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6 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model DHR242 DHR243

Capacities Concrete 24 mm

Steel 13 mm

Wood 27 mm

No load speed (min-1) 0 - 950

Blows per minute 0 - 4,700

Overall length 328 mm 353 mm

Net weight 3.3 kg 3.4 kg

Rated voltage D.C. 18 V

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change with-
out 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 hammer drilling and drilling in 
brick, concrete and stone as well as for chiselling work. 
It is also suitable for drilling without impact in wood, 
metal, ceramic and plastic.
Noise 
The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60745:

Model DHR242
Sound pressure level (LpA) : 90 dB(A)
Sound power level (LWA) : 101 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)
Model DHR243
Sound pressure level (LpA) : 89 dB(A)
Sound power level (LWA) : 100 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection 

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN60745:

Model DHR242
Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission (ah,HD) : 13.5 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Work mode : chiselling 
Vibration emission (ah,CHeq) : 10.5 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (ah,D) : 3.5 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Model DHR243
Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission (ah,HD) : 13 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Work mode : chiselling 
Vibration emission (ah,CHeq) : 11 m/s2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
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 estima-
tion 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). 

For European countries only

EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:  
Cordless Combination Hammer 
Model No./ Type: DHR242, DHR243
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 

31.12.2013

Yasushi Fukaya 
Director 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
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General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or serious 
injury.
Save all warnings and instructions for 
future reference.
CORDLESS ROTARY HAMMER 
SAFETY WARNINGS

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can 
cause hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the 
tool. Loss of control can cause personal injury.

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

4. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/
or face shield. Ordinary eye or sun glasses are NOT 
safety glasses. It is also highly recommended that 
you wear a dust mask and thickly padded gloves.

5. Be sure the bit is secured in place before operation.
6. Under normal operation, the tool is designed 

to produce vibration. The screws can come 
loose easily, causing a breakdown or accident. 
Check tightness of screws carefully before 
operation.

7. In cold weather or when the tool has not been 
used for a long time, let the tool warm up for 
a while by operating it under no load. This 
will loosen up the lubrication. Without proper 
warm-up, hammering operation is difficult.

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

9. Hold the tool firmly with both hands.
10. Keep hands away from moving parts.
11. Do not leave the tool running. Operate the tool 

only when hand-held.
12. Do not point the tool at any one in the area 

when operating. The bit could fly out and 
injure someone seriously.

13. Do not touch the bit or parts close to the bit 
immediately after operation; they may be 
extremely hot and could burn your skin.

14. Some material contains chemicals which may 
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier 
safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or familiar-

ity with product (gained from repeated use) 
replace strict adherence to safety rules for 
the subject product. MISUSE or failure to fol-
low 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. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Tips for maintaining maximum 
battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged. 
Always stop tool operation and charge the bat-
tery 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 once in every six 
months if you do not use it for a long period of 
time.
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FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

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

the battery cartridge is removed before adjust-
ing or checking function on the tool.

Installing or removing battery 
cartridge

CAUTION:  
• Hold the tool and the battery cartridge firmly 

when installing or removing battery car-
tridge. 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

• Always switch off the tool before installing or 
removing of the 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. Always 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. Install it 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.

• Do not use force when installing the battery car-
tridge. 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 trigger switch on 
the tool and stop the application that caused 
the tool to become overloaded. Then pull the 
trigger switch again to restart.
If the tool does not start, the battery is over-
heated. In this situation, let the battery cool 
before pulling the trigger switch 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.

Switch action
► Fig.3:    1. Switch trigger

CAUTION:  
• Before inserting the battery cartridge 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.

Reversing switch action
► Fig.4:    1. Reversing switch lever
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.

CAUTION:  
• Always check the direction of rotation before 

operation.
• Use the reversing switch only after the tool comes 

to a complete stop. Changing the direction of 
rotation before the tool stops may damage the tool.

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

Changing the quick change chuck 
for SDS-plus

For model DHR243
The quick change chuck for SDS-plus can be easily 
exchanged for the quick change drill chuck.

