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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

SPECIFICATIONS

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without 
notice.

• Specifications may differ from country to country.
• Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols END310-1

The following show the symbols used for the equipment. 
Be sure that you understand their meaning before use.

...... Read instruction manual.

...... Wear safety glasses.

................. Do not place hand or fingers close to 
the blade.

.................. Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment 
together with household waste 
material!
In observance of the European 
Directive, on Waste Electric and 
Electronic Equipment and its 
implementation in accordance with 
national law, electric equipment that 
have reached the end of their life must 
be collected separately and returned to 

an environmentally compatible 
recycling facility.

Intended use ENE003-1

The tool is intended for cutting in wood.

Power supply ENF001-1

The tool should be connected only to a power supply of 
the same voltage as indicated on the nameplate, and can 
only be operated on single-phase AC supply. This tool 
should be grounded while in use to protect the operator 
from electric shock. Use only three-wire extension cords 
which have three-prong grounding-type plugs and three-
pole receptacles which accept the tool’s plug.

General Power Tool Safety 
Warnings GEA010-1

 WARNING Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and 
instructions may result in electric shock, fire and/or 
serious injury.

1. Board
2. Riving knife
3. Leg
4. Switch hole
5. Sign A
6. Leg support (long)
7. Leg support (short)
8. Foot
9. Wider side
10. Tire complete
11. Dust nozzle
12. Carrying handle
13. Screw
14. Switch
15. Tapping screw

16. Guide rail
17. Square neck bolt
18. Sub table
19. Stay (long)
20. Stay (short)
21. Hook
22. Push stick
23. Handle
24. Lock knob
25. Arrow pointer
26. Hex wrench
27. Wrench
28. Loosen
29. Inner flange
30. Saw blade

31. Outer flange
32. Washer
33. Hex bolt
34. Tighten
35. Blade guard
36. Hex nut
37. Clearance between the riving knife 

and blade teeth
38. Knob
39. Face/edge parallel
40. Auxiliary fence
41. Workpiece
42. Push block
43. Rip fence

Model 2712

Arbor hole 30 mm

Blade diameter 315 mm

Blade body thickness 2 mm or less

Max. cutting capacities

Thickness at 90° 85 mm

Thickness at 45° 58 mm

Width 1,600 mm

No load speed 2,950 (min-1) (50 Hz) 3,400 (min-1) (60 Hz)

Table size (L x W) 550 mm x 1,600 mm with sub table (back)

Net weight 52.9 kg

Safety class Class I
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Save all warnings and 
instructions for future reference.

ADDITIONAL SAFETY RULES 
FOR TOOL ENB122-1

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 
1. Wear eye protection. 
2. Do not use the tool in presence of flammable 

liquids or gases. 
3. NEVER use the tool with an abrasive cut-off wheel 

installed. 
4. Check the blade carefully for cracks or damage 

before operation. Replace cracked or damaged 
blade immediately. 

5. Use only saw blades recommended by the 
manufacturer and which conform to EN847-1, and 
observe that the riving knife must not be thicker 
than the width of the cut by the saw blade and not 
thinner than the body of the blade. 

6. Always use accessories recommended in this 
manual. Use of improper accessories such as 
abrasive cut-off wheels may cause an injury. 

7. Select the correct saw blade for the material to be 
cut. 

8. Do not use saw blades manufactured from high 
speed steel. 

9. To reduce the emitted noise, always be sure that 
the blade is sharp and clean. 

10. Use correctly sharpened saw blades. Observe the 
maximum speed marked on the saw blade. 

11. Clean the spindle, flanges (especially the 
installing surface) and hex nut before installing 
the blade. Poor installation may cause vibration/
wobbling or slippage of the blade. 

12. Use saw-blade guard and riving knife for every 
operation for which it can be used, including all 
through sawing operations. Always install the 
blade guard following the instructions out-lined in 
this manual. Through sawing operations are those 
in which the blade cuts completely through the 
workpiece as in ripping or cross cutting. NEVER 
use the tool with a faulty blade guard or secure the 
blade guard with a rope, string, etc. Any irregular 
operation of the blade guard should be corrected 
immediately. 

13. Immediately reattach the guard and riving knife 
after completing an operation which requires 
removal of the guard. 

14. Do not cut metal objects such as nails and screws. 
Inspect for and remove all nails, screws and other 
foreign material from the workpiece before 
operation. 

15. Remove wrenches, cut-off pieces, etc. from the 
table before the switch is turned on. 

16. NEVER wear gloves during operation. 
17. Keep hands out of the line of the saw blade. 
18. NEVER stand or permit anyone else to stand in 

line with the path of the saw blade. 
19. Make sure the blade is not contacting the riving 

knife or workpiece before the switch is turned on. 

20. Before using the tool on an actual workpiece, let it 
run for a while. Watch for vibration or wobbling 
that could indicate poor installation or a poorly 
balanced blade. 

21. The tool should not be used for slotting, rabbeting 
or grooving.

22. Replace table insert when worn. 
23. NEVER make any adjustments while tool is 

running. Disconnect tool before making any 
adjustments. 

24. Use a push stick when required. Push sticks 
MUST be used for ripping narrow workpieces to 
keep your hands and fingers well away from the 
blade. 

25. Always store the push-stick when it is not in use. 
26. Pay particular attention to instructions for 

reducing risk of KICKBACK. KICKBACK is a 
sudden reaction to a pinched, bound or 
misaligned saw blade. KICKBACK causes the 
ejection of the workpiece from the tool back 
towards the operator. KICKBACKS CAN LEAD TO 
SERIOUS PERSONAL INJURY. Avoid KICKBACKS 
by keeping the blade sharp, by keeping the rip 
fence parallel to the blade, by keeping the riving 
knife and blade guard in place and operating 
properly, by not releasing the workpiece until you 
have pushed it all the way past the blade, and by 
not ripping a workpiece that is twisted or warped 
or does not have a straight edge to guide along 
the fence. 

27. Do not perform any operation freehand. Freehand 
means using your hands to support or guide the 
workpiece, in lieu of a rip fence or miter gauge. 

28. NEVER reach around or over saw blade. NEVER 
reach for a workpiece until the saw blade has 
completely stopped. 

29. Avoid abrupt, fast feeding. Feed as slowly as 
possible when cutting hard workpieces. Do not 
bend or twist workpiece while feeding. If you stall 
or jam the blade in the workpiece, turn the tool off 
immediately. Unplug the tool. Then clear the jam. 

