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13 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: DUR368A DUR368L

Handle type Bike handle Loop handle

No load speed 
(at each rotation speed level)

Cutter blade / Nylon cutting 
head / Plastic blade

3: 6,500 min-1 
2: 5,300 min-1 
1: 3,500 min-1

Overall length 
(without cutting tool)

1,758 mm

Nylon cord diameter 2.0 - 2.4 mm

Applicable cutting tool and 
cutting diameter

3-tooth blade  
(P/N: 195298-3)

230 mm

4-tooth blade  
(P/N: B-14118)

230 mm

8-tooth blade  
(P/N: B-14130)

230 mm

Nylon cutting head  
(P/N: 198893-8)

350 mm

Plastic blade  
(P/N: 198383-1)

255 mm

Rated voltage D.C. 36 V

Net weight 4.1 - 4.7 kg 3.9 - 4.5 kg

•	 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.
•	 The	weight	may	differ	depending	on	the	attachment(s),	including	the	battery	cartridge.	The	lightest	and	heavi-

est	combination,	according	to	EPTA-Procedure	01/2014,	are	shown	in	the	table.

Applicable battery cartridge, battery adapter and charger
Battery cartridge BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Battery Adapter BAP182 / BL36120A

Charger DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Some	of	the	battery	cartridges,	battery	adapters	and	chargers	listed	above	may	not	be	available	depending	on	
your	region	of	residence.

WARNING: Only use the battery cartridges, battery adapters and chargers listed above.	Use	of	any	
other	battery	cartridges,battery	adapters	and	chargers	may	cause	injury	and/or	fire.

Noise
Applicable	standard	:	ISO22868
Model DUR368A

Cutting tool Sound	pressure	level	(LpA)
dB(A)

Sound	power	level	(LWA)
dB(A)

LpA dB(A) Uncertainty (K)
dB(A)

LWA	dB(A) Uncertainty (K)
dB(A)

4-tooth blade 74.7 1.0 89.2 1.6

Nylon cutting head 76.4 1.6 89 1.0

Plastic blade 75.1 0.3 86 0.4
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Model DUR368L

Cutting tool Sound	pressure	level	(LpA)
dB(A)

Sound	power	level	(LWA)
dB(A)

LpA dB(A) Uncertainty (K)
dB(A)

LWA	dB(A) Uncertainty (K)
dB(A)

4-tooth blade 74.7 1.0 89.2 1.6

Nylon cutting head 76.4 1.6 89 1.0

Plastic blade 75.1 0.3 86 0.4

•	 Even	if	the	sound	pressure	level	listed	above	is	80	dB	(A)	or	less,	the	level	under	working	may	exceed	80	dB	
(A).	Wear	ear	protection.

NOTE:	The	declared	noise	emission	value(s)	has	been	measured	in	accordance	with	a	standard	test	method	and	
may	be	used	for	comparing	one	tool	with	another.
NOTE:	The	declared	noise	emission	value(s)	may	also	be	used	in	a	preliminary	assessment	of	exposure.

WARNING: Wear ear protection.

WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared val-
ue(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation 
of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the 
times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration
Applicable	standard	:	ISO22867
Model DUR368A

Cutting tool Left	hand Right hand

ah,W (m/s2) Uncertainty K 
(m/s2)

ah,W (m/s2) Uncertainty K 
(m/s2)

4-tooth blade 2.5 1.5 2.5 1.5

Nylon cutting head 2.5 1.5 2.5 1.5

Plastic blade 2.5 1.5 2.5 1.5

Model DUR368L

Cutting tool Left	hand Right hand

ah,W (m/s2) Uncertainty K 
(m/s2)

ah,W (m/s2) Uncertainty K 
(m/s2)

4-tooth blade 2.5 1.5 2.5 1.5

Nylon cutting head 2.5 1.5 2.5 1.5

Plastic blade 2.5 1.5 2.5 1.5

NOTE:	The	declared	vibration	total	value(s)	has	been	measured	in	accordance	with	a	standard	test	method	and	
may	be	used	for	comparing	one	tool	with	another.
NOTE:	The	declared	vibration	total	value(s)	may	also	be	used	in	a	preliminary	assessment	of	exposure.

WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared 
value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation 
of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the 
times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
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Symbols
The	followings	show	the	symbols	used	for	the	equip-
ment.	Be	sure	that	you	understand	their	meaning	before	
use.

Take	particular	care	and	attention.

 

Read instruction manual.

15m(50FT)
Keep distance at least 15 m.

Danger;	be	aware	of	thrown	objects.

Caution; kickback

Wear	a	helmet,	goggles	and	ear	protection.

Wear	protective	gloves.

Wear	sturdy	boots	with	nonslip	soles.	
Steeltoed	safety	boots	are	recommended.

Do	not	expose	to	moisture.

 
Ni-MH
Li-ion

Only	for	EU	countries	 
Do	not	dispose	of	electric	equipment	or	
battery pack together with household 
waste	material!	In	observance	of	the	
European	Directives,	on	Waste	Electric	
and	Electronic	Equipment	and	Batteries	
and	Accumulators	and	Waste	Batteries	and	
Accumulators and their implementation 
in accordance with national laws, electric 
equipment	and	batteries	and	battery	
pack(s)	that	have	reached	the	end	of	
their	life	must	be	collected	separately	and	
returned to an environmentally compatible 
recycling	facility.

EC Declaration of Conformity
For European countries only
The	EC	declaration	of	conformity	is	included	as	Annex	A	
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS
General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided 
with this power tool.	Failure	to	follow	all	instructions	
listed	below	may	result	in	electric	shock,	fire	and/or	
serious	injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
The	term	"power	tool"	in	the	warnings	refers	to	your	
mains-operated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.

Important safety instructions for the tool

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.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
Intended use
1. This tool is only intended for cutting grass, 

weeds, bushes and undergrowth. It should not 
be used for any other purpose such as edging 
or hedge cutting as this may cause injury.

General instructions
1. Never allow people unfamiliar with these 

instructions, people (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabil-
ities, or lack of experience and knowledge to 
use the tool. Children should be supervised to 
ensure that they do not play with the tool.

2. Before starting the tool, read this instruction 
manual to become familiar with the handling of 
the tool.

3. Do not lend the tool to a person with insuffi-
cient experience or knowledge regarding han-
dling of brushcutters and string trimmers.

4. When lending the tool, always attach this 
instruction manual.

5. Handle the tool with the utmost care and 
attention.

6. Never use the tool after consuming alcohol or 
drugs, or if feeling tired or ill.

7. Never attempt to modify the tool.
8. Follow the regulations about handling of 

brushcutters and string trimmers in your 
country.

Personal protective equipment
►	Fig.1

1. Wear safety helmet, protective goggles and 
protective gloves to protect yourself from 
flying debris or falling objects.

2. Wear ear protection such as ear muffs to pre-
vent hearing loss.

3. Wear proper clothing and shoes for safe 
operation, such as a work overall and sturdy, 
non-slip shoes. Do not wear loose clothing or 
jewelry.	Loose	clothes,	jewelry	or	long	hair	can	be	
caught in moving parts.

4. When touching the cutting blade, wear protec-
tive gloves. Cutting blades can cut bare hands 
severely.
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Work area safety
1. Operate the tool under good visibility and day-

light conditions only. Do not operate the tool in 
darkness or fog.

2. Do not operate the tool in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable 
liquids, gases or dust.	The	tool	creates	sparks	
which	may	ignite	the	dust	or	fumes.

3. During operation, never stand on an unstable 
or slippery surface or a steep slope. During 
the cold season, beware of ice and snow and 
always ensure secure footing.

4. During operation, keep bystanders or animals 
at least 15 m away from the tool. Stop the tool 
as soon as someone approaches.

5. Never operate the tool while people, especially 
children, or pets are nearby.

6. Before operation, examine the work area for 
stones or other solid objects.	They	can	be	
thrown or cause dangerous kickback and result in 
serious	injury	and/or	property	damage.

7. WARNING: Use of this product can create 
dust containing chemicals which may cause 
respiratory or other illnesses. Some examples 
of these chemicals are compounds found in 
pesticides, insecticides, fertilizers and herbi-
cides. 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.

Electrical and battery safety
1. Do not expose the tool to rain or wet condi-

tions.	Water	entering	the	tool	will	increase	the	risk	
of	electric	shock.

2. Do not use the tool if the switch does not 
turn it on and off. Any tool that cannot be con-
trolled with the switch is dangerous and must be 
repaired.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before installing a 
battery pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying	the	tool	with	your	finger	on	the	switch	or	
energising the tool that have the switch on invites 
accidents.

4. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. 
The	cell	may	explode.	Check	with	local	codes	for	
possible special disposal instructions.

5. Do not open or mutilate the battery(ies). 
Released electrolyte is corrosive and may cause 
damage	to	the	eyes	or	skin.	It	may	be	toxic	if	
swallowed.

6. Do not charge battery in rain, or in wet 
locations.

Putting into operation
1. Before assembling or adjusting the tool, 

remove the battery cartridge.
2. Before handling the cutter blade, wear protec-

tive gloves.

3. Before installing the battery cartridge, inspect 
the tool for damages, loose screws/nuts or 
improper assembly. Sharpen blunt cutter 
blade. If the cutter blade is bent or dam-
aged, replace it. Check all control levers and 
switches for easy action. Clean and dry the 
handles.

4. Never attempt to switch on the tool if it is dam-
aged or not fully assembled. Otherwise serious 
injury	may	result.

5. Adjust the shoulder harness and hand grip to 
suit the operator's body size.

6. When inserting a battery cartridge, keep the 
cutting attachment clear of your body and 
other object, including the ground. It may rotate 
when	starting	and	may	cause	injury	or	damage	to	
the tool and/or property.

7. Remove any adjusting key, wrench or blade 
cover before turning the tool on. An accessory 
left	attached	to	a	rotating	part	of	the	tool	may	
result	in	personal	injury.

8. The cutting tool has to be equipped with the 
guard. Never run the tool with damaged guards 
or without guards in place!

9. Make sure there are no electrical cables, water 
pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard 
if damaged by use of the tool.

Operation
1. In the event of an emergency, switch off the 

tool immediately.
2. If you feel any unusual condition (e.g. noise, 

vibration) during operation, switch off the 
tool and remove the battery cartridge. Do not 
use the tool until the cause is recognized and 
solved.

3. The cutting attachment continues to rotate for 
a short period after turning the tool off. Don't 
rush to contact the cutting attachment.

4. During operation, use the shoulder harness. 
Keep the tool on your right side firmly.

5. Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. Watch for hidden obsta-
cles such as tree stumps, roots and ditches to 
avoid stumbling.

6. Always be sure of your footing on slopes.
7. Walk, never run.
8. Never work on a ladder or tree to avoid loss of 

control.
9. If the tool gets heavy impact or fall, check the 

condition before continuing work. Check the 
controls and safety devices for malfunction. If 
there is any damage or doubt, ask our autho-
rized service center for the inspection and 
repair.

10. Take a rest to prevent loss of control caused 
by fatigue.	We	recommend	taking	a	10	to	20-min-
ute rest every hour.

11. When you leave the tool, even if it is a short 
time, always remove the battery cartridge.	The	
unattended tool with the battery cartridge installed 
may be used by unauthorized person and cause 
serious accident.
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12. If grass or branches get caught between the 
cutting attachment and guard, always turn 
the tool off and remove the battery cartridge 
before cleaning. Otherwise the cutting attach-
ment may rotate unintentionally and cause serious 
injury.

13. Never touch moving hazardous parts before 
the moving hazardous parts have come to 
a complete stop and the battery cartridge is 
removed.

14. If the cutting attachment hits stones or other 
hard objects, immediately turn the tool off. 
Then remove the battery cartridge and inspect 
the cutting attachment.

15. Check the cutting attachment frequently 
during operation for cracks or damages. 
Before the inspection, remove the battery 
cartridge and wait until the cutting attachment 
stops completely. Replace damaged cutting 
attachment immediately, even if it has only 
superficial cracks.

16. Never cut above waist height.
17. Before starting the cutting operation, wait until 

the cutting attachment reaches a constant 
speed after turning the tool on.

18. When using a cutting blade, swing the tool 
evenly in half-circle from right to left, like 
using a scythe.

19. Hold the tool by insulated gripping surfaces 
only, because the cutter blade may contact 
hidden wiring.	Cutter	blades	contacting	a	"live"	
wire	may	make	exposed	metal	parts	of	the	tool	
"live"	and	could	give	the	operator	an	electric	
shock.

20. Do not start the tool when the cutting tool is 
tangled with cut grass.

21. Before starting the tool, be sure that the cut-
ting tool is not touching the ground and other 
obstacles such as a tree.

22. During operation always hold the tool with 
both hands. Never hold the tool with one hand 
during use.

Cutting tools
1. Do not use a cutting tool which is not recom-

mended by us.
2. Use an applicable cutting attachment for the 

job in hand.
— Nylon cutting heads (string trimmer heads) 

and	plastic	blades	are	suitable	for	trimming	
lawn grass.

—	 Cutting	blades	are	suitable	for	cutting	weeds,	
high grasses, bushes, shrubs, underwood, 
thicket, and the like.

