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5ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: DTD152

Fastening capacities Machine screw 4 mm - 8 mm

Standard bolt 5 mm - 16 mm

High tensile bolt 5 mm - 12 mm

No load speed 0 - 2,900 min-1

Impacts per minute 0 - 3,500 min-1

Overall length 137 mm

Rated voltage D.C. 18 V

Battery cartridge BL1815, BL1815N, BL1820, 
BL1820B

BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1840B, BL1850B

Net weight 1.3 kg 1.5 kg

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

•	 Specifications	and	battery	cartridge	may	differ	from	country	to	country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use
The tool is intended for screw driving in wood, metal 
and plastic.

Noise
The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60745:
Sound pressure level (LpA) : 93 dB(A)
Sound power level (LWA) : 104 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN60745:
Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool
Vibration emission (ah) : 10.5 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

NOTE: The declared vibration emission value has 
been measured in accordance with the standard test 
method and may be used for comparing one tool with 
another.
NOTE: The declared vibration emission value 
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 
emission value depending on the ways in which the 
tool is used.

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).

EC Declaration of Conformity
For European countries only
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine: Cordless Impact Driver
Model No./ Type: DTD152
Conforms to the following European Directives: 
2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following 
standard or standardized documents: EN60745
The	technical	file	in	accordance	with	2006/42/EC	is	
available from:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
18.3.2015

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

General power tool safety warnings

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.
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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.

Cordless impact driver safety 
warnings

1. Hold power tool by insulated gripping sur-
faces, when performing an operation where 
the fastener may contact hidden wiring. 
Fasteners contacting a "live" wire may make 
exposed metal parts of the power tool "live" and 
could give the operator an electric shock.

2. Always be sure you have a firm footing.
Be sure no one is below when using the tool in 
high locations.

3. Hold the tool firmly.
4. Wear ear protectors.
5. Do not touch the bit or the workpiece immedi-

ately after operation. They may be extremely 
hot and could burn your skin.

6. Keep hands away from rotating parts.

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 
charger, (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 atten-
tion 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. Follow your local regulations relating to dis-

posal of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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 car-
tridge. Overcharging shortens the battery 
service life.

3. Charge the battery cartridge with room tem-
perature 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). 

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is 
switched off and the battery cartridge is removed 
before adjusting or checking function on the tool.

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.1: 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.
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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.

Battery protection system
Lithium-ion battery with star marking
►Fig.2: 1. Star marking

Lithium-ion batteries with a star marking are equipped 
with a protection system. This system automatically 
cuts off power to the tool to extend battery life.
The tool will automatically stop during operation if the 
tool and/or battery are placed under one of the following 
conditions:
Overloaded:
The tool is operated in a manner that causes it to draw 
an abnormally high current.
In this situation, release the switch trigger on the tool 
and stop the application that caused the tool to become 
overloaded. Then pull the switch trigger again to restart.
If the tool does not start, the battery is overheated. 
In this situation, let the battery cool before pulling the 
switch trigger again.
Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the tool 
will not operate. In this situation, remove and recharge 
the battery.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with "B" at the end of the 
model number
►Fig.3: 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 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.

Switch action
►Fig.4: 1. Switch trigger

CAUTION: Before inserting 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.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool 
speed is increased by increasing pressure on the switch 
trigger. Release the switch trigger to stop.

Lighting up the front lamp
►Fig.5: 1. Lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the 
source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp 
keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. 
The lamp goes out 10 -15 seconds after releasing the 
trigger.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of 
the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or 
it may lower the illumination.

Reversing switch action
►Fig.6: 1. Reversing switch lever

CAUTION: Always check the direction of rota-
tion before operation.

CAUTION: Use the reversing switch only after 
the tool comes to a complete stop. Changing the 
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

CAUTION: When not operating the tool, always 
set the reversing switch lever to the neutral 
position.

This tool has a reversing switch to change the direction 
of rotation. Depress the reversing switch lever from the 
A side for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.
When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.
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Installing or removing driver bit/
socket bit
►Fig.7

Use only driver bit/socket bit that has inserting portion 
shown	in	the	figure.	Do	not	use	any	other	driver	bit/
socket bit.
For tool with shallow driver bit hole

A=12mm 
B=9mm 

Use only these type of driver 
bit. Follow the procedure 
1. (Note) Bit-piece is not 
necessary.