Removing the quick change chuck 
for SDS-plus
► Fig.5:    1. Quick change chuck for SDS-plus 

2. Change cover line 3. Change cover

CAUTION:  
• Before removing the quick change chuck for 

SDS-plus, always remove the bit.

Grasp the change cover of the quick change chuck 
for SDS-plus and turn in the direction of the arrow 
until the change cover line moves from the  symbol 
to the  symbol. Pull forcefully in the direction of the 
arrow.

Attaching the quick change drill 
chuck
► Fig.6:    1. Spindle 2. Quick change drill chuck 

3. Change cover 4. Change cover line
Check the line of the quick change drill chuck shows 
the  symbol. Grasp the change cover of the quick 
change drill chuck and set the line to the  symbol.  
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 Place the quick change drill chuck on the spindle of the tool.  
 Grasp the change cover of the quick change drill chuck 
and turn the change cover line to the  symbol until a 
click can clearly be heard.

Selecting the action mode

Rotation with hammering
► Fig.7:    1. Rotation with hammering 2. Lock button 

3. Action mode changing knob
For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock 
button and rotate the action mode changing knob to 
the  symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only
► Fig.8:    1. Rotation only
For drilling in wood, metal or plastic materials, depress 
the lock button and rotate the action mode changing 
knob to the  symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only
► Fig.9:    1. Hammering only
For chipping, scaling or demolition operations, depress the 
lock button and rotate the action mode changing knob to 
the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

Notice on the action mode changing 
knob operation
To avoid the damage to the mechanism of the action 
mode changing knob, follow the procedures below:
• Do not rotate the action mode changing knob 

when the tool is running.
• Make sure that the action mode changing knob is 

always positively located in one of the three action 
mode positions (  , , or ).

► Fig.10

• Do not turn the knob forcibly. Forcing the knob 
may cause tool damage.
When turning the action mode changing knob from 
the  symbol to the  symbol or vise versa, the 
knob may no longer move in the  symbol posi-
tion. In this case, move the knob to the  symbol 
position and run the tool few seconds. After that, 
move the knob to the desired position.

► Fig.11

Torque limiter
The torque limiter will actuate when a certain torque 
level is reached. The motor will disengage from the out-
put shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:  
• As soon as the torque limiter actuates, switch 

off the tool immediately. This will help prevent 
premature wear of the tool.

• Hole saws cannot be used with this tool. They 
tend to pinch or catch easily in the hole. This will 
cause the torque limiter to actuate too frequently.

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.

Side grip (auxiliary handle)
► Fig.12:    1. Protrusion 2. Groove 3. Loosen 

4. Tighten 5. Side grip

CAUTION:  
• Always use the side grip to ensure operating 

safety.

Install the side grip so that the protrusion on the grip fit 
in between the grooves in the tool barrel. Then tighten 
the grip by turning clockwise at the desired position. It 
may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease
Coat the bit shank head beforehand with a small 
amount of bit grease (about 0.5 -1 g). This chuck lubri-
cation assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit
Clean the bit shank and apply bit grease before install-
ing the bit.
► Fig.13:    1. Bit shank 2. Bit grease
Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until 
it engages.
► Fig.14:    1. Bit 2. Chuck cover
If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the 
chuck cover down a couple of times. Then insert the bit 
again. Turn the bit and push it in until it engages.
After installing, always make sure that the bit is securely 
held in place by trying to pull it out.
To remove the bit, pull the chuck cover down all the way 
and pull the bit out.
► Fig.15:    1. Bit 2. Chuck cover

Bit angle (when chipping, scaling or 
demolishing)

► Fig.16:    1. Action mode changing knob 2. O symbol
The bit can be secured at the desired angle. To change 
the bit angle, depress the lock button and rotate the 
action mode changing knob to the O symbol. Turn the 
bit to the desired angle.
Depress the lock button and rotate the action mode 
changing knob to the symbol. Then make sure that 
the bit is securely held in place by turning it slightly.
► Fig.17

Depth gauge
► Fig.18:    1. Hole 2. Depth gauge 3. Loosen 4. Tighten
The depth gauge is convenient for drilling holes of 
uniform depth. Loosen the side grip and insert the depth 
gauge into the hole in the side grip. Adjust the depth 
gauge to the desired depth and tighten the side grip.