— Never use other blades including metal 
multi-piece	pivoting	chains	and	flail	blades.	It	
may	result	in	serious	injury.

3. Only use the cutting tool that are marked with 
a speed equal or higher than the speed marked 
on the tool.

4. Always keep your hands, face, and clothes 
away from the cutting tool when it is rotating. 
Failure	to	do	so	may	cause	personal	injury.

5. Always use the cutting attachment guard prop-
erly suited for the cutting attachment used.

6. When using cutting blades, avoid kickback 
and always prepare for an accidental kickback. 
See the section for Kickback.

7. When not in use, attach the blade cover onto 
the blade. Remove the cover before operation.

Kickback (Blade thrust)
1. Kickback (blade thrust) is a sudden reaction 

to a caught or bound cutting blade. Once it 
occurs, the tool is thrown sideway or toward 
the operator at great force and it may cause 
serious injury.

2. Kickback occurs particularly when applying 
the blade segment between 12 and 2 o'clock 
to solids, bushes and trees with 3 cm or larger 
diameter.

►	Fig.2

3. To avoid kickback:
1. Apply the segment between 8 and 11 

o'clock.
2. Never apply the segment between 12 and 

2 o'clock.
3. Never apply the segment between 11 and 

12 o'clock and between 2 and 5 o'clock, 
unless the operator is well trained and 
experienced and does it at his/her own 
risk.

4. Never use cutting blades close to solids, 
such as fences, walls, tree trunks and 
stones.

5. Never use cutting blades vertically, for 
such operations as edging and trimming 
hedges.

►	Fig.3

Vibration
1. People with poor circulation who are exposed 

to excessive vibration may experience injury 
to blood vessels or the nervous system. 
Vibration	may	cause	the	following	symptoms	
to	occur	in	the	fingers,	hands	or	wrists:	"Falling	
asleep"	(numbness),	tingling,	pain,	stabbing	sen-
sation,	alteration	of	skin	color	or	of	the	skin.	If	any	
of	these	symptoms	occur,	see	a	physician!

2. To reduce the risk of "white finger disease", 
keep your hands warm during operation and 
well maintain the tool and accessories.

Transport
1. Before transporting the tool, turn it off and 

remove the battery cartridge. Attach the cover 
to the cutting blade.

2. When transporting the tool, carry it in a hori-
zontal position by holding the shaft.

3. When transporting the tool in a vehicle, prop-
erly secure it to avoid turnover. Otherwise 
damage to the tool and other baggage may result.
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Maintenance
1. Have your tool serviced by our authorized 

service center, always using only genuine 
replacement parts. Incorrect repair and poor 
maintenance	can	shorten	the	life	of	the	tool	and	
increase	the	risk	of	accidents.

2. Before doing any maintenance or repair work 
or cleaning the tool, always turn it off and 
remove the battery cartridge.

3. Always wear protective gloves when handling 
the cutting blade.

4. Always clean dust and dirt off the tool. Never 
use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the 
like for the purpose.	Discoloration,	deformation	
or	cracks	of	the	plastic	components	may	result.

5. After each use, tighten all screws and nuts.
6. Do not attempt any maintenance or repair not 

described in the instruction manual. Ask our 
authorized service center for such work.

7. Always use our genuine spare parts and 
accessories only. Using parts or accessories 
supplied by a third party may result in the tool 
breakdown, property damage and/or serious 
injury.

8. Request our authorized service center to 
inspect and maintain the tool at regular 
interval.

9. Always keep the tool in good working condi-
tion.	Poor	maintenance	can	result	in	inferior	per-
formance	and	shorten	the	life	of	the	tool.

Storage
1. Before storing the tool, perform full cleaning 

and maintenance. Remove the battery car-
tridge. Attach the cover to the cutting blade.

2. Store the tool in a dry and high or locked loca-
tion out of reach of children.

3. Do not prop the tool against something, such 
as a wall.	Otherwise	it	may	fall	suddenly	and	
cause	an	injury.

First aid
1. Always have a first-aid kit close by. 

Immediately replace any item taken from the 
first aid kit.

2. When asking for help, give the following 
information:
—	 Place	of	the	accident
—	 What	happened
—	 Number	of	injured	persons
—	 Nature	of	the	injury
— Your name

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or familiarity 

with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject 
product. MISUSE or failure to follow the safety 
rules stated in this instruction manual may cause 
serious personal injury.

Important safety instructions for 
battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery char-
ger, (2) battery, and (3) product using battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively 

shorter, stop operating immediately. It may 
result in a risk of overheating, possible burns 
and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out 
with clear water and seek medical attention right 
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a con-

tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current 
flow, overheating, possible burns and even a 
breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if 
it is severely damaged or is completely worn 
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to 

the Dangerous Goods Legislation requirements. 
For	commercial	transports	e.g.	by	third	parties,	
forwarding	agents,	special	requirement	on	pack-
aging and labeling must be observed. 
For	preparation	of	the	item	being	shipped,	consult-
ing	an	expert	for	hazardous	material	is	required.	
Please also observe possibly more detailed 
national regulations. 
Tape	or	mask	off	open	contacts	and	pack	up	the	
battery in such a manner that it cannot move 
around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove 
it from the tool and dispose of it in a safe 
place. Follow your local regulations relating to 
disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products 
specified by Makita. Installing the batteries to 
non-compliant	products	may	result	in	a	fire,	exces-
sive	heat,	explosion,	or	leak	of	electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time, 
the battery must be removed from the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
CAUTION: Only use genuine Makita batteries. 

Use	of	non-genuine	Makita	batteries,	or	batteries	that	
have been altered, may result in the battery bursting 
causing	fires,	personal	injury	and	damage.	It	will	
also	void	the	Makita	warranty	for	the	Makita	tool	and	
charger.
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Tips for maintaining maximum 
battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged. Always stop tool operation and 
charge the battery cartridge when you notice 
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge. 
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room tempera-
ture at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot 
battery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge if you do not use 
it for a long period (more than six months). 

PARTS DESCRIPTION
►	Fig.4

1 Speed	indicator 2 ADT	indicator 
(ADT	=	Automatic	Torque	
Drive	Technology)

3 Power lamp 4 Main	power	button

5 Reverse button 6 Battery cartridge 7 Lock-off	lever 8 Switch	trigger

9 Hanger 10 Handle 11 Barrier	(country	specific) 12 Protector	(for	nylon	
cutting head / plastic 
blade)

13 Protector	(for	cutter	
blade)

14 Shoulder	harness - - - -

NOTE:	The	protector	supplied	as	the	standard	accessory	varies	depending	on	the	countries.

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

WARNING: Always be sure that the tool is 
switched off and the battery cartridge is removed 
before adjusting or checking function on the tool. 
Failure	to	switch	off	and	remove	the	battery	cartridge	
may	result	in	serious	personal	injury	from	accidental	
start-up.

Installing or removing battery 
cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before 
installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery 
cartridge.	Failure	to	hold	the	tool	and	the	battery	
cartridge	firmly	may	cause	them	to	slip	off	your	hands	
and result in damage to the tool and battery cartridge 
and	a	personal	injury.
►	Fig.5:    1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To	remove	the	battery	cartridge,	slide	it	from	the	tool	
while	sliding	the	button	on	the	front	of	the	cartridge.
To	install	the	battery	cartridge,	align	the	tongue	on	the	
battery cartridge with the groove in the housing and slip 
it into place. Insert it all the way until it locks in place 
with	a	little	click.	If	you	can	see	the	red	indicator	on	the	
upper	side	of	the	button,	it	is	not	locked	completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge 
fully until the red indicator cannot be seen.	If	not,	
it	may	accidentally	fall	out	of	the	tool,	causing	injury	to	
you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge 
forcibly.	If	the	cartridge	does	not	slide	in	easily,	it	is	
not being inserted correctly.

Tool / battery protection system
The	tool	is	equipped	with	a	tool/battery	protection	sys-
tem.	This	system	automatically	cuts	off	power	to	the	
motor	to	extend	tool	and	battery	life.	The	tool	will	auto-
matically	stop	during	operation	if	the	tool	or	battery	is	
placed	under	one	of	the	following	conditions:

Status Speed indicator

 On  Off  Blinking

Overload

Overheat 3
2

3
2

Over 
discharge 3

2
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Overload protection
If	the	tool	is	overloaded	by	entangled	weeds	or	other	debris,	the	
speed indicator 2 and 3 start blinking and the tool automatically stops.
In	this	situation,	turn	the	tool	off	and	stop	the	application	
that	caused	the	tool	to	become	overloaded.	Then	turn	
the tool on to restart.

Overheat protection for tool or battery
There	are	two	types	of	overheating;	tool	overheating	
and	battery	overheating.	When	the	tool	overheating	
occurs,	all	speed	indicators	blink.	When	the	battery	
overheating occurs, the speed indicator 1 blinks.
If	the	overheating	occurs,	the	tool	stops	automatically.	Let	the	
tool	and/or	battery	cool	down	before	turning	the	tool	on	again.

Overdischarge protection
When	the	battery	capacity	becomes	low,	the	tool	stops	
automatically and the speed indicator 1 blinks.
If	the	tool	does	not	operate	even	when	the	switches	are	oper-
ated,	remove	the	batteries	from	the	tool	and	charge	the	batteries.

Indicating the remaining battery capacity
Only for battery cartridges with the indicator
►	Fig.6:    1. Indicator lamps 2. Check button
Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate	the	remaining	battery	capacity.	The	indicator	lamps	
light	up	for	a	few	seconds.

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Charge the 
battery.

The	battery	
may have

malfunctioned.

NOTE:	Depending	on	the	conditions	of	use	and	the	
ambient	temperature,	the	indication	may	differ	slightly	
from	the	actual	capacity.

Main power switch
Tap	the	main	power	button	to	turn	on	the	tool.
To	turn	off	the	tool,	press	and	hold	the	main	power	but-
ton	until	the	power	lamp	and	speed	indicator	go	off.
►	Fig.7:    1.	Speed	indicator	2.	Main	power	button	

3. Power lamp

NOTE:	The	tool	will	automatically	turned	off	if	it	is	left	
without	any	operations	for	a	certain	period	of	time.

Switch action

WARNING: For your safety, this tool is 
equipped with lock-off lever which prevents the 
tool from unintended starting. NEVER use the tool 
if it runs when you simply pull the switch trigger 
without pressing the lock-off lever. Return the 
tool to our authorized service center for proper 
repairs BEFORE further usage.

WARNING: NEVER tape down or defeat pur-
pose and function of lock-off lever.

CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the 
switch trigger actuates properly and returns to 
the "OFF" position when released. Operating a tool 
with a switch that does not actuate properly can lead 
to	loss	of	control	and	serious	personal	injury.

CAUTION: Never put your finger on the main 
power button and switch trigger when carrying 
the tool.	The	tool	may	start	unintentionally	and	cause	
injury.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard with-
out pressing the lock-off lever. This can cause 
switch breakage.

To	prevent	the	switch	trigger	from	being	accidentally	
pulled,	a	lock-off	lever	is	provided.	To	start	the	tool,	
depress	the	lock-off	lever	and	pull	the	switch	trigger.	
The	tool	speed	increases	by	increasing	pressure	on	the	
switch trigger. Release the switch trigger to stop.

DUR368A
►	Fig.8:    1.	Lock-off	lever	2.	Switch	trigger

DUR368L
►	Fig.9:    1.	Lock-off	lever	2.	Switch	trigger

Speed adjusting
You	can	adjust	the	tool	speed	by	tapping	the	main	
power button. Each time you tap the main power button, 
the	level	of	speed	will	change.
►	Fig.10:    1.	Speed	indicator	2.	Main	power	button

Speed indicator Mode Rotation speed

High 6,500 min-1

Medium 5,300 min-1

Low 3,500 min-1
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Automatic Torque Drive Technology
When	you	turn	on	the	Automatic	Torque	Drive	
Technology	(ADT),	the	tool	runs	at	optimum	rotation	
speed	and	torque	for	the	condition	of	grass	being	cut.
To	start	ADT,	press	and	hold	the	reverse	button	until	the	
ADT	indicator	turns	on.	After	that,	tap	the	main	power	
button to select the cutting tool attached to the tool. Light 
the lamp beside  marking to select cutter blade and 
plastic blade,  marking to select nylon cutting head.
To	stop	ADT,	press	and	hold	the	reverse	button	until	the	
ADT	indicator	turns	off.
►	Fig.11:    1.  marking 2.  marking 3.	ADT	

indicator 4.	Main	power	button	5. Reverse 
button

Indicator Mode Cutting tool Rotation 
speed

ADT 
(Cutter blade)

Cutter blade 
Plastic blade

3,500 - 6,500 
min-1

ADT 
(Nylon cutting 

head)

Nylon cutting 
head

3,500 - 6,500 
min-1

Reverse button for debris removal

WARNING: Switch off the tool and remove 
the battery cartridge before you remove entan-
gled weeds or debris which the reverse rotation 
function can not remove.	Failure	to	switch	off	and	
remove the battery cartridge may result in serious 
personal	injury	from	accidental	start-up.