For tool with deep driver bit hole

A=17mm 
B=14mm

To install these types of driver 
bits, follow the procedure 1.

A=12mm 
B=9mm

To install these types of driver 
bits, follow the procedure 2. 
(Note) Bit-piece is necessary 
for installing the bit.

Procedure 1
For tool without one-touch type sleeve
►Fig.8: 1. Driver bit  2. Sleeve

To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of 
the arrow and insert the driver bit into the sleeve as far 
as it will go. 
Then release the sleeve to secure the driver bit.
For tool with one-touch type sleeve
To install the driver bit, insert the driver bit into the 
sleeve as far as it will go.

Procedure 2
In addition to Procedure 1, insert the bit-piece into the 
sleeve with its pointed end facing in.
►Fig.9: 1. Driver bit  2. Bit-piece  3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction 
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough 
into the sleeve, the sleeve will not return to its original 
position and the driver bit will not be secured. In this 
case, try re-inserting the bit according to the instruc-
tions above.
NOTE:	When	it	is	difficult	to	insert	the	driver	bit,	pull	
the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will 
go.
NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it 
is	firmly	secured.	If	it	comes	out,	do	not	use	it.

Installing hook
►Fig.10: 1. Groove  2. Hook  3. Screw

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. 
This can be installed on either side of the tool. To install 
the hook, insert it into a groove in the tool housing on 
either side and then secure it with a screw. To remove, 
loosen the screw and then take it out.

OPERATION
►Fig.11

The proper fastening torque may differ depending upon 
the kind or size of the screw/bolt, the material of the 
workpiece to be fastened, etc. The relation between fas-
tening	torque	and	fastening	time	is	shown	in	the	figures.
Proper fastening torque for standard bolt
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Proper fastening torque for high tensile bolt

0 1 2 3

M12

M10

160
(1632)

140
(1428)

120
(1224)

100
(1020)

80
(816)

60
(612)

40
(408)

20
(204)

M8

M12

M10

M8

N•m
(kgf•cm)

2

1
1. Fastening time (second)  2. Fastening torque

Hold	the	tool	firmly	and	place	the	point	of	the	driver	bit	
in the screw head. Apply forward pressure to the tool to 
the extent that the bit will not slip off the screw and turn 
the tool on to start operation.

NOTICE: If you use a spare battery to continue the 
operation, rest the tool at least 15 min.
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NOTE: Use the proper bit for the head of the screw/
bolt that you wish to use.
NOTE: When fastening M8 or smaller screw, choose 
a	proper	impact	force	and	carefully	adjust	pressure	on	
the switch trigger so that the screw is not damaged.
NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.
NOTE: If the impact force is too strong or you tighten 
the	screw	for	a	time	longer	than	shown	in	the	figures,	
the screw or the point of the driver bit may be over-
stressed, stripped, damaged, etc. Before starting your 
job,	always	perform	a	test	operation	to	determine	the	
proper fastening time for your screw.

The fastening torque is affected by a wide variety of 
factors including the following. After fastening, always 
check the torque with a torque wrench.
1. When the battery cartridge is discharged almost 

completely, voltage will drop and the fastening 
torque will be reduced.

2. Driver bit or socket bit
Failure to use the correct size driver bit or socket 
bit will cause a reduction in the fastening torque.

3. Bolt
•	 Even	though	the	torque	coefficient	and	the	

class of bolt are the same, the proper fasten-
ing torque will differ according to the diame-
ter of bolt.

• Even though the diameters of bolts are the 
same, the proper fastening torque will differ 
according	to	the	torque	coefficient,	the	class	
of bolt and the bolt length.

4. The manner of holding the tool or the material 
of driving position to be fastened will affect the 
torque.

5. Operating the tool at low speed will cause a reduc-
tion in the fastening torque.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or 
maintenance.