30. NEVER remove cut-off pieces near the blade or 
touch the blade guard while the blade is running. 

31. Knock out any loose knots from workpiece 
BEFORE beginning to cut. 

32. Do not abuse cord. Never yank cord to disconnect 
it from the receptacle. Keep cord away from heat, 
oil, water and sharp edges. 

33. Some dust created from operation contains 
chemicals known to cause cancer, birth defects or 
other reproductive harm. Some examples of these 
chemicals are: 
- lead from lead-based-painted material and, 
- arsenic and chromium from chemically-treated 

lumber. 
- Your risk from these exposures varies, 

depending on how often you do this type of 
work. To reduce your exposure to these 
chemicals: work in a well ventilated area and 
work with approved safety equipment, such as 
those dust masks that are specially designed to 
filter out microscopic particles. 

34. When using the tool indoors, always connect the 
tool to an external dust extraction system. 
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Switched on the dust extraction system before 
starting the tool.

35. The guard can be lifted during workpiece setup 
and for ease of cleaning. Always make sure that 
guard hood is down and flat against sawtable 
before plugging in the tool. 

36. Wear gloves against the hazard of cutting when 
handling saw blades, feeding wood into the tool or 
doing maintenance.

37. Never try to remove chips while the saw blade is 
running or the tool is switched on.

38. Never try to use the tool unless all guards and 
other safety devices necessary for tool are in 
good working order.

39. Operators must be adequately trained in the 
assembly, adjustment and operation of the tool.

40. Never use the blades which maximum speed is 
lower than the no load speed of the tool.

41. Keep work area well lit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 

INSTALLATION

PREPARATION
Check contents of package for the following components. 
Please inform Makita service center of any part missing in 
the package immediately.
- Table saw (1 unit)
- Leg (4 pcs)
- Foot (4 pcs)
- Countersunk screw for foot (4 pcs)
- Hex nut for foot (4 pcs)
- Leg support (long) (2 pcs)
- Leg support (short) (2 pcs)
- Tire complete (1 pc)
- Dust nozzle (1 pc)
- Carrying handle (2 pcs)
- Square neck bolt for guide rail (4 pcs)
- Hex bolt for guide rail (4 pcs)
- Guide rail (long) (1 pc)
- Guide rail (short) (1 pc)
- Sub table (1 pc)
- Stay (long) (2 pc)
- Stay (short) (2 pc)
- Hook (1 pc)
- Blade guard (1 pct)
- Tapping screw (3 pcs)
- Hex bolt (38 pcs)
- Hex nut (38 pcs)
- Hex wrench (1 pc)
- Wrench (1 pc)
- Push stick (1 pc)
- Push block (1 pc)
- Fence (for Rip fence) (1 pc)
- Rip fence (1 pc)

Installing table saw
1. Overturn the table saw on two boards. Check the 

riving knife positions the space between two boards. 
(Fig. 1)

2. Attach the four legs to the inside of base edge. Attach 
the leg with the hole for the switch to the side with the 

sign “A” on the base. Secure the four legs temporarily, 
do not tighten the screws firmly yet. (Fig. 2)

3. Attach the leg supports (long) to the legs and then 
attach the leg supports (short) to the legs. Secure the 
legs and leg supports with the screws firmly. Always 
check the direction of support legs.

4. Install the feet at the bottoms of the legs. Secure them 
with countersunk screws and hex nuts. (Fig. 3)

5. Install the tire complete to the legs and secure them 
with screws and hex nuts. (Fig. 4)

6. Install the dust nozzle.
7. Adjust the motor part to the 0° position and secure it 

by tightening the knob. Secure the power cord with the 
cord clamp. (Fig. 5)

8. Turn the table saw back and then attach the carrying 
handles. (Fig. 6)

9. Install the switch to the leg and secure it with the 
tapping screws. (Fig. 7)

10. Install the saw blade and blade guard. When installing 
them, refer to the Section “Removing or installing saw 
blade” and “Installing blade guard”.

11. Install the guide rail (short) to the front side of the table 
saw and the guide rail (long) to the left side of the 
base. (Fig. 8)

12. Install the sub table to the base. Select the proper 
length stays depending on the position. (Fig. 9 & 10)

13. Install the hook to the leg. (Fig. 11)
14. Locate the table saw in a well lit and level area where 

you can maintain good footing and balance. It should 
be installed in an area that leaves enough room to 
easily handle the size of your workpieces. 
If there is any tendency for the table saw to tip over, 
slide or move during operation, the table saw should 
be secured to the floor.

Storing accessories (Fig. 12)
Push stick and wrenches can be stored on the right side 
of the tool.

FUNCTIONAL DESCRIPTION
 CAUTION:

• Always be sure that the tool is switched off and 
unplugged before adjusting or checking function on the 
tool.

Adjusting the depth of cut (Fig. 13)
The depth of cut may be adjusted by turning the handle. 
Turn the handle counterclockwise to raise the blade or 
clockwise to lower it.

NOTE:
• Use a shallow depth setting when cutting thin materials 

in order to obtain a cleaner cut.

Adjusting the bevel angle (Fig. 14)
Loosen the lock knob counterclockwise and the desired 
angle (0° - 45°) is obtained. The arrow pointer indicates 
the bevel angle.
After obtaining the desired angle, tighten the lock knob 
clockwise to secure the adjustment.

 CAUTION:
• After adjusting the bevel angle, be sure to tighten the 

lock knob securely.
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Switch action

 CAUTION:
• Remove workpiece from the table.
• Before plugging in the tool, always be sure that the tool 

is switched off. (Fig. 15)
To start the tool, press the ON (I) button.
To stop it, press the OFF (O) button or the switch cover.

ASSEMBLY
 CAUTION:

• Always be sure that the tool is switched off and 
unplugged before carrying out any work on the tool.

The tool is shipped from the factory with the saw blade 
and blade guard not in the installed condition.

Removing or installing saw blade

 CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and 

unplugged before installing or removing the blade.
• Use only the Makita hex wrench provided to install or 

remove the blade. Failure to do so may result in 
overtightening or insufficient tightening of the hex bolt. 
This could cause an injury.

• Use the following saw blade. Do not use saw blades 
which do not comply with the characteristics specified 
in these instructions.

