіт на ланцюговій пилі з неї 

слід завжди знімати касету з акумулятором та 
вдягати захисні рукавиці. 

Fig.18 
Пильний ланцюг слід заточити, коли: 
− Під час пиляння сирого дерева утворюється 

борошниста тирса; 
− Ланцюг входить в дерево на силу, навіть якщо 

на пилу натиснути; 
− Ріжуча кромка явно пошкоджена; 
− Пилу в дереві тягне вправо або вліво. Причина 

такої поведінки - нерівномірна заточка пильного 
ланцюга або пошкодження однієї сторони. 
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Слід часто заточувати пилу, але при цьому 
кожного разу слід сточувати небагато металу. 
Для повсякденного заточування зазвичай вистачає 
двох або трьох проходів напилком.  Після того, як 
ланцюгову пилу було заточено декілька разів, її слід 
заточити в спеціалізованій майстерні MAKITA. 
Напилок та направляння напилка 
− Для заточки пильних ланцюгів слід 

використовувати спеціальний круглий напилок 
(додаткова приналежність) для пильних 
ланцюгів, що має діаметр 4 мм. Звичайні круглі 
напилки є непридатними. 

Fig.19 
− Напилок повинен обробляти матеріал під час 

руху уперед. На зворотному русі напилок слід 
піднімати над матеріалом. 

− Спочатку слід заточити найкоротший різак. 
Довжина цього різака потім є стандартною 
довжиною для решти різаків на пильному 
ланцюзі. 

− Направляйте напилок як показано на малюнку. 
− Напилок легше направляти, якщо 

використовувати держак для напилка 
(додаткова приналежність). На держаку для 
напилка є мітки вірного кута заточки 30 ° (слід 
виставити мітки паралельно пильному ланцюгу), 
та віт також обмежує глибину проникнення (на 
4/5 діаметра напилка). 

Направляйте напилок як показано на малюнку. 
− Після заточки ланцюга слід перевірити висоту 

глибиноміра, використовуючи щуп для пильного 
ланцюга (додаткова приналежність). 

Fig.20 
− Слід видалити матеріал, що виступає, однак це 

слід робити за допомогою спеціального 
плаского напилка (додаткова приналежність). 

− Ще раз закругліть передню частину 
глибиноміра. 

− Після регулювання висоти глибиноміра з 
пильного ланцюга слід зчистити пил та тирсу. 

Чищення шини 

Fig.21 
Друзки та тирса накопичуються в пазу шини, 
забиваючи її та блокуючи потік мастила. Під час 
заточки або заміни пильного ланцюга слід завжди 
вичищати тирсу та друзки. 

Чищення мастильного фільтра та отвору 
злива мастила. 
Протягом роботи в мастильному фільтрі та отворі 
злива мастила може накопичитись мілкий пил або 
частки. 
Мілкий пил або частки, що накопичуються в 
мастильному фільтрі, перешкоджають постачання 
мастила та призводять до недостатнього змащення 
усього пильного ланцюга. 
У разі недостатнього постачання мастила у верхню 

частину шини слід очистити фільтр наступним чином. 
Зніміть касету з батареєю з інструмента. 
Зніміть кришку зірочки та пильний ланцюг з 
інструмента. (Див. розділ "Встановлення та зняття 
пильного ланцюга"). 

Fig.22 
Зніміть натискну гайку за допомогою викрутки із 
шліцованим наконечником та тонким стрижнем або 
подібну. 

Fig.23 
Витягніть фільтр з пили та видаліть з нього частки 
мілкого пилу. Коли фільтр стає занадто брудним, його 
слід замінити. 
Вставте касету з акумулятором в інструмент. 

Fig.24 
Натисніть на курок вмикача для того, щоб змити 
накопичений пил шляхом упорскування мастила для 
ланцюга. 
Зніміть касету з батареєю з інструмента. 

Fig.25 
Вставте очищений мастильний фільтр в отвір злива 
мастила. Коли фільтр стає занадто брудним, його 
слід замінити. 

Fig.26 
Вставте натискну гайку в отвір упорскування мастила 
відповідною поверхнею догори, як показано на 
малюнку, для того, щоб закріпити фільтр. Якщо 
фільтр не може бути закріплений деформованою 
натискною гайкою, її слід замінити. 
Встановіть на місце кришку зірочки та пильний 
ланцюг. 

Заміна зірочки 
Перед тим, як встановлювати новий ланцюг, слід 
перевірити стан зірочки. 

Fig.27 

ОБЕРЕЖНО: 
• Зношена зірочка пошкодить новий пильний 

ланцюг. В такому випадку слід замінити зірочку. 
Зірочку слід встановлювати так, щоб її лицьова 
сторона була розташована як вказано на 
малюнку. 

Fig.28 
У разі заміни зірочки слід завжди замінювати 
стопорне кільце. 

Заміна вугільних щіток 

Fig.29 
Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. 
Замінюйте їх, коли знос сягає граничної відмітки. 
Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно 
рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба 
замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте 
лише однакові вугільні щітки. 
Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь 
викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте 
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нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів. 

Fig.30 

Зберігання інструмента 
Перед зберіганням інструмент треба вичистити. 
Після зняття кришки зірочки з інструмента необхідно 
видалити всі щіпки та тирсу. Після чищення 
інструмента йому слід дати попрацювати без 
навантаження для того, щоб змастити пильний 
ланцюг та шину. 
Закрийте шину піхвами. 
Для спорожнення вилийте мастило з мастильного 
бака, та встановіть ланцюгову пилу так, щоб 
кришечка бака була спрямована вгору. 
Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та 
НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або 
регулювання мають виконувати уповноважені центри 
обслуговування "Макіта", де використовуються лише 
стандартні запчастини "Макіта". 

ОСНАЩЕННЯ 
 

ОБЕРЕЖНО: 
• Це оснащення або приладдя рекомендовано 

для використання з інструментами "Макіта", що 
описані в інструкції з експлуатації. 
Використання якогось іншого оснащення або 
приладдя може спричинити травмування. 
Оснащення або приладдя слід використовувати 
лише  за призначенням. 

У разі необхідності, отримати допомогу в більш 
детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь 
до місцевого Сервісного центру "Макіта". 

• Різні типи оригінальних акумуляторів та 
зарядних пристроїв виробництва компанії 
Makita 

• Ланцюгова пила 
• Піхви 
• Шина у зборі 
• Напилок 
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