This	tool	has	a	reverse	button	to	change	the	direction	of	rotation.	
It	is	only	for	removing	weeds	and	debris	entangled	in	the	tool.
To	reverse	the	rotation,	tap	the	reverse	button	and	pull	
the	trigger	when	the	cutting	tool	is	stopped.	The	power	
lamp starts blinking, and the cutting tool rotates in 
reverse direction when you pull the switch trigger.
To	return	to	regular	rotation,	release	the	trigger	and	wait	
until the cutting tool stops.
►	Fig.12:    1. Reverse button 2. Power lamp

NOTE: During the reverse rotation, the tool operates 
only	for	a	short	period	of	time	and	then	automatically	
stops.
NOTE: Once the tool is stopped, the rotation returns 
to regular direction when you start the tool again.
NOTE:	If	you	tap	the	reverse	button	while	the	cutting	
tool is still rotating, the tool comes to stop and to be 
ready	for	reverse	rotation.

Electric brake
This	tool	is	equipped	with	an	electric	brake	for	the	cut-
ting	tool.	If	the	tool	consistently	fails	to	quickly	stop	the	
cutting	tool	after	the	switch	trigger	is	released,	have	the	
tool serviced at our service center.

CAUTION: This brake system is not a substi-
tute for the protector. Never use the tool without 
the protector. An unguarded cutting tool may result 
in	serious	personal	injury.

Electronic function

Constant speed control
The	speed	control	function	provides	the	constant	rota-
tion	speed	regardless	of	load	conditions.

Soft start feature
Soft	start	because	of	suppressed	starting	shock.

ASSEMBLY
WARNING: Always be sure that the tool is 

switched off and battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.	Failure	to	
switch	off	and	remove	the	battery	cartridge	may	result	
in	serious	personal	injury	from	accidental	start-up.

WARNING: Never start the tool unless it is 
completely assembled.	Operation	of	the	tool	in	a	
partially assembled state may result in serious per-
sonal	injury	from	accidental	start-up.

Installing the handle
For DUR368A
1.	 Insert	the	shaft	of	the	handle	into	the	grip.	Align	
the	screw	hole	in	the	grip	with	the	one	in	the	shaft.	
Tighten	the	screw	securely.
►	Fig.13:    1. Grip 2.	Screw	3.	Shaft

NOTICE: Note the direction of the grip. The 
screw holes will not be aligned if the grip is not 
inserted in the correct direction.

2. Place handle between handle clamp and handle holder. 
Adjust	the	handle	to	an	angle	that	provides	a	comfortable	
working	position	and	then	secure	with	hex	socket	head	bolts.
►	Fig.14:    1.	Hex	socket	head	bolt	2. Handle clamp 

3. Handle holder

For DUR368L
1. Attach the upper and lower clamps on the damper.
2.	 Put	the	handle	on	the	upper	clamp	and	fix	it	with	
hex	socket	head	bolts	as	illustrated.
►	Fig.15:    1.	Hex	socket	head	bolt	2. Handle 3. Upper 

clamp 4. Damper 5. Lower clamp 6.	Spacer

CAUTION: Do not remove or shrink the spacer. Doing 
so	lose	the	balance	of	the	tool	and	may	cause	personal	injury.

Attaching the barrier
Country specific
If	the	barrier	is	included	in	your	model,	attach	it	to	the	
handle using the screw on the barrier.
►	Fig.16:    1. Barrier 2.	Screw

CAUTION: After assembling the barrier, do not 
remove it.	The	barrier	works	as	a	safety	part	to	prevent	
you	from	contacting	the	cutting	blade	accidentally.
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Hex wrench storage

CAUTION: Be careful not to leave the hex 
wrench inserted in the tool head. It may cause 
injury	and/or	damage	to	the	tool.

When	not	in	use,	store	the	hex	wrench	as	illustrated	to	
keep	it	from	being	lost.
►	Fig.17:    1.	Hex	wrench

For	the	loop	handle	model,	the	hex	wrench	can	also	be	
stored on the handle as illustrated.
►	Fig.18:    1.	Hex	wrench

Correct combination of the cutting 
tool and the protector

CAUTION: Always use the correct combi-
nation of cutting tool and the protector. A wrong 
combination	may	not	protect	you	from	the	cutting	tool,	
flying	debris,	and	stones.	It	can	also	affect	the	bal-
ance	of	the	tool	and	result	in	an	injury.

Cutting tool Protector

Cutter blade
(3-tooth, 4-tooth, and 8-tooth 
blades)

Nylon cutting head

Plastic blade

Installing the protector

WARNING: Never use the tool without the 
guard illustrated in place.	Failure	to	do	so	can	
cause	serious	personal	injury.

NOTE:	The	type	of	the	protector	supplied	as	the	stan-
dard accessory varies depending on the countries.

For cutter blade
Attach the protector to the clamp using bolts.
►	Fig.19:    1. Clamp 2. Protector

For nylon cutting head / plastic blade
CAUTION: Take care not to injure yourself on 

the cutter for cutting the nylon cord.

Attach the protector to the clamp using bolts.
►	Fig.20:    1. Clamp 2. Protector 3. Cutter

Installing the cutting tool

CAUTION: Always use the supplied 
wrench(es) to remove or to install the cutting tool.

CAUTION: Be sure to remove the hex wrench 
inserted into the tool head after installing the 
cutting tool.

NOTE:	The	type	of	the	cutting	tool(s)	supplied	as	the	
standard accessory varies depending on the coun-
tires.	The	cutting	tool	is	not	included	in	some	specifi-
cations	of	the	model.
NOTE:	Turn	the	tool	upside	down	so	that	you	can	
replace the cutting tool easily.

Cutter blade
CAUTION: When handling the cutter blade, 

always wear gloves and put the blade cover on 
the blade.

CAUTION: The cutter blade must be well pol-
ished, and free of cracks or breakage.	If	the	cutter	
blade hits a stone during operation, stop the tool and 
check the blade immediately.

CAUTION: The cutter blade-fastening nut 
(with spring washer) wears out in course of time. 
If there appears any wear or deformation on the 
spring washer, replace the nut. Ask your local 
authorized service center to order it.

CAUTION: The outside diameter of the cutter 
blade must be as follows. Never use any cutter 
blade with larger outside diameter.
— 3-tooth blade : 230 mm
— 4-tooth blade : 230 mm
— 8-tooth blade : 230 mm
►	Fig.21:    1. Nut 2. Clamp washer 3. Cutter blade 

4. Receive washer 5.	Spindle	6.	Hex	wrench

1.	 Insert	the	hex	wrench	through	the	hole	in	the	tool	
head	to	lock	the	shaft.	Rotate	the	shaft	until	the	hex	
wrench	is	fully	inserted.
2. Mount	the	cutter	blade	onto	the	receive	washer	so	that	the	
arrows on the blade and protector are pointing in the same direction.
►	Fig.22:    1. Arrow

3. Put the clamp washer onto the cutter blade and 
then	tighten	the	nut	securely	by	the	box	wrench.
►	Fig.23:    1.	Hex	wrench	2.	Box	wrench	3.	Tighten	

4. Loosen

NOTE:	Tightening	torque	:	16	-	23	N•m

4.	 Remove	the	hex	wrench	from	the	tool	head.
To	remove	the	cutter	blade,	follow	the	installation	proce-
dures in reverse.
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Nylon cutting head
NOTICE: Be sure to use genuine Makita nylon 
cutting head.
►	Fig.24:    1. Nylon cutting head 2. Receive washer 

3.	Spindle	4.	Hex	wrench	5.	Tighten	
6. Loosen

1.	 Insert	the	hex	wrench	through	the	hole	in	the	tool	
head	to	lock	the	shaft.	Rotate	the	shaft	until	the	hex	
wrench	is	fully	inserted.
2. Place the nylon cutting head onto the spindle and 
tighten it securely by hand.
3.	 Remove	the	hex	wrench	from	the	tool	head.
To	remove	the	nylon	cutting	head,	follow	the	installation	
procedures in reverse.

Plastic blade
NOTICE: Be sure to use genuine Makita plastic 
blade.
►	Fig.25:    1. Plastic blade 2. Receive washer 

3.	Spindle	4.	Hex	wrench	5.	Tighten	
6. Loosen

1.	 Insert	the	hex	wrench	through	the	hole	in	the	tool	
head	to	lock	the	shaft.	Rotate	the	shaft	until	the	hex	
wrench	is	fully	inserted.
2. Place the plastic blade onto the spindle and 
tighten it securely by hand.
3.	 Remove	the	hex	wrench	from	the	tool	head.
To	remove	the	plastic	blade,	follow	the	installation	pro-
cedures in reverse.

OPERATION
Attaching the shoulder harness

CAUTION: Always use the shoulder harness 
attached to the tool. Before operation, adjust the 
shoulder harness according to the user size to 
prevent fatigue.

CAUTION: Before operation, make sure that 
the shoulder harness is properly attached to the 
hanger on the tool.

1.	 Wear	the	shoulder	harness	on	your	left	shoulder.
►	Fig.26

2. Clasp the hook on the shoulder strap to tool's 
hanger.

DUR368A
►	Fig.27:    1. Hook 2. Hanger

DUR368L
►	Fig.28:    1. Hook 2. Hanger

3.	 Adjust	the	shoulder	harness	to	a	comfortable	
working position.
►	Fig.29

The	shoulder	harness	features	a	means	of	quick	
release.
Simply	squeeze	the	sides	of	the	buckle	to	release	the	
tool	from	the	shoulder	harness.

DUR368A
►	Fig.30:    1. Buckle

DUR368L
►	Fig.31:    1. Buckle

Adjusting the hanger position
For	more	comfortable	handling	of	the	tool,	you	can	
change the hanger position.
Be	sure	to	adjust	the	hanger	position	as	shown	in	the	
figure.
►	Fig.32

1 The	hanger	position	from	the	ground

2 The	cutting	tool	position	from	the	ground

3 The	horizontal	distance	between	the	hanger	and	the	
unguarded	part	of	the	cutting	tool

Loosen	the	hex	socket	head	bolt	on	the	hanger.	Move	
the	hanger	to	a	comfortable	working	position	and	then	
tighten the bolt.
DUR368A
►	Fig.33:    1. Hanger 2.	Hex	socket	head	bolt

DUR368L
►	Fig.34:    1. Hanger 2.	Hex	socket	head	bolt

Correct handling of the tool

WARNING: Always position the tool on your 
right-hand side.	Correct	positioning	of	the	tool	allows	
for	maximum	control	and	will	reduce	the	risk	of	seri-
ous	personal	injury	caused	by	kickback.

WARNING: Be extremely careful to maintain 
control of the tool at all times. Do not allow the 
tool to be deflected toward you or anyone in the 
work vicinity.	Failure	to	keep	control	of	the	tool	
could	result	in	serious	injury	to	the	bystander	and	the	
operator.

WARNING: To avoid accident, leave more 
than 15m (50 ft) distance between operators when 
two or more operators work in one area. Also, 
arrange a person to observe the distance between 
operators. If someone or an animal enters the 
working area, immediately stop the operation.

CAUTION: If the cutting tool accidentally 
impacts a rock or hard object during operation, 
stop the tool and inspect for any damage. If the 
cutting tool is damaged, replace it immediately. 
Use	of	a	damaged	cutting	tool	may	result	in	serious	
personal	injury.

CAUTION: Remove the blade cover from the 
cutter blade when cutting the grass.

Correct positioning and handling allow optimum control 
and	reduce	the	risk	of	injury	caused	by	kickback.
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DUR368A
►	Fig.35

DUR368L
►	Fig.36

When using a nylon cutting head (bump & feed 
type)
The	nylon	cutting	head	is	a	dual	string	trimmer	head	
provided	with	a	bump	&	feed	mechanism.
To	feed	out	the	nylon	cord,	tap	the	cutting	head	against	
the ground while rotating.
►	Fig.37:    1.	Most	effective	cutting	area

NOTICE: The bump feed will not operate prop-
erly if the nylon cutting head is not rotating.

NOTE:	If	the	nylon	cord	does	not	feed	out	while	
tapping the head, rewind/replace the nylon cord 
by	following	the	procedures	in	the	section	for	the	
maintenance.

MAINTENANCE
WARNING: Always be sure that the tool is 

switched off and battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or main-
tenance on the tool.	Failure	to	switch	off	and	remove	
the battery cartridge may result in serious personal 
injury	from	accidental	start-up.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, 
alcohol or the like. Discoloration, deformation or 
cracks may result.

To	maintain	product	SAFETY	and	RELIABILITY,	
repairs,	any	other	maintenance	or	adjustment	should	
be	performed	by	Makita	Authorized	or	Factory	Service	
Centers,	always	using	Makita	replacement	parts.

Replacing the nylon cord

WARNING: Use only the nylon cord with 
diameter specified in this instruction manual. 
Never use heavier line, metal wire, rope or the 
like.	Failure	to	do	so	may	cause	damage	to	the	tool	
and	result	in	serious	personal	injury.

WARNING: Always remove the nylon cutting 
head from the tool when replacing the nylon cord. 