014540

To remove the saw blade, remove the table insert on the 
table. Hold the outer flange with the wrench and loosen 
the hex bolt clockwise with the hex wrench. Then remove 
the outer flange. (Fig. 16)
To install the saw blade, assemble the inner flange, saw 
blade, outer flange, washer and hex bolt onto the arbor. 
Make sure that the teeth of the blade are pointing down at 
the front of the table. (Fig. 17)

 CAUTION:
• Keep the flange surface clean of dirt or other adhering 

matter; it could cause blade slippage. Be sure that the 
blade is installed so that the teeth are aligned in the 
cutting (turning) direction.

To secure the blade in place, hold the outer flange with 
the wrench, then tighten the hex bolt counterclockwise 
with the hex wrench. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX 
BOLT SECURELY. (Fig. 18)

 CAUTION:
• Be sure to hold the hex bolt carefully with the hex 

wrench. If your grip should slip, the hex wrench may 
come off the hex bolt, and your hand could strike the 
sharp blade edges.

Installing blade guard

 CAUTION:
• Before installing the blade guard, adjust the depth of 

cut to its maximum elevation.

Place the blade guard into the groove on the riving knife. 
Secure the blade guard by pivoting the lever on the blade 
guard. (Fig. 19 & 20)

 CAUTION:
• If the blade and riving knife are not aligned properly, a 

dangerous pinching condition may result during 
operation. Make sure they are properly aligned. You 
could suffer serious personal injury while using the tool 
without a properly aligned riving knife.

• If they are not aligned for any reasons, always have 
Makita authorized service center repair it.

• Don’t remove the riving knife.
There must be a clearance of about 4 - 5 mm between the 
riving knife and the blade teeth. Adjust the riving knife 
accordingly and tighten the hex nut securely. Attach the 
table insert on the table, then check to see that the blade 
guard works smoothly before cutting. (Fig. 21)

Installing and adjusting rip fence (Fig. 22)
Install the rip fence on the table so that the rip fence 
holder engages with the guide rail. Tighten the knob of the 
rip fence firmly clockwise. (Fig. 23)
To check that the rip fence is parallel with the blade, 
secure the rip fence 2 - 3 mm from the blade.
Raise the blade up to maximum elevation. Measure the 
distance (A) and (B) between the rip fence and blade. 
These two measurements should be identical.
If the rip fence is not parallel with the blade, proceed as 
follows;
1. Loosen the knob of the rip fence.
2. Adjust the rip fence until it becomes parallel with the 

blade.
3. Tighten the knob.

 CAUTION:
• Make sure that the rip fence is parallel with the blade, 

or a dangerous kickback condition may occur.

Connecting to vacuum cleaner (Fig. 24)
Cleaner operations can be performed by connecting the 
tool to Makita vacuum cleaner or dust collector.

OPERATION
 CAUTION:

• Always use “work helpers” such as push sticks and 
push blocks when there is a danger that your hands or 
fingers will come close to the blade.

• Always hold the workpiece firmly with the table and the 
rip fence or miter gauge. Do not bend or twist it while 
feeding. If the workpiece is bent or twisted, dangerous 
kickbacks may occur.

• NEVER withdraw the workpiece while the blade is 
running. If you must withdraw the workpiece before 
completing a cut, first switch the tool off while holding 
the workpiece firmly. Wait until the blade has come to a 
complete stop before withdrawing the workpiece. 
Failure to do so may cause dangerous kickbacks.

• NEVER remove cut-off material while the blade is 
running.

• NEVER place your hands or fingers in the path of the 
saw blade. Be especially careful with bevel cuts.

• Always secure the rip fence firmly, or dangerous 
kickbacks may occur.

Model Dia.
Blade

thickness
Kerf

2712 315 mm 2 mm or more 2.8 mm or more
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• Always use “work helpers” such as push sticks and 
push blocks when cutting small or narrow workpieces.

Work helpers
Push sticks, push blocks or auxiliary fence are types of 
“work helpers”. Use them to make safe, sure cuts without 
the need for the operator to contact the blade with any 
part of the body.

Auxiliary fence (Fig. 25)
Make auxiliary fence from 9.5 mm and 19 mm plywood 
pieces.

Ripping

 CAUTION:
• When cutting long or large workpieces, always provide 

adequate support behind the table. DO NOT allow a 
long board to move or shift on the table. This will cause 
the blade to bind and increase the possibility of 
kickback and personal injury. The support should be at 
the same height as the table. (Fig. 26)

1. Adjust the depth of cut a bit higher than the thickness 
of the workpiece.

2. Position the rip fence to the desired width of rip and 
secure it in place by tightening the knob.

3. Turn the tool on and gently feed the workpiece into the 
blade along with the rip fence.
(1) When the width of rip is 150 mm or wider, 

carefully use your right hand to feed the 
workpiece. Use your left hand to hold the 
workpiece in position against the rip fence.

(2) When the width of rip is 65 mm - 150 mm wide, 
use the push stick to feed the workpiece. 
(Fig. 27)

(3) When the width of rip is narrower than 65 mm, 
the push stick cannot be used because the push 
stick will strike the blade guard. Use the auxiliary 
fence and push block. Attach the auxiliary fence 
to the rip fence with two “C” clamps. (Fig. 28)
Feed the workpiece by hand until the end is 
about 25 mm from the front edge of the table. 
Continue to feed using the push block on the top 
of the auxiliary fence until the cut is complete. 
(Fig. 29)

Cross cutting

 CAUTION:
• When making a crosscut, remove the rip fence from the 

table.
• When cutting long or large workpieces, always provide 

adequate support to the sides of the table. The support 
should be at the same height as the table.

• Always keep hands away from path of blade.
Slide the rip fence into the rail on the table. Loosen the 
knob on the fence and align to desired angle (0° to 60°). 
Bring stock flush up against fence, secure it with the 
clamp on the rip fence and feed gently forward into the 
blade. (Fig. 30)

Carrying tool (Fig. 31)
Make sure that the tool is unplugged.
Carry the tool by holding the tool part shown in the figure.

 CAUTION:
• Always secure all moving portions before carrying the 

tool.
• Always make sure that the blade guard is installed in 

place before carrying the tool.

MAINTENANCE
 CAUTION:

• Always be sure that the tool is switched off and 
unplugged before attempting to perform inspection or 
maintenance.

• If the push block handle or push sticks is broken, 
contact Makita service center to get the replacement.

NOTICE:
• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the 

like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Cleaning
Clean out sawdust and chips from time to time. Carefully 
clean the blade guard and moving parts inside the table 
saw.