10 ENGLISH

NOTE:  
• The depth gauge cannot be used at the position where 

the depth gauge strikes against the gear housing.

Dust cup
► Fig.19:    1. Dust cup
Use the dust cup to prevent dust from falling over the 
tool and on yourself when performing overhead drilling 
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in 
the figure. The size of bits which the dust cup can be 
attached to is as follows.

Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm - 16 mm

OPERATION
Hammer drilling operation

► Fig.21

Set the action mode changing knob to the  symbol.
Position the bit at the desired location for the hole, then 
pull the switch trigger.
Do not force the tool. Light pressure gives best results. 
Keep the tool in position and prevent it from slipping 
away from the hole. 
Do not apply more pressure when the hole becomes 
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at 
an idle, then remove the bit partially from the hole. By 
repeating this several times, the hole will be cleaned out 
and normal drilling may be resumed.

CAUTION:  
• There is a tremendous and sudden twisting force 

exerted on the tool/bit at the time of hole break-
through, when the hole becomes clogged with 
chips and particles, or when striking reinforcing 
rods embedded in the concrete. Always use the 
side grip (auxiliary handle) and firmly hold the 
tool by both side grip and switch handle during 
operations. Failure to do so may result in the loss 
of control of the tool and potentially severe injury.

NOTE: Eccentricity in the bit rotation may occur while oper-
ating the tool with no load. The tool automatically centers itself 
during operation. This does not affect the drilling precision.

Blow-out bulb (optional accessory)
► Fig.22:    1. Blow-out bulb
After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the 
dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition
► Fig.23

Set the action mode changing knob to the  symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on 
and apply slight pressure on the tool so that the tool will 
not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on 
the tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal
► Fig.24:    1. Chuck adapter 2. Keyless drill chuck
► Fig.25:    1. Sleeve 2. Ring
Use the optional drill chuck assembly. When installing it, 
refer to "Installing or removing the bit" described on the 
previous page.
Set the action mode changing knob so that the pointer 
points to the symbol.

For model DHR243
CAUTION:  

• Never use "rotation with hammering" when the 
drill chuck assembly is installed on the tool. The 
drill chuck assembly may be damaged. Also, the 
drill chuck will come off when reversing the tool.

► Fig.26:    1. Quick change chuck for SDS-plus 
2. Change cover line 3. Change cover

► Fig.27:    1. Spindle 2. Quick change drill chuck 
3. Change cover 4. Change cover line

Use the quick change drill chuck as standard equip-
ment. When installing it, refer to "changing the quick 
change chuck for SDS-plus " described on the previous 
page.
► Fig.28:    1. Quick change drill chuck 2. Sleeve 

3. Ring
Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to 
open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as 
it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clock-
wise to tighten the chuck. To remove the bit, hold the 
ring and turn the sleeve counterclockwise.
Set the action mode changing knob to the  symbol.
You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 
32 mm diameter in wood.

CAUTION:  
• Never use "rotation with hammering" when the 

quick change drill chuck is installed on the tool. 
The quick change drill chuck may be damaged. 
Also, the drill chuck will come off when reversing 
the tool.

• Pressing excessively on the tool will not speed 
up the drilling. In fact, this excessive pressure 
will only serve to damage the tip of your bit, 
decrease the tool performance and shorten the 
service life of the tool.

• There is a tremendous twisting force exerted 
on the tool/bit at the time of hole breakthrough. 
Hold the tool firmly and exert care when the bit 
begins to break through the workpiece.

• A stuck bit can be removed simply by setting 
the reversing switch to reverse rotation in order 
to back out. However, the tool may back out 
abruptly if you do not hold it firmly.

• Always secure small workpieces in a vise or 
similar hold-down device.
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MAINTENANCE
CAUTION:  

• Always be sure that the tool is switched off and 
the battery cartridge is removed before attempt-
ing to perform inspection or maintenance.