WARNING: Make sure that the cover of the 
nylon cutting head is secured to the housing 
properly as described below.	Failure	to	properly	
secure the cover may cause the nylon cutting head to 
fly	apart	resulting	in	serious	personal	injury.

Replace	the	nylon	cord	if	it	is	not	fed	any	more.	The	
method	of	replacing	the	nylon	cord	varies	depending	on	
the	type	of	the	nylon	cutting	head.

95-M10L
►	Fig.38

B&F ECO 4L
►	Fig.39

For Ultra Auto 4
►	Fig.40

UN-74N
►	Fig.41

Manual feed type
When	the	nylon	cord	gets	short,	pull	it	out	from	the	
eyelet	and	feed	it	from	the	another	eyelet.
►	Fig.42

Replacing the plastic blade
Replace	the	blade	if	it	is	worn	out	or	broken.
►	Fig.43

When	installing	the	plastic	blade,	align	the	direction	of	
the	arrow	on	the	blade	with	that	of	the	protector.
►	Fig.44:    1. Arrow on the protector 2. Arrow on the 

blade
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TROUBLESHOOTING
Before	asking	for	repairs,	conduct	your	own	inspection	first.	If	you	find	a	problem	that	is	not	explained	in	the	manual,	
do	not	attempt	to	dismantle	the	tool.	Instead,	ask	Makita	Authorized	Service	Centers,	always	using	Makita	replace-
ment	parts	for	repairs.

State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy

Motor	does	not	run. Battery cartridge is not installed. Install the battery cartridge.

Battery problem (under voltage) Recharge	the	battery.	If	recharging	is	not	effective,	
replace battery.

The	drive	system	does	not	work	
correctly.

Ask	your	local	authorized	service	center	for	repair.

Motor	stops	running	after	a	little	use. Battery's charge level is low. Recharge	the	battery.	If	recharging	is	not	effective,	
replace battery.

Overheating. Stop	using	of	tool	to	allow	it	to	cool	down.

It	does	not	reach	maximum	RPM. Battery is installed improperly. Install the battery cartridge as described in this 
manual.

Battery power is dropping. Recharge	the	battery.	If	recharging	is	not	effective,	
replace battery.

The	drive	system	does	not	work	
correctly.

Ask	your	local	authorized	service	center	for	repair.

Cutting tool does not rotate: 
 stop the machine immediately!

Foreign	object	such	as	a	branch	is	
jammed	between	the	guard	and	the	
cutting tool.

Remove	the	foreign	object.

The	drive	system	does	not	work	
correctly.

Ask	your	local	authorized	service	center	for	repair.

Abnormal vibration: 
 stop the machine immediately!

One	end	of	the	nylon	cord	has	been	
broken.

Tap	the	nylon	cutting	head	against	the	ground	while	
it	is	rotating	to	cause	the	cord	to	feed.

The	drive	system	does	not	work	
correctly.

Ask	your	local	authorized	service	center	for	repair.

Cutting tool and motor cannot stop: 
 Remove the battery immediately!

Electric	or	electronic	malfunction. Remove the battery and ask your local authorized 
service	center	for	repair.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

WARNING: Only use the recommended 
accessories or attachments indicated in this man-
ual.	The	use	of	any	other	accessory	or	attachment	
may	result	in	serious	personal	injury.

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	regard-
ing	these	accessories,	ask	your	local	Makita	Service	
Center.
•	 Cutter	blade
•	 Nylon	cutting	head
•	 Nylon	cord	(cutting	line)
•	 Plastic	blade
•	 Protector
•	 Makita	genuine	battery	and	charger

NOTE:	Some	items	in	the	list	may	be	included	in	the	
tool	package	as	standard	accessories.	They	may	
differ	from	country	to	country.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS
Model: DUR368A DUR368L

Type	handgreep Fietsstuurhandgreep Beugelhandgreep

Nullasttoerental 
(op elk toerentalniveau)

Metalen	snijblad/Nylondraad-
snijkop/Kunststof	snijblad

3: 6.500 min-1 
2: 5.300 min-1 
1: 3.500 min-1

Totale	lengte 
(zonder	snijgarnituur)

1.758 mm

Diameter nylondraad 2,0 - 2,4 mm

Geschikte	snijgarnituur	en	
maaidiameter

3-tands	snijblad	 
(onderdeelnr.: 195298-3)

230 mm

4-tands	snijblad	 
(onderdeelnr.: B-14118)

230 mm

8-tands	snijblad	 
(onderdeelnr.: B-14130)

230 mm

Nylondraad-snijkop	 
(onderdeelnr.: 198893-8)

350 mm

Kunststof	snijblad	 
(onderdeelnr.: 198383-1)

255 mm

Nominale spanning 36	V	gelijkspanning

Netto gewicht 4,1 - 4,7 kg 3,9 - 4,5 kg

•	 In	verband	met	ononderbroken	research	en	ontwikkeling,	behouden	wij	ons	het	recht	voor	de	bovenstaande	
technische	gegevens	zonder	voorafgaande	kennisgeving	te	wijzigen.

•	 De	technische	gegevens	kunnen	van	land	tot	land	verschillen.
•	 Het	gewicht	kan	verschillen	afhankelijk	van	de	hulpstukken,	waaronder	de	accu.	De	lichtste	en	zwaarste	com-

binatie,	overeenkomstig	de	EPTA-procedure	01/2014,	worden	getoond	in	de	tabel.

Toepasselijke accu’s, accuadapters en laders
Accu BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Accuadapter BAP182 / BL36120A

Lader DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Sommige	van	de	hierboven	vermelde	accu’s,	accuadapters	en	laders	zijn	mogelijk	niet	leverbaar	afhankelijk	
van waar u woont.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu’s, accuadapters en laders die hierboven worden 
genoemd.	Gebruik	van	enige	andere	accu,	accuadapter	of	lader	kan	leiden	tot	letsel	en/of	brand.

Geluid
Toepasselijke	norm	:	ISO22868
Model DUR368A

Snijgarnituur Geluidsdrukniveau (LpA)
dB(A)

Geluidsvermogenniveau	(LWA)
dB(A)

LpA dB(A) Onzekerheid (K)
dB(A)

LWA	dB(A) Onzekerheid (K)
dB(A)

4-tands	snijblad 74,7 1,0 89,2 1,6

Nylondraad-snijkop 76,4 1,6 89 1,0

Kunststof	snijblad 75,1 0,3 86 0,4
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Model DUR368L

Snijgarnituur Geluidsdrukniveau (LpA)
dB(A)

Geluidsvermogenniveau	(LWA)
dB(A)

LpA dB(A) Onzekerheid (K)
dB(A)

LWA	dB(A) Onzekerheid (K)
dB(A)

4-tands	snijblad 74,7 1,0 89,2 1,6

Nylondraad-snijkop 76,4 1,6 89 1,0

Kunststof	snijblad 75,1 0,3 86 0,4

•	 Zelfs	als	het	bovenvermelde	geluidsdrukniveau	80	dB	(A)	of	minder	is,	kan	het	niveau	tijdens	bedrijf	hoger	zijn	
dan 80 dB (A). Draag gehoorbescherming.

OPMERKING:	De	opgegeven	geluidsemissiewaarde(n)	is/zijn	gemeten	volgens	een	standaardtestmethode	en	
kan/kunnen	worden	gebruikt	om	dit	gereedschap	te	vergelijken	met	andere	gereedschappen.
OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling 
vooraf	van	de	blootstelling.

WAARSCHUWING: Draag gehoorbescherming.

WAARSCHUWING: De geluidsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de prak-
tijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt 
gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de 
gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (reke-
ning houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is 
uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Trillingen
Toepasselijke	norm	:	ISO22867
Model DUR368A

Snijgarnituur Linkerhand Rechterhand

ah,W (m/s2) Onzekerheid 
K (m/s2)

ah,W (m/s2) Onzekerheid 
K (m/s2)

4-tands	snijblad 2,5 1,5 2,5 1,5

Nylondraad-snijkop 2,5 1,5 2,5 1,5

Kunststof	snijblad 2,5 1,5 2,5 1,5

Model DUR368L

Snijgarnituur Linkerhand Rechterhand

ah,W (m/s2) Onzekerheid 
K (m/s2)

ah,W (m/s2) Onzekerheid 
K (m/s2)

4-tands	snijblad 2,5 1,5 2,5 1,5

Nylondraad-snijkop 2,5 1,5 2,5 1,5

Kunststof	snijblad 2,5 1,5 2,5 1,5

OPMERKING:	De	totale	trillingswaarde(n)	is/zijn	gemeten	volgens	een	standaardtestmethode	en	kan/kunnen	
worden	gebruikt	om	dit	gereedschap	te	vergelijken	met	andere	gereedschappen.
OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling 
vooraf	van	de	blootstelling.

WAARSCHUWING: De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de prak-
tijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt 
gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de 
gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (reke-
ning houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is 
uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
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Symbolen
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap 
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze beteke-
nen alvorens het gereedschap te gebruiken.

Wees	vooral	voorzichtig	en	let	goed	op.

 

Lees	de	gebruiksaanwijzing.

15m(50FT)
Houd	minstens	15	meter	afstand.

Gevaar: let op weggeworpen voorwerpen.

Voorzichtig: terugslag

Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril 
en gehoorbescherming.

Draag veiligheidshandschoenen.

Draag stevige schoenen met antislipzolen. 
Veiligheidsschoenen met stalen neuzen 
worden aanbevolen.

Stel	niet	bloot	aan	vocht.

 
Ni-MH
Li-ion

Alleen voor EU-landen  
Geef	elektrisch	gereedschap	en	accu’s	niet	
met het huisvuil mee! Volgens de Europese 
richtlijn	inzake	oude	elektrische	en	elektro-
nische	apparaten,	en	inzake	batterijen	en	
accu’s	en	oude	batterijen	en	accu’s,	en	de	
toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dienen elektrisch gereedschap, 
accu(’s)	en	batterijen	die	het	einde	van	hun	
levensduur hebben bereikt, gescheiden 
te	worden	ingezameld	en	te	worden	afge-
voerd	naar	een	recyclebedrijf	dat	voldoet	
aan de geldende milieu-eisen.

EG-verklaring van conformiteit
Alleen voor Europese landen
De	EG-verklaring	van	conformiteit	is	bijgevoegd	als	
Bijlage	A	bij	deze	gebruiksaanwijzing.

VEILIGHEIDSWAAR-
SCHUWINGEN
Algemene veiligheidswaarschuwingen 
voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids-
waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en 
technische gegevens behorend bij dit elektrische 
gereedschap aandachtig door. Als u niet alle onder-
staande	aanwijzingen	naleeft,	kan	dat	resulteren	in	
brand,	elektrische	schokken	en/of	ernstig	letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en 
instructies om in de toekomst te 
kunnen raadplegen.
De	term	"elektrisch	gereedschap"	in	de	veiligheidsvoor-
schriften	duidt	op	gereedschappen	die	op	stroom	van	
het	lichtnet	werken	(met	snoer)	of	gereedschappen	met	
een accu (snoerloos).

Belangrijke veiligheidsinstructies 
voor het gereedschap

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle instructies. Het niet vol-
gen 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.
Gebruiksdoeleinden
1. Dit gereedschap is uitsluitend bedoeld voor het 

maaien van gras, onkruid, struiken en onder-
groei. Het mag niet worden gebruikt voor enig 
ander doel, zoals kanten snijden en heggen 
snoeien, aangezien dit tot letsel kan leiden.

Algemene instructies
1. Laat in geen geval personen die deze gebruiks-

aanwijzing niet gelezen hebben, personen 
(waaronder kinderen) met een verminderd 
lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, 
of gebrek aan kennis en ervaring, het gereed-
schap gebruiken. Kinderen dienen onder toe-
zicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet 
met het gereedschap spelen.

2. Lees alvorens het gereedschap te starten deze 
gebruiksaanwijzing om u bekend te maken met de 
juiste manier van omgaan met het gereedschap.

3. Leen het gereedschap niet uit aan een 
persoon met onvoldoende ervaring met of 
kennis van het omgaan met bosmaaiers en 
graskantmaaiers.

4. Wanneer u het gereedschap uitleent, geeft u 
altijd deze gebruiksaanwijzing erbij.

5. Hanteer het gereedschap met de hoogstmoge-
lijke zorg en aandacht.

6. Gebruik het gereedschap nooit na het gebruik van 
alcohol of drugs, of wanneer u zich moe of ziek voelt.

7. Probeer nooit het gereedschap te wijzigen.
8. Houd u aan de regelgeving zoals die in uw land 

geldt voor het hanteren van bosmaaiers en 
graskantmaaiers.

Persoonlijke-veiligheidsmiddelen
►	Fig.1

1. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen om uzelf te bescher-
men tegen rondvliegend afval en vallende 
voorwerpen.
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2. Draag gehoorbescherming, zoals oorkappen, 
om gehoorschade te voorkomen.

3. Draag geschikte kleding en schoenen waar-
mee veilig kan worden gewerkt, zoals een 
werkoverall en stevige schoenen met antis-
lipzolen. Draag geen loshangende kleding of 
sieraden. Loshangende kleding, sieraden en lang 
haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.