OPTIONAL ACCESSORIES
CAUTION:

• These accessories or attachments are recommended 
for use with your Makita tool specified in this manual. 
The use of any other accessories or attachments might 
present a risk of injury to persons. Only use accessory 
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding 
these accessories, ask your local Makita Service Center.
• Rip fence
• Wrench
• Hex wrench

NOTE:
• Some items in the list may be included in the tool 

package as standard accessories. They may differ 
from country to country.

Noise ENG905-1

The typical A-weighted noise level determined according 
to EN1870-1:

Sound pressure level (LpA): 93 dB (A)
Sound power level (LWA): 105 dB (A)
Uncertainty (K): 4 dB (A)

Wear ear protection.

 WARNING:
The figures quoted are emission levels and are not 
necessarily safe working levels. Whilst there is a 
correlation between the emission and exposure levels, 
this cannot be used reliably to determine whether or not 
further precautions are required. Factors that influence 
the actual level of exposure of the workforce include the 
characteristics of the work room and the other sources of 
noise etc.i.e. the number of machines and other adjacent 
processes. Also the permissible exposure level can vary 
from country to country. This information, however, will 
enable the user of the machine to make a better 
evaluation of the hazard and risk.
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For European countries only ENH113-1

EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:
Table Saw
Model No./Type: 2712
Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
They are manufactured in accordance with the following 
Standard or standardized documents:

EN1870-1, EN60204-1, EN55014-1, EN55014-2, 
EN61000-3-2, EN61000-3-11

The EC Type-Examination Certificate No. 
M6A.13.12.86528.002
The EC Type-Examination per 2006/42/EC was 
performed by:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65. D-80339 München Germany
Identification No.0123

The Technical file in accordance with 2006/42/EC is 
available from:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

20. 12. 2013

Yasushi Fukaya
Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht

TECHNISCHE GEGEVENS

• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit 
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003

Symbolen END310-1

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap 
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze 
betekenen alvorens de accu te gebruiken.

...... Lees de gebruiksaanwijzing.

...... Draag een veiligheidsbril.

................. Houd handen en vingers uit de buurt 
van het zaagblad.

.................. Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met 
het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake 
oude elektrische en elektronische 
apparaten en de toepassing daarvan 
binnen de nationale wetgeving, dient 
gebruikt elektrisch gereedschap 
gescheiden te worden ingezameld en 
te worden afgevoerd naar een recycle 

bedrijf dat voldoet aan de geldende 
milieu-eisen.

Gebruiksdoeleinden ENE003-1

Het gereedschap is bedoeld om hout te zagen.

Voeding ENF001-1

Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op 
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op 
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase 
wisselstroom. Dit gereedschap moet tijdens gebruik zijn 
geaard om de gebruiker te beschermen tegen elektrische 
schokken. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met drie 
draden die zijn voorzien van geaarde stekkers en geaarde 
stopcontacten waarin de stekker van het gereedschap 
past.

Algemene 
veiligheidswaarschuwingen voor 
elektrisch gereedschap GEA010-1

 WAARSCHUWING Lees alle 
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het 

1. Plank
2. Spouwmes
3. Poot
4. Opening voor schakelaar
5. Merkteken A
6. Pootsteun (lang)
7. Pootsteun (kort)
8. Voet
9. Brede zijde
10. Wiel, compleet
11. Stofafzuigaansluitmond
12. Draaghandgreep
13. Bout
14. Schakelaar
15. Tapschroef

16. Geleiderail
17. Slotbout
18. Hulptafel
19. Steun (lang)
20. Steun (kort)
21. Haak
22. Duwstok
23. Draaihendel
24. Vergrendelknop
25. Pijl
26. Ringsleutel
27. Sleutel
28. Losdraaien
29. Binnenflens
30. Zaagblad

31. Buitenflens
32. Ring
33. Zeskantbout
34. Vastdraaien
35. Beschermkap
36. Zeskantmoer
37. Speling tussen spouwmes en 

zaagtanden
38. Knop
39. Bovenkant/onderkant parallel
40. Hulpgeleider
41. Werkstuk
42. Duwblok
43. Breedtegeleider

Model 2712

Asgat 30 mm

Diameter van zaagblad 315 mm

Dikte van zaagblad 2 mm of minder

Max. zaagdikte

Dikte bij 90° 85 mm

Dikte bij 45° 58 mm

Breedte 1.600 mm

Onbelast toerental 2.950 (min-1) (50 Hz) 3.400 (min-1) (60 Hz)

Tafelafmetingen (l x b) 550 mm x 1.600 mm met hulptafel (achterkant)

Nettogewicht 52,9 kg

Veiligheidsklasse Klasse I



34

niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan 
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en 
instructies om in de toekomst te 
kunnen raadplegen.

AANVULLENDE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
VOOR GEREEDSCHAP ENB122-1

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
1. Draag oogbescherming. 
2. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van 

ontvlambare vloeistoffen of gassen. 
3. Gebruik het gereedschap NOOIT met een 

doorslijpschijf erop gemonteerd. 
4. Controleer vóór het gebruik het zaagblad 

zorgvuldig op barsten of beschadiging. Vervang 
een gebarsten of beschadigde zaagblad meteen. 

5. Gebruik alleen zaagbladen die aanbevolen worden 
door de fabrikant en die voldoen aan de norm 
EN847-1, en let erop dat het spouwmes niet dikker 
is dan de zaagbreedte van het zaagblad en niet 
dunner is dan het zaagblad zelf. 

6. Gebruik altijd de accessoires die in deze 
gebruiksaanwijzing aanbevolen worden. Gebruik 
van ongeschikte accessoires, zoals slijpschijven, 
kan tot letsel leiden. 

7. Kies voor het materiaal, dat u wilt bewerken, het 
geschikte zaagblad. 

8. Zaagbladen van hooggelegeerd snelstaal (HSS) 
mogen niet worden gebruikt. 

9. Om het geluidsniveau te verlagen, zorgt u er altijd 
voor dat het zaagblad scherp en schoon is. 

10. Gebruik een zaagblad dat op de juiste wijze 
geslepen is. Houd u aan de maximale snelheid 
aangegeven op het zaagblad. 

11. Reinig de as, de flenzen (vooral het montagevlak) 
en de zeskantmoer voordat u het zaagblad 
monteert. Gebrekkige montage kan trilling/
schommeling of slippen van het zaagblad 
veroorzaken. 