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

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

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION:  
• These accessories or attachments are recom-

mended 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.
• SDS-Plus Carbide-tipped bits
• Bull point
• Cold chisel
• Scaling chisel
• Grooving chisel
• Drill chuck assembly
• Drill chuck S13
• Chuck adapter
• Chuck key S13
• Bit grease
• Side grip
• Depth gauge
• Blow-out bulb
• Dust cup
• Dust extractor attachment
• Safety goggles
• Plastic carrying case
• Keyless drill chuck
• Various type of Makita genuine batteries and 

chargers

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

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



18 NORSK

NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell DHR242 DHR243

Kapasitet Betong 24 mm

Stål 13 mm

Tre 27 mm

Hastighet uten belastning (min-1) 0 - 950

Slag per minutt 0 - 4 700

Total lengde 328 mm 353 mm

Nettovekt 3,3 kg 3,4 kg

Merkespenning DC 18 V

• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere 
forvarsel.
• Tekniske data og batteri kan variere fra land til land.
• Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
Beregnet bruk 
Denne maskinen er laget for slagboring og boring i 
murstein, betong og stein samt for meiselarbeid. 
Den passer også til å drille uten kraft i tre, metall, kera-
mikk og plast.
Støy 
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til 
EN60745:

Modell DHR242
Lydtrykknivå (LpA): 90 dB (A)
Lydeffektnivå (LWA): 101 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)
Modell DHR243
Lydtrykknivå (LpA): 89 dB (A)
Lydeffektnivå (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern 

Vibrasjon
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) 
bestemt i henhold til EN60745:

Modell DHR242
Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Genererte vibrasjoner (ah,HD): 13,5 m/s2

Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Arbeidsmåte: meisling
Genererte vibrasjoner (ah,CHeq): 10,5 m/s2

Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Arbeidsmåte: boring i metall
Genererte vibrasjoner (ah,D): 3,5 m/s2

Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Modell DHR243
Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Genererte vibrasjoner (ah,HD): 13 m/s2

Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Arbeidsmåte: meisling
Genererte vibrasjoner (ah,CHeq): 11 m/s2

Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

Arbeidsmåte: boring i metall
Genererte vibrasjoner (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjo-
nene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og 
kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.
MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene 
kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved 
faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den 
oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan 
verktøyet brukes.

ADVARSEL: Vær påpasselig med å finne sikker-
hetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfat-
ning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn 
av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås 
av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). 

Gjelder bare land i Europa

EF-samsvarserklæring
Makita erklærer at følgende maskin(er):
Maskinbetegnelse:  
Batteridrevet kombinasjonshammer 
Modellnr./type: DHR242, DHR243
Samsvarer med følgende europeiske direktiver:

2006/42/EC
De er produsert i henhold til følgende standarder eller 
standardiserte dokumenter:

EN60745
Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjen-
gelig fra:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 

31.12.2013

Yasushi Fukaya 
Direktør 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 
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Generelle advarsler angående 
sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle 
instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og 
instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til 
elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.
Oppbevar alle advarsler og instruk-
sjoner for senere bruk.
SIKKERHETSADVARSLER FOR 
ROTASJONSHAMMER UTEN 
LEDNING

1. Bruk hørselsvern.Høy lyd kan forårsake redusert hørsel.
2. Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med 

maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll, 
kan det resultere i helseskader.

3. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når 
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med 
skjulte ledninger under arbeidet. Hvis skjære-
verktøyet får kontakt med strømførende ledninger, 
vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømfø-
rende og kunne gi brukeren elektrisk støt.

4. Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske. 
Vanlige briller eller solbriller er IKKE verne-
briller. Det anbefales også på det sterkeste å 
bruke støvmaske og kraftig polstrede hansker.

5. Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet 
før du starter maskinen.

6. Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under vanlig 
bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan forårsake 
et maskinsammenbrudd eller en ulykke. Før bruk må 
du derfor kontrollere grundig at skruene ikke er løse.

7. I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i 
bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved 
å la det gå en stund uten belastning. Dette vil 
myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke 
er skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig 
å bruke hammeren.

8. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. 
Forviss deg om at ingen står under deg når du 
jobber høyt over bakken.

9. Hold maskinen fast med begge hender.
10. Hold hendene unna bevegelige deler.
11. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. 

Verktøyet må bare brukes mens operatøren 
holder det i hendene.