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

Replacing carbon brushes
►Fig.12: 1. Limit mark

Check the carbon brushes regularly.
Replace them when they wear down to the limit mark. 
Keep the carbon brushes clean and free to slip in the 
holders. All carbon brushes should be replaced at the 
same time. Use only identical carbon brushes.
1. Use a screwdriver to remove two screws then 
remove the rear cover.
►Fig.13: 1. Rear cover  2. Screw

2. Raise the arm part of the spring and then place 
it in the recessed part of the housing with a slotted bit 

screwdriver of slender shaft or the like.
►Fig.14: 1. Recessed part  2. Spring  3. Arm

3. Use pliers to remove the carbon brush caps of 
the carbon brushes. Take out the worn carbon brushes, 
insert the new ones and replace the carbon brush caps 
in reverse.
►Fig.15: 1. Carbon brush cap

4. Make sure to place the lead wire in opposite side 
of the arm.
►Fig.16: 1. Lead wire  2. Carbon brush cap

5.	 Make	sure	that	the	carbon	brush	caps	have	fit	into	
the holes in brush holders securely.
►Fig.17: 1. Hole  2. Carbon brush cap

6. Reinstall the rear cover and tighten two screws 
securely.
7. Insert the battery cartridge into the tool and break 
in brushes by running tool with no load for about 1 
minute.
8. Check the tool while running and electric brake 
operation when releasing the switch trigger. If electric 
brake is not working well, ask Makita Authorized or 
Factory Service Centers for repair.
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.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

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

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service 
Center.
• Driver bits
• Hook
• Plastic carrying case
• Makita genuine battery and charger
• Battery protector

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: DTD152

Bevestigingscapaciteiten Kolomschroef 4 mm - 8 mm

Standaardbout 5 mm - 16 mm

Bout met hoge trekvastheid 5 mm - 12 mm

Nullasttoerental 0 - 2.900 min-1

Slagen per minuut 0 - 3.500 min-1

Totale lengte 137 mm

Nominale spanning 18	V	gelijkspanning

Accu BL1815, BL1815N, BL1820, 
BL1820B

BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1840B, BL1850B

Netto gewicht 1,3 kg 1,5 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 van de accu kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Gebruiksdoeleinden
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van 
schroeven in hout, metaal en kunststof.

Geluidsniveau
De	typische,	A-gewogen	geluidsniveaus	zijn	gemeten	
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 93 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 104 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

WAARSCHUWING: Draag gehoorbescherming.

Trilling
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals 
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: bevestigen met behulp van slag-
werking van bevestigingsmiddelen tot de maximale 
capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 10,5 m/s2

Onzekerheid (K): 1,5 m/s2

OPMERKING: De opgegeven trillingsemissiewaarde 
is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan 
worden	gebruikt	om	dit	gereedschap	te	vergelijken	
met andere gereedschappen.
OPMERKING: De opgegeven trillingsemissiewaarde 
kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf 
van de blootstelling.

WAARSCHUWING:	De	trillingsemissie	tijdens	het	
gebruik	van	het	elektrisch	gereedschap	in	de	praktijk	
kan verschillen van de opgegeven trillingsemissie-
waarde	afhankelijk	van	de	manier	waarop	het	gereed-
schap wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheids-
maatregelen worden getroffen ter bescherming van 
de	operator	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 inge-
schakelde	tijdsduur).

EU-verklaring van conformiteit
Alleen voor Europese landen
Makita	verklaart	hierbij	dat	de	volgende	machine(s):
Aanduiding van de machine: Accuslagschroevendraaier
Modelnr./Type: DTD152
Voldoet	aan	de	volgende	Europese	richtlijnen:	
2006/42/EU
Ze	zijn	gefabriceerd	in	overeenstemming	met	de	vol-
gende norm of genormaliseerde documenten: EN60745
Het technisch documentatiebestand volgens 2006/42/
EU	is	verkrijgbaar	bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
18.3.2015

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
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Algemene 
veiligheidswaarschuwingen voor 
elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen 
van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot 
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

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

Veiligheidswaarschuwingen voor 
een accuslagschroevendraaier

1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het 
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen 
wanneer u werkt op plaatsen waar het beves-
tigingsmateriaal in aanraking kan komen met 
verborgen bedrading. Wanneer bevestigingsma-
terialen in aanraking komen met onder spanning 
staande draden, zullen de niet-geïsoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning 
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische 
schok	kan	krijgen.

2. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast 
ondergrond.
Bij gebruik van het gereedschap op een hoge 
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand 
beneden u aanwezig is.

