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Òåõíè÷åñêè äàííè         TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Ìîùíîñò  1600 W
   (Версия 110 В 13 A)
×åñòîòà íà âúðòåíå 
(ïðàçåí õîä)  1350 - 3550 îá/ìèí
Честота на въртене макс.1 4400 îá/ìèí
Íàêëîíåíî ïîëîæåíèå  0° - 47°
Äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå ïðè 0°  0 - 75 ìì
Äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå ïðè 45°  0 - 56 ìì
Ðàçìåðè íà ðåæåùèÿ äèñê  210x2,4x30 ìì
Òåãëî  6,2 êã
Êëàñ íà çàùèòåíîñò   / II
1 максимална възникваща честота на въртене при 
неизправна електроника.

Указаните изображения се намират в многоезич-
ното Ръководство по обслужването.

Символи

 Внимание, опасност!

 Носете средства за предпазване на слуха! 

 
 Носете защитни очила.

 Прочетете ръководството и указанията!

1 Èçïîëçóâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî
Ìàøèíèòå ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà ðÿçàíå íà äúðâî, 
äúðâåñíîïîäîáíè ìàòåðèàëè, ãèïñîâî è öåìåíòíî 
ñâúðçàíè âëàêíåñòè ìàòåðèàëè, à ñúùî òàêà è íà 
ïëàñòìàñè. Ñ ïðåäëàãàíèòå îò Festool ñïåöèàëíè 
ðåæåùè äèñêîâå çà àëóìèíèé ìàøèíèòå ìîãàò äà  
ñå èçïîëçâàò è çà ðÿçàíå íà àëóìèíèé. Могат да се 
прилагат само режещи дискове със следните дан-
ни: диаметър на режещия диск 160 мм; широчина 
на рязане 2,4 мм до 2,6 мм; отвор за сглобка 20 
мм; дебелина на основния диск максимално 1,8 
мм; подходящи за честота на въртене до 5000 
об/мин. Не използвайте шлифовъчни дискове.
Електрическите инструмент на Festool могат да 
бъдат монтирани само към работна маса, пред-
видена за тази цел от Festool. При монтиране 
към друга или самостоятелно изработена работна 
маса електрическият инструмент може да стане 
несигурен това да доведе до тежки злополуки.

 Ïîòðåáèòåëÿò íîñè îòãîâîðíîñò çà ùåòè 
è íåùàñòíè ñëó÷àè, ñòàíàëè ïîðàäè 
èçïîëçâàíå íå ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî.

2  Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò
2.1 Îáùè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíà ðàáîòà

 ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно 
всички указания за безопасност и предупреж-
дения. Неспазването на гореспонатите указа-
ния и предупреждения може да доведе до токов 
удар, пожар и/или тежки травми. 
Съхранявайте всички указания за безопасна 
работа и ръководства, за да може в бъдеща 
при нужда да се консултирате с тях.
Използваният по-долу термин «електроинстру-
мент» се отнася до захранвани от електрическа-
та мрежа електроинструменти (със захранващ 
кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия 
електроинструменти (без захранващ кабел).

I) Работно място
а) Поддържайте работното си място чисто и 

подредено. Безпорядъкът и недостатъчното 
осветление могат да спомогнат за възникването 
на трудова злополука.

б) Не работете с електроинструмента в среда с 
повишена опасност от възникване на експло-
зия, в близост до леснозапалими течности, 
газове или прахообразни материали. По време 
на работа в електроинструментите се отделят ис-
кри, които могат да възпламенят прахообразни 
материали или пари.

в) Дръжте деца и странични лица на безопасно 
разстояние, докато работите с електроин-
струмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, 
може да загубите контрола над електроинстру-
мента.

г)  Не оставяйте електрическия инструмент не 
без надзор. Оставете електрическия инструмент 
чак след като работния инструмент спре напъл-
но да се движи.

II) Безопасност при работа с електрически ток
а) Щепселът на електроинструмента трябва да 

е подходящ за ползвания контакт. В никакъв 
случай не се допуска изменяне на конструк-
цията на щепсела. Когато работите със зану-
лени електроуреди, не използвайте адаптери 
за щепсела. Ползването на оригинални щепсели 
и контакти намалява риска от възникване на 
токов удар.