4. Trek veiligheidshandschoenen aan voordat 
u het metalen snijblad aanraakt. Een metalen 
snijblad	kan	flinke	snijwonden	veroorzaken	in	
blote handen.

Veiligheid op de werkplek
1. Bedien het gereedschap alleen bij goed zicht 

en daglicht. Bedien het gereedschap niet in het 
donker of in mist.

2. Gebruik het gereedschap niet in een omgeving 
waar explosiegevaar bestaat door licht ont-
vlambare vloeistoffen, gas, damp of stof. Het 
gereedschap	produceert	vonken	die	de	dampen	of	
het	stof	kunnen	ontsteken.

3. Tijdens gebruik mag u nooit op een instabiele 
of gladde ondergrond of op een steile helling 
staan. Let in de winter op ijs en sneeuw, en 
zorg er altijd voor dat u stevig staat.

4. Houd tijdens gebruik omstanders en dieren ten 
minste 15 meter uit de buurt van het gereed-
schap. Zet het gereedschap uit zodra iemand 
dichterbij komt.

5. Gebruik het gereedschap nooit wanneer men-
sen, met name kinderen, of huisdieren zich in 
de buurt bevinden.

6. Onderzoek het werkgebied op stenen en 
andere massieve voorwerpen voordat u met de 
werkzaamheden begint. Deze kunnen worden 
opgeworpen	of	gevaarlijke	terugslag	veroorzaken	
en	leden	tot	ernstig	letsel	en/of	materiële	schade.

7. WAARSCHUWING: Het gebruik van dit 
gereedschap kan stof opwerpen waarin chemi-
sche bestanddelen kunnen zitten die ziekten 
aan de luchtwegen of andere ziekten kunnen 
veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze 
chemische bestanddelen zijn verbindingen die 
gevonden worden in pesticiden, insecticiden, 
meststoffen en herbiciden. Het gevaar van 
blootstelling hangt af van hoe vaak u dit soort 
werk uitvoert. Om blootstelling aan deze che-
micaliën tot een minimum te beperken, dient u 
in een goed geventileerde omgeving te werken 
en gebruik te maken van goedgekeurde veilig-
heidsmiddelen zoals stofmaskers die speciaal 
ontworpen zijn voor het filtreren van microsco-
pische deeltjes.

Elektrische veiligheid en accu
1. Stel het gereedschap niet bloot aan regen of 

natte omstandigheden. Als water binnendringt 
in het gereedschap, wordt de kans op een elektri-
sche schok groter.

2. Gebruik het gereedschap niet als het niet kan 
worden in- en uitgeschakeld met de schake-
laar. Ieder gereedschap dat niet met de schake-
laar	kan	worden	bediend	is	gevaarlijk	en	moet	
eerst worden gerepareerd.

3. Voorkom onbedoeld starten. Controleer dat de 
schakelaar in de uit-stand staat alvorens de 
accu aan te brengen, het gereedschap op te 
pakken of te dragen. Door het gereedschap te 
dragen	met	uw	vinger	op	de	schakelaar,	of	door	
het gereedschap op een voeding aan te sluiten 
terwijl	de	schakelaar	aan	staat,	neemt	de	kans	op	
ongevallen sterk toe.

4. Werp de accu(’s) niet in een vuur. De accu kan 
exploderen.	Raadpleeg	de	lokale	regelgeving	voor	
mogelijke	speciale	verwerkingsvereisten.

5. Open of vervorm de accu(’s) niet. Het elektrolyt 
is	agressief	en	kan	letsel	toebrengen	aan	de	ogen	
en	huid.	Het	kan	giftig	zijn	bij	inslikken.

6. Laad de accu niet op in de regen of op een 
natte plaats.

In gebruik nemen
1. Alvorens het gereedschap te monteren of af te 

stellen, verwijdert u de accu.
2. Trek veiligheidshandschoenen aan voordat u 

het metalen snijblad hanteert.
3. Voordat u de accu aanbrengt, inspecteert u het 

gereedschap op beschadigingen, losse schroe-
ven/moeren en verkeerde montage. Slijp het 
metalen snijblad als het bot is. Als het metalen 
snijblad verbogen of beschadigd is, vervangt 
u hem. Controleer of alle bedieningshendels 
en -schakelaars gemakkelijk kunnen worden 
bediend. Maak de handgrepen schoon en droog.

4. Probeer nooit het gereedschap in te schakelen 
als het beschadigd of nog niet volledig gemon-
teerd is. Anders kan ernstig letsel ontstaan.

5. Stel het schouderdraagstel en de handgreep af 
op de lichaamsgrootte van de gebruiker.

6. Wanneer u een accu aanbrengt, controleert 
u of het snijgarnituur uw lichaam en andere 
voorwerpen, zoals de grond, niet raakt. Dit kan 
bij	het	inschakelen	gaan	draaien	en	persoonlijk	
letsel,	schade	aan	het	gereedschap	en/of	materi-
ele schade veroorzaken.

7. Verwijder alle verstelsleutels, -tangen en 
schede voordat u het gereedschap inschakelt. 
Een accessoire dat nog aan een draaiend deel 
van	het	gereedschap	vastzit,	kan	persoonlijk	letsel	
veroorzaken.

8. Het snijgarnituur moet zijn uitgerust met een 
beschermkap. Gebruik het gereedschap nooit 
met een beschadigde beschermkap of zonder 
aangebrachte beschermkap!

9. Verzeker u ervan dat er geen elektriciteitska-
bels, waterleidingen, gasleidingen, enz. zijn 
die een gevaarlijke situatie zouden kunnen 
veroorzaken als ze worden beschadigd door 
het gebruik van dit gereedschap.

Gebruik
1. In geval van nood zet u het gereedschap 

onmiddellijk uit.
2. Als u tijdens gebruik een ongebruikelijke situ-

atie opmerkt (bijv. geluid, trillingen), schakelt 
u het gereedschap uit en verwijdert u de accu. 
Gebruik het gereedschap niet meer totdat de 
oorzaak is opgespoord en verholpen.
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3. Het snijgarnituur blijft nog een korte tijd 
draaien nadat het gereedschap is uitgescha-
keld. Raak het snijgarnituur niet onmiddellijk 
aan.

4. Gebruik tijdens het werk het schouderdraag-
stel. Houd het gereedschap stevig tegen uw 
rechterzij.

5. Reik niet te ver. Zorg altijd voor een stevige 
stand en goede lichaamsbalans. Kijk uit voor 
verborgen obstakels, zoals boomstronken, 
boomwortels en greppels, om te voorkomen 
dat u valt.

6. Zorg dat u stevig staat op hellingen.
7. Loop gewoon en ren niet.
8. Werk nooit op een ladder of in een boom om te 

voorkomen dat u de controle over het gereed-
schap verliest.

9. Nadat tegen het gereedschap is gestoten 
of het is gevallen, controleert u de staat 
ervan voordat u de werkzaamheden hervat. 
Controleer de bedieningselementen en veilig-
heidsvoorzieningen op een juiste werking. Als 
enige beschadiging zichtbaar is of u twijfelt, 
vraagt u ons erkende servicecentrum om 
inspectie en reparatie.

10. Neem een pauze om te voorkomen dat u door 
vermoeidheid de controle over het gereed-
schap verliest.	Wij	adviseren	u	ieder	uur	10	tot	20	
minuten te rusten.

11. Wanneer u het gereedschap achterlaat, al is 
het maar even, verwijdert u altijd de accu. Een 
onbeheerd gereedschap met een aangebrachte 
accu kan door onbevoegden worden gebruikt en 
tot een ernstig ongeval leiden.

12. Als gras of takken bekneld raken tussen het 
snijgarnituur en de beschermkap, schakelt u 
altijd het gereedschap uit en verwijdert u de 
accu voordat u ze verwijdert. Als u dat niet doet, 
kan	het	snijgarnituur	onbedoeld	gaan	ronddraaien	
en ernstig letsel veroorzaken.

13. Raak gevaarlijke, bewegende delen nooit aan 
voordat de bewegende delen volledig tot stil-
stand zijn gekomen en de accu is verwijderd.

14. Als het snijgarnituur een steen of ander hard 
voorwerp raakt, schakelt u het gereedschap 
onmiddellijk uit. Verwijder daarna de accu en 
inspecteer het snijgarnituur.

15. Controleer het snijgarnituur tijdens gebruik 
veelvuldig op barsten of beschadigingen. 
Voordat u inspecteert, verwijdert u de accu 
en wacht u tot het snijgarnituur volledig tot 
stilstand is gekomen. Vervang een beschadigd 
snijgarnituur onmiddellijk, ook wanneer het 
slechts oppervlakkige barsten vertoont.

16. Werk nooit boven heuphoogte.
17. Nadat u het gereedschap hebt ingeschakeld, 

wacht u tot het snijgarnituur een constant 
toerental heeft bereikt alvorens het maaien te 
starten.

18. Bij gebruik van een metalen snijblad, zwaait u 
het gereedschap gelijkmatig in halve cirkels 
van rechts naar links, zoals een zeis wordt 
gebruikt.

19. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij 
het geïsoleerde oppervlak omdat het metalen 
snijblad met verborgen bedrading in aanraking 
kan komen.	Wanneer	het	metalen	snijblad	in	aan-
raking komt met onder spanning staande draden, 
zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het 
gereedschap onder spanning komen te staan zodat 
de	gebruiker	een	elektrische	schok	kan	krijgen.

20. Schakel het gereedschap niet in wanneer 
gemaaid gras verstrikt is geraakt rondom het 
metalen snijblad.

21. Alvorens het gereedschap in te schakelen, ver-
zekert u zich ervan dat het gereedschap niet 
de grond of andere obstakels, zoals een boom, 
raakt.

22. Houd tijdens gebruik het gereedschap altijd 
met twee handen vast. Houd het gereedschap 
tijdens het gebruik nooit met slechts één hand 
vast.

Snijgarnituren
1. Gebruik geen snijgarnituur dat niet is aanbevo-

len door ons.
2. Gebruik een geschikt snijgarnituur voor de 

geplande werkzaamheden.
—	 Nylondraad-snijkoppen	(graskantmaaierkop-

pen)	en	kunststof	snijbladen	zijn	geschikt	
voor het maaien van gazongras.

—	 Metalen	snijbladen	zijn	geschikt	voor	het	
maaien van onkruiden, hoog gras, struiken, 
heesters,	ondergroei,	bosjes	en	dergelijke.

—	 Gebruik	nooit	andere	snijbladen,	waaronder	
metalen meerdelige kettingen en vlegelmes-
sen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.

3. Gebruik uitsluitend een snijgarnituur dat is 
gemarkeerd met een toerental dat gelijk is aan 
of hoger is dan het toerental aangegeven op 
het gereedschap.

4. Houd altijd uw handen, gezicht en kleding uit 
de buurt van het snijgarnituur wanneer dit 
ronddraait.	Als	u	dit	niet	doet,	kan	persoonlijk	
letsel ontstaan.

5. Gebruik altijd de beschermkap van het snijgar-
nituur die geschikt is voor het snijgarnituur dat 
u gebruikt.

6. Voorkom bij gebruik van een metalen snijblad 
dat terugslag kan optreden en wees altijd voor-
bereid op per ongeluk optredende terugslag. 
Raadpleeg de tekst onder het kopje Terugslag.

7. Als het gereedschap niet in gebruik is, 
brengt u altijd de schede aan om het snijblad. 
Verwijder de schede vóór gebruik.

Terugslag (stoot van het snijblad)
1. Terugslag (stoot van het snijblad) is een plot-

selinge reactie op een klemmend of vastgelo-
pen metalen snijblad. Zodra dit optreed wordt 
het gereedschap met grote kracht zijwaarts of 
in de richting van de gebruiker geworpen en 
kan het ernstig letsel veroorzaken.

2. Terugslag treedt met name op wanneer u met 
het snijbladsegment tussen 12 en 2 uur tegen 
een hard voorwerp, struiken en takken met een 
diameter van 3 cm of meer komt.
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►	Fig.2

3. Om terugslag te voorkomen:
1. Gebruik het snijbladsegment tussen 8 en 

11 uur.
2. Gebruik nooit het snijbladsegment tussen 

12 en 2 uur.
3. Gebruik het snijbladsegment nooit tussen 

11 en 12 uur en tussen 2 en 5 uur, behalve 
indien de gebruiker goed opgeleid en erg 
ervaren is en dit onder zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid doet.

4. Gebruik het metalen snijblad nooit dicht-
bij harde voorwerpen, zoals afrasterin-
gen, muren, boomstammen en stenen.

5. Houd het metalen snijblad nooit verticaal 
voor werkzaamheden zoals kanten snij-
den of heggen snoeien.

►	Fig.3

Trillingen
1. Mensen met een slechte bloedsomloop die 

worden blootgesteld aan sterke trillingen, 
kunnen verwondingen aan bloedvaten of het 
zenuwstelsel oplopen.	Trillingen	kunnen	de	
volgende symptomen veroorzaken in de vingers, 
handen	of	polsen:	‘Slapen’	(gevoelloosheid),	tinte-
len,	pijn,	stekend	gevoel,	verandering	van	huids-
kleur	of	van	de	huid.	Als	een	van	deze	symptomen	
zich voordoet, raadpleegt u uw huisarts!