12. Gebruik de beschermkap en het spouwmes voor 
elk soort werk waarvoor deze kunnen worden 
gebruikt, inclusief alle doorzaagactiviteiten. 
Monteer altijd de beschermkap volgens de 
instructies beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. Doorzaagactiviteiten zijn 
activiteiten waarbij het zaagblad het werkstuk 
helemaal doorzaagt, zoals bij schulpen of 
afkorten. Gebruik het gereedschap NOOIT met een 
defecte beschermkap en maak de beschermkap 
nooit vast door middel van een touw, een koord 
e.d. Elke abnormale werking van de beschermkap 
moet onmiddellijk worden gerepareerd. 

13. Monteer onmiddellijk weer de beschermkap en het 
spouwmes, na het voltooien van de activiteit 
waarvoor demontage van de beschermkap 
noodzakelijk was. 

14. Zaag niet in metalen voorwerpen zoals spijkers en 
schroeven. Inspecteer het werkstuk en verwijder 
alle spijkers, schroeven en andere dingen die er 
niet thuis horen, voordat u met het zagen begint. 

15. Verwijder sleutels, afgezaagde stukken e.d. van 
het tafelblad voordat u het gereedschap 
inschakelt. 

16. Draag NOOIT handschoenen tijdens het bedienen 
van het gereedschap. 

17. Houd uw handen uit de buurt van de looplijn van 
het zaagblad. 

18. Sta NOOIT in het verlengde van de zaaglijn van het 
zaagblad, en laat niet toe dat iemand anders daar 
gaat staan. 

19. Zorg ervoor dat het zaagblad het spouwmes of het 
werkstuk niet raakt voordat u het gereedschap 
hebt ingeschakeld. 

20. Laat het gereedschap een tijdje draaien voordat u 
het werkstuk gaat zagen. Controleer op trillingen 
of schommelingen die op onjuiste montage of een 
slecht uitgebalanceerd zaagblad kunnen wijzen. 

21. Het gereedschap mag niet gebruikt worden voor 
het zagen van gleuven, het maken van rabatten of 
welke vorm van freeswerk dan ook.

22. Vervang het inzetstuk als deze gesleten is. 
23. Verander NOOIT de instelling van het 

gereedschap als deze ingeschakeld is. Haal de 
stekker uit het stopcontact voordat u de 
instellingen verandert. 

24. Gebruik indien nodig een duwstok. Een duwstok 
MOET worden gebruikt voor het schulpen van 
smalle werkstukken, zodat uw handen en vingers 
op veilige afstand van het zaagblad blijven. 

25. Berg de duwstok altijd op als deze niet wordt 
gebruikt. 

26. Schenk speciale aandacht aan de 
voorzorgsmaatregelen voor het voorkomen van 
TERUGSLAG. TERUGSLAG is een plotselinge 
reactie op een bekneld, vastgelopen of niet-
uitgelijnd zaagblad. TERUGSLAG leidt ertoe dat 
het werkstuk van het gereedschap wordt 
weggeslingerd in de richting van de gebruiker. 
TERUGSLAG KAN LEIDEN TOT ERNSTIG 
PERSOONLIJK LETSEL. Voorkom TERUGSLAG 
door de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te 
nemen: Gebruik altijd een goed aangescherpt 
zaagblad. Houd de breedtegeleider evenwijdig met 
het zaagblad. Houd het spouwmes, de vingers 
voor terugslagbeveiliging en de beschermkap op 
hun plaats gemonteerd en zorg ervoor dat deze 
naar behoren werken. Laat het werkstuk niet los 
totdat u het helemaal voorbij het zaagblad hebt 
geduwd. Schulp geen werkstuk dat verbogen of 
kromgetrokken is of geen rechte rand heeft die 
langs de geleider kan worden geplaatst. 

27. Zaag nooit uit de vrije hand. “Uit de vrije hand” 
betekent dat in plaats van de verstekgeleider of de 
breedtegeleider u uw handen gebruikt om het 
werkstuk te ondersteunen of te geleiden. 

28. Reik NOOIT rond of over het zaagblad. Reik NOOIT 
naar een werkstuk voordat het zaagblad volledig 
tot stilstand is gekomen. 

29. Vermijd bruusk en snel aanvoeren van het 
werkstuk. Voer harde werkstukken zo langzaam 



35

mogelijk aan. Buig of verdraai het werkstuk niet 
tijdens het aanvoeren. Als het zaagblad in het 
werkstuk vast blijft zitten of blokkeert, moet u het 
gereedschap onmiddellijk uitschakelen. Haal de 
stekker uit het stopcontact. Maak het werkstuk 
vrij. 

30. Verwijder NOOIT zaagafval dicht bij het zaagblad 
en raak de beschermkap nooit aan terwijl het 
zaagblad draait. 

31. Verwijder elk loszittende houtknoest uit het 
werkstuk voordat u het begint te zagen. 

32. Behandel het netsnoer voorzichtig. Ruk niet aan 
het snoer om zo de stekker uit het stopcontact te 
trekken. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, 
olie, water en scherpe randen. 

33. Stof dat tijdens de werkzaamheden vrijkomt, kan 
chemische bestanddelen bevatten die kanker, 
geboortedefecten of andere voortplantingsschade 
kan (kunnen) verwekken. Enkele voorbeelden van 
deze chemische stoffen zijn: 
- lood van loodhoudende verfstoffen en 
- arsenicum en chroom van chemisch behandeld 

hout. 
- Het risico van deze blootstellingen varieert en 

hangt af van het feit hoe vaak u dit soort 
werkzaamheden uitvoert. Om blootstelling aan 
deze chemische bestanddelen te verminderen: 
moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden 
in een goed geventileerde werkomgeving en 
gebruikmakend van goedgekeurd 
beschermende hulpmiddelen, zoals stofmaskers 
die ontworpen zijn om microscopisch kleine 
deeltjes te kunnen filteren. 

34. Wanneer het gereedschap binnenshuis wordt 
gebruikt, sluit u het gereedschap altijd aan op een 
extern stofafzuigsysteem. Schakel het 
stofafzuigsysteem in voordat u het gereedschap 
inschakelt.

35. De beschermkap kan omhoog gezet worden om 
het werkstuk in positie te brengen en om het 
schoonmaken te vereenvoudigen. Zorg er altijd 
voor dat de beschermkap zich in de onderste 
stand vlak op de tafelcirkelzaag bevindt, voordat u 
de stekker in het stopcontact steekt. 