б) Избягвайте допира на тялото Ви до заземени 
тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи 
и хладилници. Когато тялото Ви е заземено, 
рискът от възникване на токов удар е по-голям.

в) Предпазвайте електроинструмента си от 
дъжд и влага. Проникването на вода в елек-
троинструмента повишава опасността от токов 
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удар.
г) Не използвайте захранващия кабел за цели, 

за които той не е предвиден, напр. за да но-
сите електроинструмента за кабела или да 
извадите щепсела от контакта. Предпазвай-
те кабела от нагряване, омасляване, допир 
до остри ръбове или до подвижни звена на 
машини. Повредени или усукани кабели увели-
чават риска от възникване на токов удар.

д) Когато работите с електроинструмент навън, 
използвайте само удължителни кабели, пред-
назначени за работа на открито. Използване-
то на удължител, предназначен за работа на 
открито, намалява риска от възникване на токов 
удар.

е)  Ако се налага използването на електро-ин-
струмента във влажна среда, използвайте 
предпазен прекъсвач за утечни токове. Из-
ползването на предпазен прекъсвач за утечни 
токове намалява опасността от възникване на 
токов удар.

III) Безопасен начин на работа
а) Бъдете концентрирани, следете внимателно 

действията си и постъпвайте предпазливо и 
разумно. Не използвайте електроинструмен-
та, когато сте уморени или под влиянието на 
наркотични вещества, алкохол или упойващи 
лекарства. Един миг разсеяност при работа с 
електроинструмент може да има за последствие 
изключително тежки наранявания.

б) Работете с предпазващо работно облекло и 
винаги с предпазни очила. Носенето на под-
ходящи за ползвания електроинструмент и из-
вършваната дейност лични предпазни средства, 
като дихателна маска, здрави плътнозатворени 
обувки със стабилен грайфер, защитна каска 
или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.

в) Избягвайте опасността от включване на 
електроинструмента по невнимание. Преди 
да включите щепсела в захранващата мрежа 
се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в 
положение “изключено”. Ако, когато носите 
електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранва-
що напрежение на електроинструмента, когато 
е включен, съществува опасност от възникване 
на трудова злополука.

г) Преди да включите електроинс-трумента, се 
уверявайте, че сте отстранили от него всич-
ки помощни инструменти и гаечни ключове. 
Помощен инструмент, забравен на въртящо се 
звено, може да причини травми.

д) Не надценявайте възможностите си. Рабо-
тете в стабилно положение на тялото и във 
всеки момент поддържайте равновесие. Така 
ще можете да контролирате електроинструмента 
по-добре и по-безопасно, ако възникне неочак-
вана ситуация.

е) Носете подходящо облекло. Не носете ши-
роко облекло или бижута. Пазете косата и 
облеклото си по-далече от подвижните части. 
Широко облекло, бижута или дълги коси могат 
да бъдат захванати от подвижните части.

ж) Ако е възможно използването на външна 
аспирационна система, се уверявайте, че 
тя е включена и функционира изправно. Из-
ползването на аспирационна система намалява 
рисковете, дължащи се на отделящата се при 
работа прах.

IV) Грижливо отношение към електроинструмен-
тите

а) Не претоварвайте електроинс-трумента. 
Използвайте електроинс-трументите само 
съобразно тяхното предназначение. Ще рабо-
тите по-добре и по-безопасно, когато използвате 
подходящия електроинструмент в зададения от 
производителя диапазон на натоварване.

б) Не използвайте електроинструмент, чиито 
пусков прекъсвач е повреден. Електроин-
струмент, който не може да бъде изключван 
и включван по предвидения от производителя 
начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

в) Преди да променяте настройките на елек-
троинструмента, да заменяте работни ин-
струменти и допълнителни приспособления, 
както и когато продължително време няма 
да използвате електроинструмента, изключ-
вайте щепсела от захранващата мрежа. Тази 
мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.

г) Съхранявайте електроинструментите на мес-
та, където не могат да бъдат достигнати от 
деца. Не допускайте те да бъдат използвани 
от лица, които не са запознати с начина на 
работа с тях и не са прочели тези инструкции. 
Когато са в ръцете на неопитни потребители, 
електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.