2. Om de kans op ‘witte-vingerziekte’ te verklei-
nen, houdt u uw handen warm tijdens het werk 
en onderhoudt u het gereedschap en de acces-
soires goed.

Vervoeren
1. Alvorens het gereedschap te vervoeren, scha-

kelt u het uit en verwijdert u de accu. Breng de 
schede aan om het metalen snijblad.

2. Wanneer u het gereedschap vervoert, draagt u 
het horizontaal door de schacht vast te pakken.

3. Wanneer u het gereedschap in een voertuig 
vervoert, zet u het goed vast om te voorkomen 
dat het omvalt. Als u dat niet doet, kan het gereed-
schap en andere bagage beschadigd worden.

Onderhoud
1. Laat uw gereedschap onderhouden door ons 

erkende servicecentrum met gebruikmaking 
van uitsluitend originele vervangingsonderde-
len.	Een	verkeerde	reparatie	of	slecht	onderhoud	
kan de levensduur van het gereedschap verkorten 
en de kans op ongelukken vergroten.

2. Voordat u enige onderhouds-, reparatie- of 
reinigingswerkzaamheden uitvoert aan het 
gereedschap, schakelt u altijd het gereed-
schap uit en verwijdert u de accu.

3. Draag altijd veiligheidshandschoenen wanneer 
u het metalen snijblad hanteert.

4. Verwijder altijd stof en vuil vanaf het gereed-
schap. Gebruik voor dit doel nooit benzine, 
wasbenzine, thinner, alcohol, enz. Dit kan lei-
den	tot	verkleuren,	vervormen	of	barsten	van	de	
kunststofdelen.

5. Draai na ieder gebruik alle schroeven, bouten 
en moeren vast.

6. Probeer geen onderhouds- of reparatie-
werkzaamheden uit te voeren die niet in de 
gebruiksaanwijzing worden beschreven. Vraag 
ons erkend servicecentrum om dergelijke 
werkzaamheden uit te voeren.

7. Gebruik altijd uitsluitend onze originele ver-
vangingsonderdelen en accessoires. Als u 
onderdelen	of	accessoires	van	derden	gebruikt,	
kan	het	gereedschap	defect	raken,	eigendommen	
worden	beschadigd	en/of	ernstig	letsel	worden	
veroorzaakt.

8. Verzoek regelmatig ons erkend servicecen-
trum om het gereedschap te inspecteren en 
onderhouden.

9. Houd het gereedschap altijd in goed wer-
kende staat.	Slecht	onderhoud	kan	leiden	tot	
ondermaatse prestaties en de levensduur van het 
gereedschap verkorten.

Opslag
1. Alvorens het gereedschap op te bergen, voert 

u alle reinigings- en onderhoudswerkzaamhe-
den uit. Verwijder de accu. Breng de schede 
aan om het metalen snijblad.

2. Berg het gereedschap op een droge en hoge 
of afgesloten plaats op, buiten het bereik van 
kinderen.

3. Laat het gereedschap nooit ergens tegenaan 
leunen, zoals tegen een muur. Als u dit doet, kan 
het plotseling vallen en letsel veroorzaken.

Eerste hulp
1. Zorg dat er altijd een EHBO-doos in de buurt 

is. Vervang onmiddellijk elk item dat uit de 
EHBO-doos is genomen.

2. Geef de volgende informatie wanneer u om 
hulp vraagt:
— Plaats van het ongeval
—	 Beschrijving	van	het	ongeval
— Aantal gewonden
— Aard van het letsel
— Uw naam

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden 

door een vals gevoel van comfort en bekendheid 
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) 
en neem alle veiligheidsvoorschriften van het 
betreffende gereedschap altijd strikt in acht. 
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de 
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Belangrijke veiligheidsinstructies 
voor een accu

1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op 
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product 
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de 
accu in gebruik te nemen.

2. Neem de accu niet uit elkaar.
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3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu 
aanzienlijk korter is geworden, moet u het 
gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. 
Voortgezet gebruik kan oververhitting, brand-
wonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.

4. Als elektrolyt in uw ogen is terechtgeko-
men, spoelt u uw ogen met schoon water 
en roept u onmiddellijk de hulp van een 
dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid 
veroorzaken.

5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een 

geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin 

andere metalen voorwerpen zoals spij-
kers, munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van 
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.

6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op 
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 
50°C of hoger.

7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wan-
neer hij zwaar beschadigd of volledig versleten 
is. De accu kan ontploffen in het vuur.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen 
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.

9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
10. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn 

onderhevig aan de vereisten in de wetgeving 
omtrent gevaarlijke stoffen. 
Voor	commercieel	transport	en	dergelijke	door	
derden en transporteurs moeten speciale vereis-
ten ten aanzien van verpakking en etikettering 
worden	nageleefd. 
Als voorbereiding van het artikel dat wordt 
getransporteerd	is	het	noodzakelijk	een	expert	op	
het	gebied	van	gevaarlijke	stoffen	te	raadplegen.	
Houd	u	tevens	aan	mogelijk	strengere	nationale	
regelgeving. 

Blootliggende contactpunten moeten worden 
afgedekt	met	tape	en	de	accu	moet	zodanig	
worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de 
verpakking.

11. Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u 
de accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op 
een veilige manier weg. Volg bij het weggooien 
van de accu de plaatselijke voorschriften.

12. Gebruik de accu’s uitsluitend met de gereed-
schappen die door Makita zijn aanbevolen. Als 
de	accu’s	worden	aangebracht	in	niet-compatibele	
gereedschappen, kan dat leiden tot brand, bui-
tensporige	warmteontwikkeling,	een	explosie	of	
lekkage van elektrolyt.

13. Als u het gereedschap gedurende een lange 
tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu 
vanaf het gereedschap worden verwijderd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
LET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita 

accu’s.	Het	gebruik	van	niet-originele	accu’s,	of	
accu’s	die	zijn	gewijzigd,	kan	ertoe	leiden	dat	de	accu	
ontploft	en	brand,	persoonlijk	letsel	en	schade	veroor-
zaakt.	Ook	vervalt	daarmee	de	garantie	van	Makita	
op	het	gereedschap	en	de	lader	van	Makita.

Tips voor een maximale levens-
duur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. 

Stop het gebruik van het gereedschap en laad 
de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het 
vermogen van het gereedschap is afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit 
opnieuw op. Te lang opladen verkort de 
levensduur van de accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstempe-
ratuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme 
accu afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Laad de accu op als u deze gedurende een 
lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat 
gebruiken. 

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
►	Fig.4

1 Toerentallampjes 2 ADT-lampje 
(ADT	=	Automatic	Torque	
Drive	Technology	(tech-
nologie met automati-
sche	koppelaandrijving))

3 Voedingslampje 4 Aan-uitknop

5 Omkeerknop 6 Accu 7 Uit-vergrendelknop 8 Trekkerschakelaar

9 Bevestigingsoog 10 Handgreep 11 Beschermstang	(afhan-
kelijk	van	het	land)

12 Beschermkap (voor 
nylondraad-snijkop/
kunststof	snijblad)

13 Beschermkap (voor 
metalen	snijblad)

14 Schouderdraagstel - - - -

OPMERKING:	De	beschermkap	die	als	standaard	toebehoren	is	bijgeleverd,	verschilt	afhankelijk	van	het	land.
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BESCHRIJVING VAN DE 
FUNCTIES

WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat het 
gereedschap is uitgeschakeld en dat de accu is 
verwijderd voordat u de werking van het gereed-
schap aanpast of controleert. Als het gereedschap 
niet wordt uitgeschakeld en de accu niet uit het 
gereedschap	wordt	verwijderd,	kan	dat	na	per	onge-
luk	inschakelen	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

De accu aanbrengen en verwijderen

LET OP: Schakel het gereedschap altijd uit 
voordat u de accu aanbrengt of verwijdert.

LET OP: Houd het gereedschap en de accu 
stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen 
van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet 
stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen 
en	het	gereedschap	of	de	accu	beschadigen,	of	kan	
persoonlijk	letsel	worden	veroorzaakt.
►	Fig.5:    1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

Om	de	accu	te	verwijderen	verschuift	u	de	knop	aan	de	
voorkant	van	de	accu	en	schuift	u	tegelijkertijd	de	accu	
uit het gereedschap.
Om	de	accu	aan	te	brengen	lijnt	u	de	lip	op	de	accu	uit	
met	de	groef	in	de	behuizing	en	duwt	u	de	accu	op	zijn	
plaats.	Steek	de	accu	zo	ver	mogelijk	in	het	gereed-
schap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan 
de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu niet 
goed aangebracht.

LET OP: Breng de accu altijd helemaal aan 
totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als 
u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het 
gereedschap	vallen	en	u	of	anderen	in	uw	omgeving	
verwonden.

LET OP: Breng de accu niet met kracht aan. 
Als	de	accu	niet	gemakkelijk	in	het	gereedschap	
kan worden geschoven, wordt deze niet goed 
aangebracht.

Gereedschap-/
accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is voorzien van een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt auto-
matisch de voeding naar de motor uit om de levensduur 
van het gereedschap en de accu te verlengen. Het 
gereedschap	kan	tijdens	het	gebruik	automatisch	stop-
pen	als	het	gereedschap	of	de	accu	aan	één	van	de	
volgende omstandigheden wordt blootgesteld:

Status Toerentallampjes

 Aan  Uit  Knippert

Overbelast

Oververhit 3
2

3
2

Te	ver	
ontladen 3

2

Overbelastingsbeveiliging
Wanneer	het	gereedschap	overbelast	wordt	door	
verstrikt	geraakte	onkruiden	of	ander	vuil,	knipperen	
de	toerentallampjes	2	en	3,	en	stopt	het	gereedschap	
automatisch.
Schakel	in	die	situatie	het	gereedschap	uit	en	stop	het	
gebruik dat ertoe leidde dat het gereedschap overbelast 
raakte.	Schakel	daarna	het	gereedschap	in	om	het	weer	
te starten.

Oververhittingsbeveiliging voor het 
gereedschap of de accu
Er	zijn	twee	vormen	van	oververhitting:	oververhitting	
van het gereedschap en oververhitting van de accu. 
Wanneer	het	gereedschap	oververhit	raakt,	knipperen	
alle	toerentallampjes.	Wanneer	de	accu	oververhit	
raakt,	knippert	toerentallampje	1.
Als oververhitting optreedt, stopt het gereedschap auto-
matisch.	Laat	het	gereedschap	en/of	de	accu	afkoelen	
alvorens het gereedschap weer in te schakelen.

Beveiliging tegen te ver ontladen
Wanneer	de	acculading	laag	wordt,	stopt	het	gereed-
schap	automatisch	en	knippert	het	toerentallampje	1.
Als het gereedschap niet werkt ondanks dat de schake-
laars	worden	bediend,	verwijdert	u	de	accu’s	vanaf	het	
gereedschap	en	laadt	u	de	accu’s	op.

De resterende acculading 
controleren

Alleen voor accu’s met indicatorlampjes
►	Fig.6:    1.	Indicatorlampjes	2.	Testknop
Druk op de testknop op de accu om de resterende 
acculading	te	zien.	De	indicatorlampjes	branden	gedu-
rende enkele seconden.
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Indicatorlampjes Resterende 
acculading

Brandt Uit Knippert

75% tot 100%

50% tot 75%

25% tot 50%

0% tot 25%

Laad de accu 
op.

Er kan een 
storing	zijn	

opgetreden in 
de accu.

OPMERKING:	Afhankelijk	van	de	gebruiksomstan-
digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge-
lijk	dat	de	aangegeven	acculading	verschilt	van	de	
werkelijke	acculading.

Hoofdschakelaar
Tik	op	de	aan-uitknop	om	het	gereedschap	in	te	schakelen.
Om het gereedschap uit te schakelen, houdt u de 
aan-uitknop	ingedrukt	totdat	het	voedingslampje	en	
toerentallampjes	uit	gaan.
►	Fig.7:    1.	Toerentallampjes	2. Aan-uitknop 

3.	Voedingslampje

OPMERKING: Het gereedschap wordt automatisch 
uitgeschakeld nadat het gedurende een bepaalde 
tijdsduur	niet	is	bediend.

De trekkerschakelaar gebruiken

WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid is 
dit gereedschap uitgerust met een uit-vergren-
delknop die voorkomt dat het gereedschap 
onbedoeld start. Gebruik het gereedschap NOOIT 
wanneer het start door alleen de trekkerschake-
laar in te knijpen zonder de uit-vergrendelknop 
in te drukken. Stuur het gereedschap naar ons 
erkende servicecentrum voor deugdelijke repara-
tie ZONDER het verder te gebruiken.

WAARSCHUWING: U mag NOOIT het doel of 
de werking van de uit-vergrendelknop teniet doen 
of deze vastplakken.