36. Draag handschoenen tegen de kans op 
snijwonden wanneer u de zaagbladen hanteert, 
hout in het gereedschap voert of 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

37. Probeer nooit houtsnippers te verwijderen terwijl 
het zaagblad draait of het gereedschap is 
ingeschakeld.

38. Probeer nooit het gereedschap te gebruiken 
wanneer niet alle beschermkappen en andere 
veiligheidsvoorzieningen van het gereedschap in 
goed werkende staat verkeren.

39. Gebruikers moeten voldoende getraind zijn in het 
monteren, afstellen en bedienen van het 
gereedschap.

40. Gebruik nooit zaagbladen waarvan het 
maximumtoerental lager is dan het 
nullasttoerental van het gereedschap.

41. Zorg voor goede verlichting op uw werkplek.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

MONTEREN

VOORBEREIDINGEN
Controleer de inhoud van de verpakking op aanwezigheid 
van de volgende onderdelen. Neem onmiddellijk contact 
op met een Makita-servicecentrum in het geval enig 
onderdeel in de verpakking ontbreekt.
- Tafelcirkelzaag (1 stuk)
- Poot (4 stuks)
- Voet (4 stuks)
- Bout met verzonken kop voor voet (4 stuks)
- Zeskantmoer voor voet (4 stuks)
- Pootsteun (lang) (2 stuks)
- Pootsteun (kort) (2 stuks)
- Wiel, compleet (1 stuk)
- Stofafzuigaansluitmond (1 stuk)
- Draaghandgreep (2 stuks)
- Slotbout voor geleiderail (4 stuks)
- Zeskantbout voor geleiderail (4 stuks)
- Geleiderail (lang) (1 stuk)
- Geleiderail (kort) (1 stuk)
- Hulptafel (1 stuk)
- Steun (lang) (2 stuks)
- Steun (kort) (2 stuks)
- Haak (1 stuk)
- Beschermkap (1 stuk)
- Tapschroef (3 stuks)
- Zeskantbout (38 stuks)
- Zeskantmoer (38 stuks)
- Ringsleutel (1 stuk)
- Sleutel (1 stuk)
- Duwstok (1 stuk)
- Duwblok (1 stuk)
- Geleider (voor breedtegeleider) (1 stuk)
- Breedtegeleider (1 stuk)

De tafelcirkelzaag monteren
1. Leg de tafelcirkelzaag op zijn kop op twee planken. 

Controleer of het spouwmes tussen de twee planken 
valt (zie afb. 1).

2. Bevestig de vier poten aan de binnenkant van de 
tafelrand. Bevestig de poot waarin de opening voor de 
schakelaar zit aan de kant met het merkteken “A” op 
de tafelrand. Bevestig de vier poten, maar draai de 
bouten nog niet strak aan (zie afb. 2).

3. Bevestig de pootsteunen (lang) aan de poten en 
bevestig daarna de pootsteunen (kort) aan de poten. 
Monteer de poten en pootsteunen stevig met behulp 
van de bouten. Controleer altijd de richting van de 
pootsteunen.

4. Monteer de voeten aan de onderkant van de poten. 
Bevestig ze met de bouten met verzonken kop en de 
zeskantmoeren (zie afb. 3).

5. Monteer de complete wielen aan de poten en bevestig 
ze met de bouten en zeskantmoeren (zie afb. 4).

6. Monteer de stofafzuigaansluitmond.
7. Stel de motor af op de stand 0° en zet hem vast door 

de knop aan te draaien. Bevestig het netsnoer met 
behulp van de snoerklem (zie afb. 5).

8. Zet de tafelcirkelzaag rechtop en bevestig daarna de 
draaghandgrepen (zie afb. 6).
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9. Monteer de schakelaar op de poot en zet hem vast 
met tapschroeven (zie afb. 7).

10. Monteer het zaagblad en de beschermkap. Voor 
montage, raadpleeg het tekstdeel “Het zaagblad 
aanbrengen en verwijderen” en “De beschermkap 
aanbrengen”.

11. Monteer de geleiderail (kort) aan de voorkant van de 
tafelcirkelzaag en de geleiderail (lang) aan de 
linkerkant van de tafelcirkelzaag (zie afb. 8).

12. Monteer de hulptafel aan de tafelrand. Kies aan de 
hand van de montagepositie de juiste lengte van de 
steunen (zie afb. 9 en 10).

13. Monteer de haak aan de poot (zie afb. 11).
14. Stel de tafelcirkelzaag op een goed verlichte en 

horizontale plaats op, waar u goede steun voor uw 
voeten hebt en uw evenwicht niet kunt verliezen. Zorg 
ervoor dat er rond de tafelcirkelzaag voldoende ruimte 
is om uw werkstukken gemakkelijk te kunnen 
hanteren. 
Als de tafelcirkelzaag tijdens gebruik neigt om te 
vallen, te verschuiven of te bewegen, moet de 
tafelcirkelzaag aan de vloer worden bevestigd.

Bewaarplaats voor accessoires (zie 
afb. 12)
Duwstokken en sleutels kunnen worden bewaard aan de 
rechterkant van het gereedschap.

BESCHRIJVING VAN DE 
WERKING

 LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld 

en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens 
de werking van het gereedschap te controleren of af te 
stellen.

Instellen van de zaagdiepte (zie afb. 13)
De zaagdiepte kan worden ingesteld door de draaihendel 
linksom of rechtsom te draaien. Draai de draaihendel 
linksom om het zaagblad hoger te zetten, of rechtsom om 
het zaagblad lager te zetten.

OPMERKING:
• Om bij het zagen van dun materiaal een gladdere 

zaagsnede te verkrijgen moet u een geringe 
zaagdiepte gebruiken.

Instellen van de verstekhoek (zie afb. 14)
Draai de vergrendelknop linksom los om de gewenste 
hoek (0° - 45°) te krijgen. De pijl geeft de verstekhoek 
aan.
Nadat de gewenste hoek is ingesteld, draait u de 
vergrendelknop rechtsom vast om de instelling te 
vergrendelen.

 LET OP:
• Zorg ervoor dat, na instelling van de verstekhoek, de 

vergrendelknop stevig wordt vastgezet.

Werking van de aan-uitschakelaar

 LET OP:
• Haal het werkstuk van het tafelblad af.

• Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld, 
voordat u de stekker in het stopcontact steekt (zie 
afb. 15).