12. Ikke pek med verktøyet mot personer i nær-
heten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og 
skade noen alvorlig.

13. Ikke berør boret eller meiselen eller deler i 
nærheten av boret eller meiselen umiddelbart 
etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan 
være ekstremt varme og kan gi brannskader.

14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som 
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hud-
kontakt og innånding av støv. Følg leverandø-
rens sikkerhetsanvisninger.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet 
mye og føler deg fortrolig med det, er det like-
vel svært viktig at du følger nøye de retnings-
linjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette 
produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislig-
hold av sikkerhetsreglene i denne brukerhånd-
boken kan resultere i alvorlige helseskader.

VIKTIGE 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR BATTERIET
1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle 

anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, 
(2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.

2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må 

du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis 
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige 
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle 
dem med store mengder rennende vann og 
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell 
kan føre til varig blindhet.

5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende 

materialer.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som 

andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.

(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med 
vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraf-
tig strømstøt, overoppheting, mulige forbren-
ninger og til og med til at batteriet går i stykker.

6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor 
temperaturen kan komme opp i eller over-
skride 50 ° C (122 ° F).

7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det 
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan 
eksplodere hvis det begynner å brenne.

8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller 
utsetter det for slag.

9. Ikke bruk batterier som er skadet. 

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.
Tips for å opprettholde maksimal 
batterilevetid
1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. 

Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at 
det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading.

2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. 
Overopplading forkorter batteriets levetid.

3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ° C - 
40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Hvis batteriet er varmt, 
må det få avkjøle seg før lading.

4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis 
det ikke blir brukt i en lengre periode.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og 
batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller 
kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

FORSIKTIG:  
• Hold godt rundt maskinen og batteriet når du 

setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister 
ned maskinen eller batteriet, kan dette forår-
sake personskader eller skader på maskinen/
batteriet.

► Fig.1:    1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteri

• Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner 
batteriet.

• For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran 
på batteriet og trekke det ut.

• Når du skal sette inn batteriet, må du plassere 
tungen på batteriet på linje med sporet i huset og 
skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves 
helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis 
du kan se den røde anviseren på oversiden av 
knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett bat-
teriet helt inn, så langt at den røde anviseren ikke 
lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batte-
riet falle ut av maskinen og skade deg eller andre 
som oppholder seg i nærheten.

• Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis 
batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke set-
tes inn på riktig måte.

Beskyttelsessystem for 
batteri (litiumionbatteri med 
stjernemerking)

► Fig.2:    1. Stjernemerking
Litiumionbatterier med stjernemerking er utstyrt med et 
beskyttelsessystem. Dette systemet slår automatisk av 
strømmen til verktøyet for å forlenge batteriets levetid.
Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller 
batteriet utsettes for en av følgende tilstander:
• Overbelastning:

Verktøyet brukes på en måte som gjør at det 
trekker uvanlig mye strøm.
I dette tilfellet, slipp verktøyets startbryter og 
stopp arbeidet som forårsaket at verktøyet 
ble overbelastet. Dra deretter i startbryteren 
igjen for å starte på nytt.
Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet over-
belastet. I dette tilfellet, la batteriet kjøle seg 
ned før du drar i startbryteren igjen.

• Lav batterispenning:
Gjenværende batterikapasitet er for lav, og 
verktøyet vil ikke fungere. I dette tilfellet, 
fjern og lad batteriet opp igjen.

Bryterfunksjon
► Fig.3:    1. Startbryter

FORSIKTIG:  
• Før du setter batteriet inn i maskinen, må du 

alltid kontrollere at startbryteren aktiverer mas-
kinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling 
når den slippes.

For å starte maskinen må du ganske enkelt trykke på start-
bryteren. Hvis du trykker hardere på startbryteren, økes tur-
tallet på maskinen. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen.

Reverseringsfunksjon
► Fig.4:    1. Revershendel
Dette verktøyet har en reversbryter som kan brukes til 
å endre rotasjonsretningen. Trykk inn reversbryteren 
fra "A"-siden for å velge rotasjon med klokken, eller fra 
"B"-siden for å velge rotasjon mot klokken.
Når reversbryteren er i nøytral stilling, kan ikke startbry-
teren trykkes inn.