LET OP: Voordat u de accu aanbrengt in het 
gereedschap, controleert u altijd of de trekker-
schakelaar correct werkt en na loslaten terugkeert 
naar de uit-stand. Het gebruik van een gereedschap 
met een schakelaar die niet goed werkt, kan leiden tot 
verlies	van	controle	en	ernstig	persoonlijk	letsel.

LET OP: Plaats uw vinger nooit op de aan-uit-
knop en de trekkerschakelaar wanneer u het 
gereedschap draagt. Het gereedschap kan onbe-
doeld starten en letsel veroorzaken.

KENNISGEVING: Knijp de trekkerschakelaar 
niet hard in zonder de uit-vergrendelknop in te 
drukken. Hierdoor kan de schakelaar kapot gaan.

Om te voorkomen dat de trekkerschakelaar per ongeluk wordt 
bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht. Om het 
gereedschap te starten, houdt u de uit-vergrendelknop ingedrukt 
en	knijpt	u	de	trekkerschakelaar	in.	De	snelheid	van	het	gereed-
schap	neemt	toe	naarmate	u	meer	druk	uitoefent	op	de	trekker-
schakelaar. Laat de trekkerschakelaar los om te stoppen.

DUR368A
►	Fig.8:    1. Uit-vergrendelknop 2.	Trekkerschakelaar

DUR368L
►	Fig.9:    1. Uit-vergrendelknop 2.	Trekkerschakelaar

Toerentalregeling
U kunt het toerental van het gereedschap instellen door op de aan-uit-
knop	te	tikken.	Bij	elke	tik	op	de	aan-uitknop,	verandert	het	toerental.
►	Fig.10:    1.	Toerentallampjes	2. Aan-uitknop

Toerentallampjes Functie Toerental

Hoog 6.500 min-1

Gemiddeld 5.300 min-1

Laag 3.500 min-1

Technologie met automatische 
koppelaandrijving
Wanneer	u	de	technologie	met	automatische	koppelaandrijving	(ADT)	
inschakelt, draait het gereedschap met het optimale toerental en 
koppel voor de omstandigheden waaronder het gras wordt gemaaid.
Om	ADT	in	te	schakelen,	houdt	u	de	omkeerknop	ingedrukt	totdat	
het	ADT-lampje	gaat	branden.	Tik	daarna	op	de	aan-uitknop	om	
het	snijgarnituur	te	selecteren	dat	is	aangebracht	op	het	gereed-
schap. Laat de lamp branden naast de markering  om het 
metalen	snijblad	en	kunststof	snijblad	te	selecteren,	of	naast	de	
markering 	om	de	nylondraad-snijkop	te	selecteren.
Om	ADT	uit	te	schakelen,	houdt	u	de	omkeerknop	
ingedrukt	totdat	het	ADT-lampje	uit	gaat.
►	Fig.11:    1.  markering 2.  markering 3.	ADT-

lampje	4. Aan-uitknop 5. Omkeerknop

Lampje Functie Snijgarnituur Toerental

ADT 
(metalen 
snijblad)

Metalen	
snijblad 
Kunststof	
snijblad

3.500 - 6.500 
min-1

ADT 
(nylon-

draad-snij-
kop)

Nylondraad-
snijkop

3.500 - 6.500 
min-1
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Omkeerknop voor verwijderen van 
vuil

WAARSCHUWING: Schakel het gereed-
schap uit en verwijder de accu voordat u verstrikt 
geraakte onkruiden of vuil verwijdert dat niet door 
de functie voor omgekeerd draaien kon worden 
verwijderd. Als het gereedschap niet wordt uitge-
schakeld en de accu niet uit het gereedschap wordt 
verwijderd,	kan	dat	na	per	ongeluk	inschakelen	leiden	
tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

Dit	gereedschap	heeft	een	omkeerknop	om	de	draai-
richting	te	veranderen.	Dit	is	alleen	voor	het	verwijderen	
van onkruiden en vuil dat verstrikt is geraakt in het 
gereedschap.
Om de draairichting om te keren, tikt u op de omkeer-
knop	en	knijpt	u	de	trekker	in	wanneer	het	snijgarnituur	
stilstaat.	Het	voedingslampje	begint	te	knipperen	en	
wanneer	u	de	trekkerschakelaar	inknijpt,	draait	het	
snijgarnituur	in	de	tegenovergestelde	richting.
Om terug te keren naar de normale draairichting, laat 
u	de	trekker	los	en	wacht	u	totdat	het	snijgarnituur	
stilstaat.
►	Fig.12:    1. Omkeerknop 2.	Voedingslampje

OPMERKING: In de omgekeerde draairichting werkt 
het	gereedschap	slechts	een	korte	tijd,	waarna	het	
automatisch stopt.
OPMERKING: Nadat u het gereedschap is gestopt 
en u het gereedschap weer start, werkt het in de 
normale draairichting.
OPMERKING:	Als	u	op	de	omkeerknop	tikt	terwijl	
het	snijgarnituur	nog	draait,	wordt	het	gereed-
schap gestopt en klaargezet voor de omgekeerde 
draairichting.

Elektrische rem
Dit gereedschap is voorzien van een elektrische rem op 
het	snijgarnituur.	Als	het	gereedschap	continu	niet	snel	
het	snijgarnituur	stilzet	nadat	de	trekkerschakelaar	is	
losgelaten, laat u het gereedschap onderhouden door 
uw servicecentrum.

LET OP: Het remsysteem is geen vervanging 
voor de beschermkap. Gebruik het gereedschap 
nooit zonder de beschermkap. Een onbeschermd 
snijgarnituur	kan	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

Elektronische functie

Constant-toerentalregeling
De	toerentalregelfunctie	zorgt	voor	een	constant	toe-
rental ongeacht de belastingsomstandigheden.

Zachte-startfunctie
Maakt	een	zachte	start	mogelijk	door	onderdrukking	
van de aanloopschok.

MONTAGE
WAARSCHUWING: Controleer altijd of het 

gereedschap is uitgeschakeld en de accu is ver-
wijderd alvorens enige werkzaamheden aan het 
gereedschap te verrichten. Als het gereedschap 
niet wordt uitgeschakeld en de accu niet uit het 
gereedschap	wordt	verwijderd,	kan	dat	na	per	onge-
luk	inschakelen	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

WAARSCHUWING: Start het gereedschap 
nooit voordat het op de juiste wijze is gemon-
teerd.	Door	het	gereedschap	in	een	gedeeltelijk	
gemonteerde toestand te laten werken, kan dat na 
per	ongeluk	inschakelen	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	
letsel.

De handgreep aanbrengen
Voor DUR368A
1.	 Steek	de	schacht	van	de	handgreep	in	het	hand-
vat.	Lijn	het	schroefgat	in	het	handvat	uit	met	het	gat	in	
de	schacht.	Draai	de	schroef	stevig	vast.
►	Fig.13:    1. Handvat 2.	Schroef	3.	Schacht

KENNISGEVING: Let op de richting van het 
handvat. Het schroefgat zal niet uitgelijnd zijn 
als het handvat niet in de juiste richting wordt 
aangebracht.

2. Plaats de handgreep tussen de handgreepklem en 
de	handgreephouder.	Stel	de	handgreep	af	onder	een	
hoek	die	u	een	comfortabele	werkhouding	biedt	en	zet	
hem daarna vast met de inbusbouten.
►	Fig.14:    1. Inbusbout 2. Handgreepklem 

3. Handgreephouder

Voor DUR368L
1. Bevestig de bovenste en onderste klemmen op de 
demper.
2. Plaats de handgreep op de bovenste klem en 
bevestig hem met behulp van de inbusbouten, zoals 
afgebeeld.
►	Fig.15:    1. Inbusbout 2. Handgreep 3. Bovenste 

klem 4. Demper 5. Onderste klem 
6.	Afstandshouder

LET OP: Verwijder of verkort de afstandshou-
der niet. Als u dit doet, kunt u de controle over het 
gereedschap	verliezen	waardoor	persoonlijk	letsel	
kan worden veroorzaakt.

De beschermstang aanbrengen
Afhankelijk van het land
Als	de	beschermstang	bij	uw	model	werd	geleverd,	
bevestigt u hem aan de handgreep met behulp van de 
schroef	op	de	beschermstang.
►	Fig.16:    1. Beschermstang 2.	Schroef

LET OP: Nadat de beschermstang is aange-
bracht, mag u deze niet verwijderen. De bescherm-
stang werkt als veiligheidsmaatregel om te voorko-
men	dat	u	per	ongeluk	het	metalen	snijblad	aanraakt.
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Opbergen van de inbussleutel

LET OP: Denk eraan dat u de inbussleutel niet 
in de gereedschapskop laat zitten. Dit kan letsel 
en/of	schade	aan	het	gereedschap	veroorzaken.

Wanneer	de	inbussleutel	niet	wordt	gebruikt,	bergt	u	
hem	op	zoals	afgebeeld	zodat	u	hem	niet	verliest.
►	Fig.17:    1. Inbussleutel

Op het model met een beugelhandgreep kunt u de 
inbussleutel ook op de handgreep opbergen, zoals 
afgebeeld.
►	Fig.18:    1. Inbussleutel

Correcte combinatie van 
snijgarnituur en beschermkap

LET OP: Gebruik altijd de correcte combinatie 
van snijgarnituur en beschermkap. Een verkeerde 
combinatie	biedt	mogelijk	geen	bescherming	tegen	
het	snijgarnituur,	rondvliegend	afval	en	stenen.	Het	
kan tevens de balans van het gereedschap beïnvloe-
den en leiden tot letsel.

Snijgarnituur Beschermkap

Metalen	snijblad
(3-tands, 4-tands en 8-tands 
snijbladen)

Nylondraad-snijkop

Kunststof	snijblad

De beschermkap aanbrengen

WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap 
nooit zonder dat de beschermkap is aangebracht, 
zoals aangegeven in de afbeelding. Als u zich hier 
niet	aan	houdt,	kan	ernstig	persoonlijk	letsel	worden	
veroorzaakt.

OPMERKING: Het type beschermkap dat als stan-
daard	toebehoren	is	bijgeleverd,	verschilt	afhankelijk	
van het land.

Voor metalen snijblad
Bevestig de beschermkap aan de klem met behulp van 
bouten.
►	Fig.19:    1. Klem 2. Beschermkap

Voor nylondraad-snijkop/kunststof 
snijblad

LET OP: Wees voorzichtig uzelf niet te ver-
wonden aan het snijgarnituur wanneer u de nylon-
draad afsnijdt.

Bevestig de beschermkap aan de klem met behulp van 
bouten.
►	Fig.20:    1. Klem 2. Beschermkap 3.	Mesje

Het snijgarnituur aanbrengen

LET OP: Gebruik altijd de bijgeleverde sleu-
tel(s) bij het verwijderen of aanbrengen van het 
snijgarnituur.

LET OP: Vergeet niet de inbussleutel die in 
de gereedschapskop is gestoken te verwijderen 
nadat het snijgarnituur is aangebracht.

OPMERKING:	Het	type	snijgarnitu(u)r(en)	dat	als	
standaard	toebehoren	is	bijgeleverd,	verschilt	afhan-
kelijk	van	het	land.	Het	snijgarnituur	wordt	in	sommige	
uitvoeringen	van	het	model	niet	bijgeleverd.
OPMERKING: Draai het gereedschap ondersteboven 
zodat	u	het	snijgarnituur	gemakkelijk	kunt	vervangen.

Metalen snijblad
LET OP: Bij het hanteren van het metalen 

snijblad draagt u altijd handschoenen en plaatst u 
de schede om het snijblad.

LET OP: Het metalen snijblad moet goed 
geslepen zijn en vrij zijn van barsten of breuken. 
Als	het	metalen	snijblad	tijdens	gebruik	een	steen	
raakt,	stopt	u	onmiddellijk	het	gereedschap	en	contro-
leert	u	het	snijblad.

LET OP: De bevestigingsmoer van het meta-
len snijblad (met veerring) verslijt na verloop van 
tijd. Als de veerring enig teken van slijtage of ver-
vorming vertoont, vervangt u de moer. Vraag uw 
plaatselijke, erkende servicecentrum een nieuwe 
te bestellen.

LET OP: De buitendiameter van het metalen 
snijblad moet als volgt zijn. Gebruik nooit een 
metalen snijblad met een grotere buitendiameter.
—	 3-tands	snijblad:	230	mm
—	 4-tands	snijblad:	230	mm
—	 8-tands	snijblad:	230	mm
►	Fig.21:    1.	Moer	2. Klemring 3.	Metalen	snijblad	

4. Ontvangerring 5. As 6. Inbussleutel

1.	 Steek	de	inbussleutel	in	de	opening	van	de	
gereedschapskop om de as te vergrendelen. Draai de 
as totdat de inbussleutel er helemaal in kan worden 
gestoken.
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2.	 Plaats	het	metalen	snijblad	op	de	ontvangerring	
zodat	de	pijlen	op	het	snijblad	en	de	beschermkap	in	
dezelfde	richting	wijzen.
►	Fig.22:    1.	Pijl

3.	 Plaats	de	klemring	op	het	metalen	snijblad	en	
draai daarna de moer stevig vast met behulp van de 
pijpsleutel.
►	Fig.23:    1. Inbussleutel 2.	Pijpsleutel	3. Vastdraaien 

4. Losdraaien

OPMERKING:	Aanhaalkoppel:	16	-	23	N•m

4.	 Verwijder	de	inbussleutel	uit	de	gereedschapskop.
Om	het	metalen	snijblad	te	verwijderen,	volgt	u	de	pro-
cedures voor het aanbrengen in omgekeerde volgorde.