д) Поддържайте електроинструментите си 
грижливо. Проверявайте дали подвижните 
звена функционират безукорно, дали не за-
клинват, дали има счупени или повредени 
детайли, които нарушават или изменят функ-
циите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете 
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повредените детайли да бъдат ремонтирани. 
Много от трудовите злополуки се дължат на не-
добре поддържани електроинструменти и уреди.

е) Поддържайте режещите инструменти винаги 
добре заточени и чисти. Добре поддържаните 
режещи инструменти с остри ръбове оказват 
по-малко съпротивление и се водят по-леко.

ж) Използвайте електроинструментите, допъл-
нителните приспособления, работните ин-
струменти и т.н., съобразно инструкциите на 
производителя. При това се съобразявайте 
и с конкретните работни условия, както и с 
дейности и процедури, евентуално предпи-
сани от различни нормативни документи. Из-
ползването на електроинструменти за различни 
от предвидените от производителя приложения 
повишава опасността от възникване на трудови 
злополуки.

h) Внимавайте дръжките да са сухи, чисти и 
по тях да няма масло или смазка. Хлъзгави 
дръжки не позволяват сигурна работа и контрол 
на електрическия инструмент в неочаквани си-
туации.

V) Внимателно отношение към акумулаторни 
електроинструменти 

а) За зареждането на акумулаторните батерии 
използвайте само зарядните устройства, 
препоръчвани от производителя. Когато из-
ползвате зарядни устройства за зареждане на 
неподходящи акумулаторни батерии, съществу-
ва опасност от възникване на пожар.

б) За захранване на електроинс-трументите из-
ползвайте само предвидените за съответния 
модел акумулаторни батерии. Използването 
на различни акумулаторни батерии може да 
предизвика трудова злополука и/или пожар. 

в) Предпазвайте неизползваните акумулатор-
ни батерии от контакт с големи или малки 
метални предмети, напр. кламери, монети, 
ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като 
те могат да предизвикат късо съединение. 
Последствията от късото съединение могат да 
бъдат изгаряния или пожар.

г) При неправилно използване от акумулаторна 
батерия от нея може да изтече електролит. 
Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това 
на кожата Ви попадне електролит, изплакне-
те мястото обилно с вода. Ако електролит 
попадне в очите Ви, незабавно се обърнете 
за помощ към очен лекар. Електролитът може 
да предизвика изгаряния на кожата.

д)  Преди да поставите заредена акумулаторна 
батерия в електроинструмента, се уверете, 

че пусковият му прекъсвач е в положение 
“изключено”. Поставянето на акумулаторна 
батерия в електроинструмент, който е включен, 
може лесно да предизвика трудова злополука.

VI) Поддържане
а) Допускайте ремонтът на електроинструмен-

тите Ви да се извършва само от квалифици-
рани специалисти и само с използването на 
оригинални резервни части. По този начин се 
гарантира съхраняване на безопасността на 
електроинструмента.

б) Използвайте за ремонт и техническо под-
държане само оригинални части на Festool. 
Използването на принадлежности или резерв-
ни части, които не са предвидени за тази цел, 
може да доведе до електрически удар или до 
наранявания.

2.2 Ñïåöèôè÷íè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò 
ïðè ðàáîòà ñ ìàøèíàòà

1) Процедура по рязане

a) ÎÏÀÑÍÎÑÒ: Âíèìàâàéòå Âàøèòå ðúöå 
äà íå ñå ïðèáëèæàâàò äî çîíàòà íà 
ðÿçàíå íà ðåæåùèÿ äèñê. Äðúæòå ñ 

Âàøàòà âòîðà ðúêà äîïúëíèòåëíàòà 
ðúêîõâàòêà èëè êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ. Àêî 
äúðæèòå öèðêóëÿðíèÿ òðèîí ñ äâå ðúöå ðúöå, 
òî â òàêúâ ñëó÷àé íÿìà îïàñíîñò îò íàðàíÿâàíå 
îò ñòðàíà íà ðåæåùèÿ äèñê.

á) Íå õâàùàéòå ñ ðúêà ïîä îáðàáîòâàåìîòî 
èçäåëèå. Çàùèòíèÿò êàïàê íå ìîæå äà Âè 
ïðåäïàçè îò ðåæåùèÿ äèñê ïîä îáðàáîòâàåìîòî 
èçäåëèå.