FORSIKTIG:  
• Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere 

rotasjonsretningen.
• Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har 

stoppet helt. Hvis du endrer rotasjonsretningen 
før verktøyet har stoppet, kan det bli ødelagt.

• Når du ikke skal bruke maskinen lenger, må du 
alltid sette reversbryteren i nøytral stilling.

Skifte hurtigskiftskjoksen til 
SDS-pluss

For modell DHR243
Hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss kan enkelt skiftes med 
hurtigskiftsborekjoksen.

Fjerne hurtigskiftskjoksen til 
SDS-pluss
► Fig.5:    1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss 2. Endre 

dekklinje 3. Endre deksel

FORSIKTIG:  
• Fjern alltid boret før du fjerner hurtigskiftskjok-

sen til SDS-plus.

Ta tak i dekselet på hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss, 
og drei i pilens retning til linjen flyttes fra -symbolet 
til -symbolet. Trekk hardt i pilens retning.

Montere hurtigskitftsborekjoksen
► Fig.6:    1. Spindel 2. Hurtigskiftsborekjoks 3. Endre 

deksel 4. Endre dekklinje
Kontroller at linjen på hurtigskitftsborekjoksen 
viser -symbolet. Ta tak i dekselet på hurtigskiftsbore-
kjoksen og sett linjen på -symbolet.  
 Sett hurtigskiftsborekjoksen på spindelen.  
 Ta tak i dekselet på hurtigskiftsborekjoksen og drei 
linjen til -symbolet helt til du hører et klikk.
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Velge en funksjon

Slagborfunksjon
► Fig.7:    1. Slagborfunksjon 2. Sperreknapp 

3. Funksjonsvelgerknott
For boring i betong, mur, osv., trykk inn sperreknappen 
og drei funksjonsvelgeren til -symbolet. Bruk et bits 
med wolframkarbidspiss.

Bare rotasjon
► Fig.8:    1. Bare rotasjon
Når du skal bore i tre, metall eller plastmaterialer, må 
du trykke inn sperreknappen og stille funksjonsvelgeren 
på -symbolet. Bruk et spiralbor eller trebor.

Bare slag
► Fig.9:    1. Bare slagfunksjon
Når du skal meisle, pikke eller brekke, må du trykke inn 
sperreknappen og stille funksjonsvelgeren på  sym-
bolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel osv.

Merknad om endring av funksjon 
med velgeren
Hvis du vil unngå skade på funksjonsvelgerens meka-
nisme, følger du fremgangsmåten nedenfor:
• Ikke drei på funksjonsvelgeren mens verktøyet 

sviver.
• Sørg for at funksjonsvelgeren alltid er gått sik-

kert i inngrep i én av de tre funksjonsstillingene.
(  ,  eller ).

► Fig.10

• Ikke bruk makt når du dreier velgeren. Hvis du 
bruker makt på velgeren, kan det skade verktøyet.
Når du dreier funksjonsvelgeren fra -symbo-
let til -symbolet eller motsatt, kan det hende 
velgeren ikke lenger beveger seg i -symbolpo-
sisjonen. Hvis så er tilfelle, beveger du velgeren 
til -symbolposisjonen og kjører verktøyet i noen 
sekunder. Deretter beveger du velgeren til ønsket 
posisjon.

► Fig.11

Momentbegrenser
Momentbegrenseren aktiveres når et bestemt moment-
nivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra utgående 
aksel. Når dette skjer, vil boret slutte å rotere.

FORSIKTIG:  
• Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du 

slå av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å 
unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.

• Stikksager kan ikke brukes for dette verktøyet. 
De har en tendens til å bli klemt eller sette seg 
lett fast i hullet. Dette vil få momentbegrenseren 
til å aktiveres for ofte.

MONTERING
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av 
og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på 
maskinen.

Støttehåndtak (hjelpehåndtak)
► Fig.12:    1. Fremspring 2. Spor 3. Løsne 4. Stramme 

5. Støttehåndtak

FORSIKTIG:  
• Bruk alltid støttehåndtaket for å bruke maskinen 

på sikker måte.