3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Draag oorbeschermers.
5. Raak het bit of het werkstuk niet aan onmiddel-

lijk na het gebruik. Deze kunnen erg heet zijn 
en brandwonden veroorzaken.

6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende 
onderdelen.

BEWAAR DEZE 
VOORSCHRIFTEN.

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 ernstige verwondingen.

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.
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. Volg bij het weggooien van de accu de plaatse-

lijke voorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
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 
FUNCTIES

LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is 
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd 
alvorens de functies op het gereedschap af te 
stellen of te controleren.
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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.1: 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	wor-
den geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

Accubeveiligingssysteem
Lithiumionaccu met ster-merkteken
►Fig.2: 1. Ster-merkteken

Lithiumionaccu’s	met	een	ster-merkteken	zijn	voorzien	
van een beveiligingssysteem. Dit systeem sluit auto-
matisch de voeding naar het gereedschap af om de 
levensduur van de accu te verlengen.
Het	gereedschap	kan	tijdens	gebruik	automatisch	stop-
pen wanneer het gereedschap en/of de accu aan één 
van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld:
Overbelasting:
Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die 
een abnormaal hoge stroomsterkte vergt.
In dat geval laat u de trekkerschakelaar van het gereed-
schap los en verhelpt u de oorzaak van de overbelas-
ting.	Vervolgens	knijpt	u	de	trekkerschakelaar	weer	in	
om het gereedschap weer te starten.
Als het gereedschap niet start, kan de accu oververhit 
zijn.	In	dat	geval	laat	u	de	accu	even	afkoelen	voordat	u	
de	trekkerschakelaar	opnieuw	inknijpt.
Onvoldoende accuspanning:
De resterende acculading is te laag en het gereedschap 
start	niet.	In	dat	geval	verwijdert	u	de	accu	en	laadt	u	
die opnieuw op.

De resterende acculading 
controleren

Alleen voor accu´s waarvan het modelnummer eindigt 
op "B".
►Fig.3: 1.	Indicatorlampjes	 	 2.	Testknop

Druk op de testknop op de accu om de resterende 
acculading	te	zien.	De	indicatorlampjes	branden	gedu-
rende enkele seconden.

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.

De trekkerschakelaar gebruiken
►Fig.4: 1. Trekkerschakelaar

LET OP: Alvorens de accu in het gereedschap 
te plaatsen, moet u altijd controleren of de trek-
kerschakelaar goed werkt en bij het loslaten 
terugkeert naar de stand “OFF”.
Om	het	gereedschap	te	starten,	knijpt	u	gewoon	de	
trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerscha-
kelaar	inknijpt,	hoe	sneller	het	gereedschap	draait.	
Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te 
stoppen.

De lamp op de voorkant gebruiken
►Fig.5: 1. Lamp

LET OP: Kijk niet direct in het lamplicht of in de 
lichtbron.
Knijp	de	trekkerschakelaar	in	om	de	lamp	in	te	schake-
len.	De	lamp	blijft	branden	zo	lang	de	trekkerschakelaar	
wordt ingeknepen. De lamp gaat 10 tot 15 seconden 
nadat u de aan-uitschakelaar hebt losgelaten uit.

OPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van 
de lens van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig 
dat u de lens van de lamp niet bekrast omdat dan de 
verlichting minder wordt.
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De omkeerschakelaar bedienen
►Fig.6: 1. Omkeerschakelaar

LET OP: Controleer altijd de draairichting alvo-
rens het gereedschap te starten.

LET OP: Verander de stand van de omkeer-
schakelaar alleen nadat het gereedschap volledig 
tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting 
verandert	terwijl	het	gereedschap	nog	draait,	kan	het	
gereedschap beschadigd raken.

LET OP: Zet de omkeerschakelaar altijd in de 
neutrale stand wanneer u het gereedschap niet 
gebruikt.

Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het 
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerscha-
kelaar in vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of 
vanaf kant B voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale 
stand staat, kan de trekkerschakelaar niet worden 
ingeknepen.

MONTAGE
LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uit-

geschakeld en de accu ervan is verwijderd alvo-
rens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.