Om het gereedschap in te schakelen, drukt u op de aan-
knop (I).
Om het gereedschap te stoppen, drukt u op de uit-knop 
(O) of de knopafdekking.

ONDERDELEN AANBRENGEN EN 
VERWIJDEREN

 LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld 

en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens 
enige werkzaamheden aan het gereedschap uit te 
voeren.

Bij verzending van het gereedschap uit de fabriek, zijn het 
zaagblad en de beschermkap niet op het gereedschap 
gemonteerd.

Het zaagblad aanbrengen en verwijderen

 LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld 

en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens 
het zaagblad aan te brengen of te verwijderen.

• Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Makita-ringsleutel 
voor het aanbrengen en verwijderen van het zaagblad. 
Als u dit nalaat, loopt u het risico dat de zeskantbout te 
vast of onvoldoende vast aangedraaid wordt. Hierdoor 
kan letsel worden veroorzaakt.

• Gebruik het hieronder gespecificeerde zaagblad. 
Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan 
eigenschappen gespecificeerd in deze handleiding.

014540

Om het zaagblad te verwijderen, verwijdert u eerst het 
inzetstuk vanaf de tafel. Houd de buitenflens vast met de 
sleutel en draai de zeskantbout rechtsom los met de 
ringsleutel. Verwijder vervolgens de buitenflens (zie 
afb. 16).
Om het zaagblad te monteren, monteert u de binnenflens, 
het zaagblad, de buitenflens, de ring en de zeskantbout 
op de as. Zorg ervoor dat de tanden van het zaagblad aan 
de voorkant van de tafel omlaag wijzen (zie afb. 17).

 LET OP:
• Houd het flensoppervlak vrij van vuil en ander 

materiaal dat er zich op hecht omdat het anders 
slippen van het zaagblad kan veroorzaken. Zorg ervoor 
dat het zaagblad zodanig gemonteerd wordt dat de 
zaagtanden in de lijn van de zaag (draai)-richting 
staan.

Om het zaagblad vast te zetten, moet u de buitenflens 
met de sleutel vasthouden en de zeskantbout met de 
ringsleutel linksom vastdraaien. ZORG ERVOOR DAT U 
DE ZESKANTBOUT STEVIG VASTDRAAIT (zie afb. 18).

 LET OP:
• Zorg ervoor dat de ringsleutel goed om de zeskantbout 

zit. Als u grip verliest, kan de ringsleutel losschieten 

Model Diameter
Dikte van
zaagblad

Zaagsnede

2712 315 mm 2 mm of meer 2,8 mm of meer
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van de zeskantbout, en loopt u het risico dat uw hand 
in aanraking komt met de zaagtanden.

De beschermkap aanbrengen

 LET OP:
• Voordat u de beschermkap aanbrengt, moet u de 

zaagdiepte in de maximale stand (hoogste stand) 
zetten.

Plaats de beschermkap in de groef op het spouwmes. Zet 
de beschermkap vast door de hendel op de beschermkap 
te kantelen (zie afb. 19 en 20).

 LET OP:
• Als het zaagblad en het spouwmes niet goed uitgelijnd 

zijn, kunnen deze tijdens het gebruik gaan knellen, wat 
gevaarlijk is. Let daarom goed op de juiste uitlijning. Bij 
gebruik van het gereedschap zonder een goed 
uitgelijnd spouwmes, kunt u ernstig persoonlijk letsel 
oplopen.

• Als ze om welke reden dan ook niet uitgelijnd zijn, laat 
u dit altijd repareren door een erkend Makita-
servicecentrum.

• Verwijder het spouwmes niet.
De speling tussen het spouwmes en de tanden van het 
zaagblad moet 4 tot 5 mm zijn. Stel het spouwmes 
dienovereenkomstig af en draai de zeskantmoer stevig 
vast. Monteer het inzetstuk op de tafelcirkelzaag en 
controleer vervolgens of de beschermkap soepel werkt 
(zie afb. 21).

Aanbrengen en afstellen van de 
breedtegeleider (zie afb. 22)
Monteer de breedtegeleider zodanig op de tafel dat de 
breedtegeleiderhouder vastgrijpt in de geleiderail. Draai 
de knop van de breedtegeleider stevig rechtsom vast (zie 
afb. 23).
Om te controleren of de breedtegeleider parallel is met 
het zaagblad, zet u de breedtegeleider vast op 2 tot 3 mm 
van het zaagblad.
Breng het zaagblad tot in zijn hoogste positie omhoog. 
Meet afstanden (A) en (B) tussen de breedtegeleider en 
het zaagblad. Deze twee gemeten afstanden moeten 
exact hetzelfde zijn.
Ga als volgt te werk als de breedtegeleider niet parallel is 
met het zaagblad:
1. Draai de knop van de breedtegeleider los.
2. Stel de breedtegeleider af totdat deze parallel is met 

het zaagblad.
3. Draai knop vast.

 LET OP:
• Zorg ervoor dat de breedtegeleider evenwijdig is met 

het zaagblad, omdat anders kans bestaat op 
gevaarlijke terugslag.

Aansluiten op een stofzuiger (zie afb. 24)
Door een Makita-stofzuiger of -stofvanger op het 
gereedschap aan te sluiten, kunt u nog schoner werken.

BEDIENING
 LET OP:

• Gebruik altijd hulpmiddelen zoals duwstokken en 
duwblokken wanneer het gevaar bestaat dat uw 
handen of vingers dichtbij het zaagblad komen.

• Houd het werkstuk altijd goed vast op de tafelblad met 
behulp van de breedtegeleider en verstekgeleider. 
Buig of verdraai het werkstuk niet tijdens het 
aanvoeren. Als het werkstuk gebogen of verdraaid 
wordt, kan gevaarlijke terugslag optreden.

• Probeer NOOIT het werkstuk terug te nemen terwijl de 
zaag nog draait. Wanneer u het werkstuk wilt 
terugnemen voordat het volledig is gezaagd, moet u 
eerst het gereedschap uitschakelen terwijl u het 
werkstuk stevig vasthoudt. Wacht totdat het zaagblad 
volledig tot stilstand is gekomen en verwijder dan het 
werkstuk. Als u dat niet doet, kan gevaarlijke terugslag 
worden veroorzaakt.

• Verwijder NOOIT afgezaagd materiaal terwijl het 
zaagblad nog draait.

• Breng uw handen of vingers NOOIT in de zaaglijn van 
het zaagblad. Wees vooral voorzichtig tijdens 
verstekzagen.