Installer støttehåndtaket slik at fremspringene nederst 
på håndtaket passer inn mellom sporene på maskinsy-
linderen. Stram så håndtaket ved å dreie det med urvi-
serne til ønsket posisjon. Det kan dreies 360° og festes 
i en hvilken som helst posisjon.

Meiselfett
Smør den innerste delen av endeskaftet med litt fett (ca. 
0,5 på 1 g). Denne kjokssmøringen sikrer jevn rotasjon 
og lengre levetid.

Montere eller demontere bits
Rengjør meiselskaftet og påfør fett før du monterer meiselen.
► Fig.13:    1. Bitsskaft 2. Bitsfett
Sett inn meiselen i verktøyet. Vri og skyv på meiselen 
inntil den sitter.
► Fig.14:    1. Bits 2. Kjoksdeksel
Hvis meiselen ikke kan skyves inn, må du ta den ut 
igjen. Trekk ned kjoksdekselet et par ganger. Sett inn 
meiselen igjen. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter.
Etter montering må du alltid forvisse deg om at meise-
len sitter godt ved å prøve å trekke den ut.
Ta ut meiselen ved å trekke kjoksdekselet helt ned og 
dra ut meiselen.
► Fig.15:    1. Bits 2. Kjoksdeksel

Bitsvinkel (ved meisling, pikking 
eller brekking)

► Fig.16:    1. Funksjonsvelgerknott 2. O-symbol
Meiselen kan festes i ønsket vinkel. For å endre bits-
vinkelen, må du trykke inn sperreknappen og stille 
funksjonsvelgeren på O-symbolet. Drei bitset til ønsket 
vinkel.
Trykk inn sperreknappen og drei funksjonsvelgeren 
til -symbolet. Deretter må du dreie bitset litt for å 
forvisse deg om at det sitter godt.
► Fig.17

Dybdemåler
► Fig.18:    1. Hull 2. Dybdemåler 3. Løsne 4. Stramme
Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere huller med 
samme dybde. Løsne støttehåndtaket og sett dybdemå-
leren inn i hullet i støttehåndtaket. Juster dybdemåleren 
til ønsket dybde og stram støttehåndtaket.
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MERK:  
• Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor 

måleren treffer girhuset.

Støvkopp
► Fig.19:    1. Støvkopp
Bruk støvbeholderen til å unngå støv på verktøyet 
og deg selv når du borer med verktøyet over hodet. 
Fest støvbeholderen til boret, som vist på figuren. 
Støvkoppen kan festes til følgende borstørrelser:

Bitsdiameter
Støvkopp 5 6 mm - 14,5 mm
Støvkopp 9 12 mm - 16 mm

BRUK
Slagborfunksjon

► Fig.21

Still funksjonsvelgeren til -symbolet.
Plasser boret der du vil bore hullet, og trykk så på 
startbryteren.
Ikke bruk makt. Lett trykk gir de beste resultatene. Hold 
verktøyet i riktig posisjon og sørg for at det ikke glir bort 
fra hullet. 
Ikke legg mer press på det når hullet fylles av biter eller 
partikler. I stedet må du la verktøyet gå på tomgang, og 
deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved å gjenta dette 
flere ganger, vil hullet rengjøres, og normal boring kan 
gjenopptas.

FORSIKTIG:  
• Verktøyet/boret utsettes for voldsomme og 

plutselige vridninger ved gjennombruddet, når 
hullet fylles opp av biter og partikler, eller når 
du treffer armeringsjernet i betongen. Bruk alltid 
støttehåndtaket, og hold maskinen støtt med 
både støttehåndtak og hovedhåndtak når du 
bruker den. Hvis du ikke gjør det, kan du miste 
kontrollen og påføre deg selv eller andre alvor-
lige helseskader.

MERK: Hvis verktøyet brukes uten belastning, kan 
det forekomme kast i bitsrotasjonen. Under bruk 
sentrerer verktøyet seg automatisk. Dette påvirker 
ikke borenøyaktigheten.

Utblåsningsballong (tilleggsutstyr)
► Fig.22:    1. Utblåsningsballong
Etter at du har boret et hull, må du bruke utblåsnings-
ballongen til å fjerne støv fra hullet.