Aanbrengen of verwijderen van het 
schroefbit of de schroefdop
►Fig.7

Gebruik uitsluitend een schroefbit/schroefdop met een 
insteekgedeelte zoals aangegeven in de afbeelding. 
Gebruik geen ander schroefbit/schroefdop.
Voor gereedschappen met een ondiepe 
schroefbit-insteekopening

A=12 mm 
B=9 mm 

Gebruik uitsluitend dit type 
schroefbit. Volg procedure 1. 
(Opmerking) De bitadapter is 
niet nodig.

Voor gereedschappen met een diepe 
schroefbit-insteekopening

A=17 mm 
B=14 mm

Om dit type schroefbit te 
plaatsen, volgt u procedure 1.

A=12 mm 
B=9 mm

Om dit type schroefbit te 
plaatsen, volgt u procedure 2. 
(Opmerking) De bitadapter is 
nodig om het bit te plaatsen.

Procedure 1
Voor gereedschap zonder snelkoppelingsbus
►Fig.8: 1. Schroefbit  2. Bus

Om het schroefbit te plaatsen, trekt u de bus in de rich-
ting	van	de	pijl	en	steekt	u	het	schroefbit	zo	ver	mogelijk	
in de bus. 
Laat daarna de bus los om het schroefbit te 
vergrendelen.

Voor gereedschap met snelkoppelingsbus
Om het schroefbit aan te brengen, steekt u het schroef-
bit	zo	ver	mogelijk	in	de	bus.

Procedure 2
Voorafgaande aan Procedure 1, steekt u de bitadapter 
met	zijn	puntige	uiteinde	in	de	bus.
►Fig.9: 1. Schroefbit  2. Bitadapter  3. Bus

Om	het	schroefbit	te	verwijderen,	trekt	u	de	bus	in	de	
richting	van	de	pijl	en	trekt	u	het	schroefbit	er	uit.

OPMERKING: Als het schroefbit niet diep genoeg 
in de bus wordt gestoken, zal de bus niet naar haar 
oorspronkelijke	positie	terugkeren	en	zal	het	schroef-
bit niet goed vastzitten. In dat geval dient u het bit 
opnieuw erin te steken volgens de bovenstaande 
procedure.
OPMERKING:	Als	het	moeilijk	is	om	het	schroefbit	
aan te brengen, trekt u aan de bus en steekt u het 
schroefbit	zo	ver	mogelijk	in	de	bus.
OPMERKING: Nadat u het schroefbit in de bus hebt 
gestoken, controleert u dat het schroefbit stevig vast 
zit. Als het uit de bus komt, mag u het niet gebruiken.

De haak aanbrengen
►Fig.10: 1. Gleuf  2. Haak  3. Schroef

De	haak	is	handig	om	het	gereedschap	tijdelijk	op	
te	hangen.	De	haak	kan	aan	iedere	zijkant	van	het	
gereedschap worden bevestigd. Om de haak te beves-
tigen,	steekt	u	deze	in	een	gleuf	op	een	zijkant	en	zet	
u hem vast met de schroef. Om de haak eraf te halen, 
draait u de schroef los en haalt u de haak eraf.

BEDIENING
►Fig.11

Het	juiste	aandraaimoment	kan	verschillen	afhankelijk	
van het soort en de maat van de schroef/bout, het 
materiaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De ver-
houding	tussen	het	aandraaimoment	en	de	aandraaitijd	
wordt aangegeven in de afbeeldingen.
Juiste aandraaimoment voor standaard bout
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Juiste aandraaimoment voor standaard bout met 
hoge trekvastheid
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Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt 
van het schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel 
kracht op het gereedschap uit als nodig is om het 
schroefbit	op	zijn	plaats	te	houden.	Schakel	vervolgens	
het gereedschap in om de bediening te starten.

KENNISGEVING: Als u een reserveaccu gebruikt 
om de werkzaamheden voort te kunnen zetten, 
geeft u het gereedschap minstens 15 minuten 
rusttijd.