Nylondraad-snijkop
KENNISGEVING: Gebruik altijd een originele 
nylondraad-snijkop van Makita.
►	Fig.24:    1.	Nylondraad-snijkop	2. Ontvangerring 

3. As 4. Inbussleutel 5. Vastdraaien 
6. Losdraaien

1.	 Steek	de	inbussleutel	in	de	opening	van	de	
gereedschapskop om de as te vergrendelen. Draai de 
as totdat de inbussleutel er helemaal in kan worden 
gestoken.
2.	 Plaats	de	nylondraad-snijkop	op	de	as	en	draai	
hem met de hand stevig vast.
3.	 Verwijder	de	inbussleutel	uit	de	gereedschapskop.
Om	de	nylondraad-snijkop	te	verwijderen,	volgt	u	
de procedures voor het aanbrengen in omgekeerde 
volgorde.

Kunststof snijblad
KENNISGEVING: Gebruik altijd een origineel 
kunststof snijblad van Makita.
►	Fig.25:    1.	Kunststof	snijblad	2. Ontvangerring 3. As 

4. Inbussleutel 5. Vastdraaien 6. Losdraaien

1.	 Steek	de	inbussleutel	in	de	opening	van	de	
gereedschapskop om de as te vergrendelen. Draai de 
as totdat de inbussleutel er helemaal in kan worden 
gestoken.
2.	 Plaats	het	kunststof	snijblad	op	de	as	en	draai	
hem met de hand stevig vast.
3.	 Verwijder	de	inbussleutel	uit	de	gereedschapskop.
Om	het	kunststof	snijblad	te	verwijderen,	volgt	u	de	pro-
cedures voor het aanbrengen in omgekeerde volgorde.

BEDIENING
Het schouderdraagstel bevestigen

LET OP: Gebruik altijd het schouderdraagstel 
bevestigd aan het gereedschap. Stel voor gebruik 
het schouderdraagstel af op de lichaamsgrootte 
van de gebruiker om vermoeidheid te voorkomen.

LET OP: Verzeker u er voor gebruik van dat 
het schouderdraagstel goed is bevestigd aan het 
bevestigingsoog van het gereedschap.

1. Draag het schouderdraagstel over uw 
linkerschouder.
►	Fig.26

2.	 Maak	de	haak	van	de	schouderriem	vast	aan	het	
bevestigingsoog van het gereedschap.

DUR368A
►	Fig.27:    1. Haak 2. Bevestigingsoog

DUR368L
►	Fig.28:    1. Haak 2. Bevestigingsoog

3.	 Stel	het	schouderdraagstel	af	op	een	comforta-
bele werkhouding.
►	Fig.29

Het schouderdraagstel is voorzien van een 
snelontgrendelingsmethode.
Knijp	eenvoudigweg	de	zijkant	van	de	gesp	in	om	het	
gereedschap los te maken van het schouderdraagstel.

DUR368A
►	Fig.30:    1. Gesp

DUR368L
►	Fig.31:    1. Gesp

De positie van het bevestigingsoog 
afstellen
Voor	comfortabeler	werken	met	het	gereedschap,	kunt	
u de positie van het bevestigingsoog veranderen.
Vergeet niet de positie van het bevestigingsoog aan te 
passen	zoals	aangegeven	in	de	afbeelding.
►	Fig.32

1 De positie van het bevestigingsoog boven de grond

2 De	positie	van	het	snijgarnituur	boven	de	grond

3 De	horizontale	afstand	tussen	het	bevestigingsoog	
en	het	onbeschermde	deel	van	het	snijgarnituur

Draai de inbusbout op het bevestigingsoog los. 
Verplaats	het	bevestigingsoog	naar	een	comfortabele	
werkhouding en draai daarna de inbusbout vast.
DUR368A
►	Fig.33:    1. Bevestigingsoog 2. Inbusbout

DUR368L
►	Fig.34:    1. Bevestigingsoog 2. Inbusbout
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Correct hanteren van het 
gereedschap

WAARSCHUWING: Houd het gereedschap 
altijd tegen uw rechterzij. Een correcte plaatsing 
van	het	gereedschap	geeft	een	maximale	controle	
over het gereedschap en verkleint de kans op ernstig 
persoonlijk	letsel	veroorzaakt	door	terugslag.

WAARSCHUWING: Let er goed op dat u 
te allen tijde de controle over het gereedschap 
behoudt. Zorg ervoor dat het gereedschap zich 
niet in uw richting of in de richting van iemand die 
in de buurt staat beweegt. Als u de controle over het 
gereedschap verliest, kan dat leiden tot ernstig letsel 
van de gebruiker en omstanders.

WAARSCHUWING: Om een ongeval te voor-
komen, bewaart u een afstand van 15 meter tus-
sen gebruikers wanneer twee of meer gebruikers 
in hetzelfde gebied aan het werk zijn. Zorg boven-
dien voor een persoon die de afstand tussen de 
gebruikers in de gaten houdt. Als iemand of een 
dier binnen het werkgebied komt, stopt u onmid-
dellijk met het gebruik.

LET OP: Als tijdens gebruik het snijgarnituur 
per ongeluk een steen of hard voorwerp raakt, 
moet het gereedschap worden gestopt en op 
beschadigingen worden gecontroleerd. Als het 
snijgarnituur beschadigd is, moet deze onmiddel-
lijk worden vervangen. Het gebruik van een bescha-
digd	snijgarnituur	kan	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	
letsel.

LET OP: Verwijder de schede vanaf het meta-
len snijblad wanneer u gras gaat maaien.

Een	correcte	plaatsing	en	hantering	geeft	een	maximale	
controle en verkleint de kans op letsel veroorzaakt door 
terugslag.

DUR368A
►	Fig.35

DUR368L
►	Fig.36

Bij gebruik van de nylondraad-snijkop (type met 
stoot-aanvoermechanisme)
De	nylondraad-snijkop	is	een	dubbele-draad-
kop voor de graskantmaaier uitgerust met een 
stoot-aanvoermechanisme.
Om	de	nylondraad	aan	te	voeren,	tikt	u	met	de	snijkop	
op	de	grond	terwijl	deze	draait.
►	Fig.37:    1.	Meest	effectieve	maaigebied

KENNISGEVING: Het stoot-aanvoermecha-
nisme zal niet goed werken wanneer de nylon-
draad-snijkop niet draait.

OPMERKING: Als de nylondraad niet wordt aan-
gevoerd	wanneer	de	snijkop	tegen	de	grond	wordt	
gestoten, volgt u de procedures in de tekst onder het 
kopje	Onderhoud	om	de	nylondraad	opnieuw	op	te	
wikkelen	of	te	vervangen.

ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat 

het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is 
verwijderd, voordat u een inspectie of onderhoud 
aan het gereedschap uitvoert. Als het gereedschap 
niet wordt uitgeschakeld en de accu niet uit het 
gereedschap	wordt	verwijderd,	kan	dat	na	per	onge-
luk	inschakelen	leiden	tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor 
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten 
worden veroorzaakt.

Om	de	VEILIGHEID	en	BETROUWBAARHEID	van	
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, 
onderhoud	of	afstellingen	te	worden	uitgevoerd	bij	een	
erkend	Makita-servicecentrum	of	de	Makita-fabriek,	en	
altijd	met	gebruik	van	Makita-vervangingsonderdelen.

De nylondraad vervangen

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend 
nylondraad met de diameter die wordt aangege-
ven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik nooit 
een zwaardere draad, metaaldraad, touw of iets 
dergelijks. Als u dit niet doet, kan dat schade aan 
het gereedschap veroorzaken en leiden tot ernstig 
persoonlijk	letsel.

WAARSCHUWING: Verwijder altijd de nylon-
draad-snijkop vanaf het gereedschap wanneer u 
de nylondraad vervangt. 

WAARSCHUWING: Controleer of het deksel 
van de nylondraad-snijkop goed op de behuizing 
is bevestigd, zoals hieronder beschreven. Als 
u het deksel niet stevig bevestigt, kan de nylon-
draad-snijkop	uit	elkaar	vliegen	en	ernstig	persoonlijk	
letsel veroorzaken.

Vervang de nylondraad wanneer deze niet meer 
wordt aangevoerd. De vervangingsmethode voor 
de	nylondraad	verschilt	afhankelijk	van	het	type	
nylondraad-snijkop.

95-M10L
►	Fig.38

B&F ECO 4L
►	Fig.39

Voor Ultra Auto 4
►	Fig.40

UN-74N
►	Fig.41

Type met handmatige aanvoer
Wanneer	de	nylondraad	kort	wordt,	trekt	u	hem	uit	het	
oogje	en	voert	u	hem	aan	in	het	andere	oogje.
►	Fig.42
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Het kunststof snijblad vervangen
Vervang	het	snijblad	als	het	is	versleten	of	afgebroken.
►	Fig.43

Lijn	bij	het	aanbrengen	van	het	kunststof	snijblad,	de	pijl	
op	het	snijblad	uit	met	die	op	de	beschermkap.
►	Fig.44:    1.	Pijl	op	de	beschermkap	2.	Pijl	op	het	snijblad

PROBLEMEN OPLOSSEN
Alvorens	u	verzoekt	om	reparatie,	kunt	u	zelf	als	volgt	het	probleem	opsporen	en	oplossen.	Als	u	met	een	probleem	
kampt dat in deze handleiding niet wordt beschreven, probeer dan niet het gereedschap te demonteren. Laat reparaties 
over	aan	een	erkend	Makita-servicecentrum,	uitsluitend	met	gebruik	van	originele	Makita-vervangingsonderdelen.

Probleemomschrijving Waarschijnlijke oorzaak (storing) Oplossing

Motor	loopt	niet. De accu is niet aangebracht. Breng de accu aan.

Probleem met de accu (lage spanning). Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

De	aandrijving	werkt	niet	goed. Vraag	uw	plaatselijke,	erkende	servicecentrum	het	
gereedschap te repareren.

De motor stopt na kort te hebben 
gedraaid.

De	accu	is	bijna	leeg. Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

Oververhitting. Stop	het	gebruik	van	het	gereedschap	en	laat	het	
afkoelen.

Het	gereedschap	bereikt	het	maxi-
male toerental niet.

De accu is niet goed aangebracht. Breng de accu aan zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing.

Het	accuvermogen	neemt	af. Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

De	aandrijving	werkt	niet	goed. Vraag	uw	plaatselijke,	erkende	servicecentrum	het	
gereedschap te repareren.

Het	snijgarnituur	draait	niet: 
 stop het gereedschap 

onmiddellijk!

Een vreemd voorwerp, zoals een tak, 
zit vastgeklemd tussen de bescherm-
kap	en	het	snijgarnituur.

Verwijder	het	vreemde	voorwerp.

De	aandrijving	werkt	niet	goed. Vraag	uw	plaatselijke,	erkende	servicecentrum	het	
gereedschap te repareren.

Abnormale trillingen: 
 stop het gereedschap 

onmiddellijk!

Eén	uiteinde	van	de	nylondraad	is	
afgebroken.

Tik	met	de	nylondraad-snijkop	tegen	de	grond	terwijl	
deze draait zodat nieuwe nylondraad wordt aangevoerd.

De	aandrijving	werkt	niet	goed. Vraag	uw	plaatselijke,	erkende	servicecentrum	het	
gereedschap te repareren.

Het	snijgarnituur	en	de	motor	kunnen	
niet stoppen: 

	verwijder	de	accu	onmiddellijk!

Elektrische	of	elektronische	storing. Verwijder	de	accu	en	vraag	uw	plaatselijk	erkende	
servicecentrum het gereedschap te repareren.

OPTIONELE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de 

aanbevolen accessoires of hulpstukken die wor-
den aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Het 
gebruik	van	enig	ander	accessoire	of	hulpstuk	kan	
leiden	tot	ernstig	persoonlijk	letsel.

LET OP: Deze accessoires of hulpstukken 
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita 
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is 
beschreven.	Bij	gebruik	van	andere	accessoires	of	
hulpstukken	bestaat	het	gevaar	van	persoonlijke	let-
sel.	Gebruik	de	accessoires	of	hulpstukken	uitsluitend	
voor hun bestemde doel.

Wenst	u	meer	bijzonderheden	over	deze	acces-
soires,	neem	dan	contact	op	met	het	plaatselijke	
Makita-servicecentrum.
•	 Metalen	snijblad
•	 Nylondraad-snijkop
•	 Nylondraad	(snijdraad)
•	 Kunststof	snijblad
•	 Beschermkap
•	 Originele	Makita	accu’s	en	acculaders

OPMERKING:	Sommige	items	op	de	lijst	kunnen	
zijn	inbegrepen	in	de	doos	van	het	gereedschap	als	
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land 
verschillen.
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