Meisling/avskalling/nedriving
► Fig.23

Still funksjonsvelgeren på -symbolet.
Hold maskinen fast med begge hender. Slå på maski-
nen og legg lett trykk på det, slik at det ikke beveger seg 
ukontrollert. Å presse veldig hardt på verktøyet vil bare 
gjøre det mindre effektivt.

Boring i treverk eller metall
► Fig.24:    1. Kjoksadapter 2. Nøkkelfri borekjoks
► Fig.25:    1. Mansjett 2. Ring
Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du mon-
terer den, må du slå opp under "Montere eller fjerne 
boret", som er beskrevet på forrige side.
Still funksjonsvelgeren slik at pilen peker 
på -symbolet.

For modell DHR243
FORSIKTIG:  

• Slagborfunksjonen må ikke brukes når 
borekjoksmodulen er montert på verktøyet. 
Borekjoksmodulen kan bli ødelagt. Borekjoksen 
vil også løsne når verktøyet reverseres.

► Fig.26:    1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss 2. Endre 
dekklinje 3. Endre deksel

► Fig.27:    1. Spindel 2. Hurtigskiftsborekjoks 3. Endre 
deksel 4. Endre dekklinje

Bruke hurtigskiftsborekjoksen som standardutstyr. Når 
du monterer den, må du slå opp under "Skifte hurtigs-
kiftskjoksen til SDS-plus", som er beskrevet på forrige 
side.
► Fig.28:    1. Hurtigskiftsborekjoks 2. Mansjett 3. Ring
Hold ringen og skru hylsen mot klokken for å åpne kje-
vene på kjoksen. Sett boret så langt inn i kjoksen som 
mulig. Hold ringen godt fast og skru hylsen med klokken 
for å stramme kjoksen. For å fjerne boret må du holde 
ringen og vri hylsen mot klokken.
Still funksjonsvelgeren til -symbolet.
Du kan bore inntil 13 mm diameter i metall inntil 32 mm 
diameter i treverk.

FORSIKTIG:  
• Slagborfunksjonen må ikke brukes når hur-

tigskiftsborkjoksen er montert på verktøyet. 
Hurtigskiftsborkjoksen kan bli ødelagt. 
I tillegg løsner borekjoksen når verktøyet 
reverseres.

• Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil 
det ikke øke borehastigheten. Overdreven bruk 
av kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge 
spissen av boret, redusere verktøyeffekten og 
forkorte verktøyets levetid.

• I gjennombruddsøyeblikket virker det en enorm 
vrikraft på verktøyet/bitset. Hold verktøyet i et 
fast grep, og vær forsiktig når boret begynner å 
bryte gjennom arbeidsstykket.

• Et bor som sitter fast kan fjernes hvis du setter 
reversbryteren til motsatt rotasjonsretning, så 
verktøyet kan bakke ut. Verktøyet kan imidlertid 
komme brått ut hvis du ikke holder det i et fast 
grep.

• Små arbeidsstykker må alltid festes med en 
skrustikke eller en liknende festeanordning.
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VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:  

• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og 
batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller 
vedlikehold.

• Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller 
lignende. Det kan føre til misfarging, deforme-
ring eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og 
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte 
av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres 
av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid 
brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG:  

• Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller 
verktøyet sammen med den Makita-maskinen 
som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av 
annet tilbehør eller verktøy kan forårsake hel-
seskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til 
det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du 
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
• SDS-Plus-bits med karbidspiss
• Spissmeisel
• Flatmeisel
• Bredmeisel
• Spormeisel
• Borekjoksmodul
• Borekjoks S13
• Kjoksadapter
• Kjoksnøkkel S13
• Meiselfett
• Støttehåndtak
• Dybdemåler
• Utblåsningsballong
• Støvkopp
• Støvavsugutstyr
• Vernebriller
• Verktøykoffert av plast
• Nøkkelfri borekjoks
• Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita

MERK:  
• Enkelte elementer i listen kan være inklu-

dert som standardtilbehør i verktøypakken. 
Elementene kan variere fra land til land.
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