OPMERKING:	Gebruik	altijd	het	bit	dat	geschikt	is	
voor de kop van de aan te draaien schroef/bout.
OPMERKING: Voor het vastdraaien van een 
M8-formaat of kleinere schroef, kiest u de geschikte 
slagkracht en regelt u de druk op de trekkerschakelaar 
zorgvuldig zo dat de schroef niet beschadigd wordt.
OPMERKING: Houd het gereedschap vooral recht op 
de schroef.
OPMERKING: Als de slagkracht te hoog is, zal de 
schroef langer worden aangedraaid dan aangegeven 
in de afbeeldingen, en dan kan de schroef of de kop 
van het schroefbit overbelast, vervormd of bescha-
digd worden. Alvorens u aan het werk gaat, dient u 
altijd	even	proef	te	draaien	om	de	juiste	aandraaitijd	
voor uw type schroef te bepalen.

Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot 
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende. 
Controleer	na	het	vastdraaien	altijd	het	aandraaimo-
ment met een momentsleutel.
1.	 Wanneer	de	accu	bijna	leeg	is,	neemt	de	spanning	

af en vermindert het aandraaimoment.
2. Schroefbit of schroefdop

Het aandraaimoment vermindert als u niet een 
schroefbit	of	schroefdop	van	de	juiste	maat	
gebruikt.

3. Bout
•	 Zelfs	wanneer	het	koppelcoëfficiënt	over-

eenkomt	met	de	boutklasse,	hangt	het	juiste	
aandraaimoment af van de boutdiameter.

•	 Zelfs	wanneer	de	boutdiameters	gelijk	zijn,	
hangt	het	juiste	aandraaimoment	af	van	
het	koppelcoëfficiënt,	de	boutklasse	en	de	
boutlengte.

4. De manier van vasthouden van het gereedschap 
en de positie waar de schroef in het materiaal 
wordt gedraaid, hebben een invloed op het 
aandraaimoment.

5.	 Bij	lagere	toerentallen	wordt	ook	het	aandraaimo-
ment kleiner.

ONDERHOUD
LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is 

uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd 
alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, wasben-
zine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kun-
nen verkleuring, vervormingen en barsten worden 
veroorzaakt.

De koolborstels vervangen
►Fig.12: 1.	Slijtgrensmarkering

Controleer regelmatig de koolborstels.
Vervang	ze	wanneer	ze	tot	aan	de	slijtgrensmarkering	
versleten	zijn.	Houd	de	koolborstels	schoon	en	slipvrij	
in	de	houders.	Alle	koolborstels	dienen	tegelijkertijd	
te worden vervangen. Gebruik uitsluitend identieke 
koolborstels.
1. Gebruik een schroevendraaier om twee schroe-
ven	te	verwijderen	en	verwijder	daarna	de	achterkap.
►Fig.13: 1. Achterkap  2. Schroef

2. Til de arm van de veer op en plaats deze in 
de uitsparing in de behuizing met behulp van een 
platte schroevendraaier met een dunne steel, of iets 
dergelijks.
►Fig.14: 1. Uitsparing  2. Veer  3. Arm

3.	 Verwijder	de	koolborstelkap	van	de	koolborstels	
met behulp van een tang. Haal de versleten koolbor-
stels eruit, breng de nieuwe aan, en plaats daarna de 
koolborstelkappen terug.
►Fig.15: 1. Koolborstelkap

4. Zorg ervoor dat de aansluitdraad aan de tegen-
overgestelde kant van de arm wordt geplaatst.
►Fig.16: 1. Aansluitdraad  2. Koolborstelkap

5. Zorg ervoor dat de koolborstelkappen goed in de 
opening in de koolborstelhouders vallen.
►Fig.17: 1. Opening  2. Koolborstelkap

6. Breng de achterkap weer aan en draai de twee 
schroeven vast.
7. Plaats de accu in het gereedschap en laat de 
koolborstels inlopen door het gereedschap gedurende 1 
minuten onbelast te laten draaien.
8.	 Test	de	werking	van	het	gereedschap	tijdens	het	
draaien, en de werking van de elektrische rem door 
de trekkerschakelaar los te laten. Als de elektrische 
rem niet goed werkt, vraagt u een erkend Makita-
servicecentrum of de Makita-fabriek het te repareren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van 
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, 
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onderhoud	of	afstellingen	te	worden	uitgevoerd	bij	een	
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en 
altijd	met	gebruik	van	Makita-vervangingsonderdelen.

OPTIONELE 
ACCESSOIRES

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.
• Schroefbits
• Haak
• Kunststof koffer
• Originele Makita accu’s en acculaders
• Accubeveiliging

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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