• Zet de breedtegeleider altijd goed vast om gevaarlijke 
terugslag te voorkomen.

• Gebruik altijd hulpmiddelen, zoals duwstokken en 
duwblokken, wanneer u kleine of smalle werkstukken 
zaagt.

Hulpmiddelen
Duwstokken, duwblokken of een hulpgeleider zijn 
voorbeelden van hulpmiddelen. Gebruik ze om veilig 
zuivere zaagsneden te maken zonder dat de gebruiker 
met enig deel van zijn lichaam in aanraking komt met het 
zaagblad.

Hulpgeleider (zie afb. 25)
Maak een hulpgeleider van stukken multiplex van 9,5 mm 
en 19 mm dik.

Schulpen

 LET OP:
• Wanneer u lange of brede werkstukken zaagt, zorgt u 

altijd voor voldoende ondersteuning achter de 
tafelcirkelzaag. Zorg ervoor dat een lange plank NIET 
op het tafelblad kan bewegen of schuiven. Hierdoor zal 
het zaagblad worden vastgeklemd en de kans op 
terugslag en persoonlijk letsel toenemen. De steun 
moet even hoog zijn als het tafelblad (zie afb. 26).

1. Stel de zaagdiepte iets hoger in dan de dikte van het 
werkstuk.

2. Plaats de breedtegeleider op de gewenste breedte 
van de schulp en klem hem stevig op zijn plaats door 
de knop vast te draaien.

3. Schakel het gereedschap in en voer het werkstuk 
langzaam langs de breedtegeleider aan.
(1) Bij een schulpbreedte van 150 mm of meer, 

gebruikt u voorzichtig uw rechterhand om het 
werkstuk aan te voeren. Gebruik uw linkerhand 
om het werkstuk op zijn plaats tegen de 
breedtegeleider te houden.
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(2) Bij een schulpbreedte tussen 65 mm en 
150 mm, gebruikt u de duwstok om het werkstuk 
aan te voeren (zie afb. 27).

(3) Bij een schulpbreedte kleiner dan 65 mm kan de 
duwstok niet gebruikt worden omdat de duwstok 
dan in aanraking komt met de beschermkap. 
Gebruik een hulpgeleider en een duwblok. 
Bevestig de hulpgeleider aan de breedtegeleider 
met twee C-klemmen (zie afb. 28).
Voer het werkstuk met de hand aan totdat het 
uiteinde circa 25 mm verwijderd is van de 
voorkant van het tafelblad. Ga door met het 
aanvoeren met behulp van een duwblok op de 
hulpgeleider totdat de zaagsnede voltooid is (zie 
afb. 29).

Afkorten

 LET OP:
• Voor afkorten moet de breedtegeleider vanaf de 

tafelcirkelzaag worden verwijderd.
• Wanneer u lange of brede werkstukken zaagt, zorgt u 

altijd voor voldoende ondersteuning aan beide 
zijkanten van de tafelcirkelzaag. De steun moet even 
hoog zijn als het tafelblad.

• Houd uw handen uit de buurt van de zaaglijn van het 
zaagblad.

Schuif de breedtegeleider in de rail op de tafel. Draai de 
knop van de breedtegeleider los en lijn uit met de 
gewenste hoek (0° t/m 60°). Plaats het werkstuk glad 
langs de geleider, zet het vast met de klem op de 
breedtegeleider, en voer het werkstuk geleidelijk aan 
langs het zaagblad (zie afb. 30).

Transport van het gereedschap (zie 
afb. 31)
Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is 
getrokken.
Transporteer het gereedschap en houdt deze vast zoals 
aangegeven in de afbeelding.

 LET OP:
• Zet altijd alle beweegbare delen vast voordat u het 

gereedschap transporteert.
• Zorg er altijd voor dat de beschermkap op het 

gereedschap is aangebracht voordat u het 
gereedschap transporteert.

ONDERHOUD
 LET OP:

• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is 
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is 
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud 
uitvoert.

• Als het handvat van het duwblok of de duwstok kapot 
is, neemt u contact op met Makita om hem te 
vervangen.

KENNISGEVING:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, 

enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of 
barsten.

Schoonmaken
Verwijder af en toe zaagsel en spanen van het 
gereedschap. Maak vooral de beschermkap en de 
bewegende onderdelen in de tafelcirkelzaag goed 
schoon.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:

• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen 
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze 
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van 
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor 
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of 
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven 
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze 
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Breedtegeleider
• Sleutel
• Ringsleutel

OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de 

doos van het gereedschap als standaard toebehoren. 
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid ENG905-1

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten 
volgens EN1870-1:

Geluidsdrukniveau (LpA): 93 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 4 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

 WAARSCHUWING:
De vermelde waarden zijn emissieniveaus en niet 
noodzakelijkerwijs veilige bedrijfsniveaus. Ondanks dat er 
een correlatie bestaat tussen de emissie- en 
blootstellingsniveaus, kan dit niet betrouwbaar worden 
gebruikt om te bepalen of verdere voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Factoren die het werkelijke niveau 
waaraan de werklui worden blootgesteld beïnvloeden, zijn 
onder andere de eigenschappen van het vertrek waarin 
wordt gewerkt en de andere geluidsbronnen en dergelijke, 
d.w.z. het aantal gereedschappen in gebruik en andere 
werkzaamheden in de buurt. Verder kan het toegestane 
blootstellingsniveau verschillen van land tot land. Deze 
informatie stelt de gebruiker van het gereedschap echter 
in staat om een betere afweging te maken van het gevaar 
en risico.

Alleen voor Europese landen ENH113-1

EU-verklaring van conformiteit
Makita verklaart dat de volgende machine(s):
Aanduiding van de machine:
Tafelcirkelzaag
Modelnr./Type: 2712
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG
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Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de 
volgende normen of genormaliseerde documenten:

EN1870-1, EN60204-1, EN55014-1, EN55014-2, 
EN61000-3-2, EN61000-3-11

Het certificaatnummer van het EU-typeonderzoek is: 
M6A.13.12.86528.002
De EU-typeonderzoek volgens 2006/42/EG werd 
uitgevoerd door:

TÜV SÜD Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65. D-80339 München Duitsland
Identificatienr. 0123

Het technische bestand volgens 2006/42/EG is 
verkrijgbaar bij:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België

20. 12. 2013

Yasushi Fukaya
Directeur

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
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