â) Íàïàñâàéòå äúëáî÷èíàòà íà ðÿçàíå êúì 
äåáåëèíàòà íà îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå. 
Ïîä îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå òðÿáâà äà ñå 
âèæäà ïî-ìàëêî îò âèñî÷èíàòà íà åäèí çúá.

ã) Íå äðúæòå íèêîãà ïðè ðÿçàíå îáðàáîòâàåìîòî 
èçäåëèå ñ ðúêà èëè íà êîëÿíî. Ïîäñèãóðåòå 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå íà åäíà ñòàáèëíà 
ïîäëîæêà. Ìíîãî âàæíî å äà çàêðåïèòå çäðàâî 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå, çà äà íàìàïèòå äî 
ìèíèìóì îïàñíîñòòà îò êîíòàêò ñ òÿëîòî Âè, 
çàêëåùâàíå íà ðåæåùèÿ äèñê èëè çàãóáà íà 
êîíòðîëà ïðè ðàáîòà.

ä) Àêî èçâúðøâàòå ðàáîòà, ïðè êîÿòî ðåæåùèÿò 
èíñòðóìåíò ìîæå äà çàñåãíå ñêðèòè 
òîêîïðîâîäíèöè èëè ñîáñòâåíèÿ êàáåë 
íà ìàøèíàòà, òî â òàêúâ ñëó÷àé äðúæòå 
ìàøèíàòà ñàìî çà èçîëèðàíèòå ðúêîõâàòêè. 
Êîíòàêò ñ ïðîâîäíèê ïîä íàïðåæåíèå ïîñòàâÿ 
è ìåòàëè÷åñêèòå ÷àñòè íà ìàøèíàòà ïîä 
íàïðåæåíèåòî, êîåòî îò ñâîÿ ñòðàíà âîäè äî 
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åëåêòðè÷åñêè óäàð.
å) Ïðè íàäëúæíî ðÿçàíå èçïîëçâàéòå âèíàãè 

îãðàíè÷èòåë èëè åäèí ïðàâ âîäåù ðúá. Ïî 
òàêúâ íà÷èí ñå ïîäîáðÿâà òî÷íîñòòà íà ðÿçàíå 
è ñå íàìàëÿâà âúçìîæíîñòòà çà çàêëåùâàíå 
íà ðåæåùèÿ äèñê.

æ) Èçïîëçâàéòå âèíàãè ðåæåùè äèñêîâå ñ 
ïðàâèëåí ðàçìåð è íàïàñâàéòå ôîðìàòà 
íà êðåïåæíèÿ ôëàíåö (ðîìáîâèäíà èëè 
êðúãëà). Ðåæåùè äèñêîâå, êîéòî íå ïàñâàò 
êúì ìîíòàæíèòå ÷àñòè íà öèðêóëÿðà, áèÿò 
ðàäèàëíî è âîäÿò äî çàãóáà íà êîíòðîëà íà 
ðàáîòàòà íà ìàøèíàòà.

ç) Çà çàòÿãàíå íà ðåæåùèÿ äèñê íèêîãà íå 
èçïîëçâàéòå ïîâðåäåíè èëè íåïðàâèëíè 
ôëàíöè èëè áîëòîâå. Ôëàíöèòå èëè áîëòîâåòå 
çà çàòÿãíå íà ðåæåùèÿ äèñê ñà ñïåöèàëíî 
êîíñòðóèðàíè çà Âàøèÿ òðèîí, çà äà ñå 
ïîñòèãíå îïòèìàëíà ìîùíîñò è íàäåæäíà è 
áåçîïàñíà ðàáîòà.

è)   Íîñåòå ïîäõîäÿùè ñðåäñòâà 
çà ëè÷íà çàùèòà: ñðåäñòâà çà 
ïðåäïàçâàíå íà ñëóõà, çàùèòíè 
î÷èëà, ïðîòèâîïðàõîâà ìàñêà 
ïðè ðàáîòà ñ ïðàõîîáðàçóâàíå, 
çàùèòíè  ðúêàâèöè  ïðè 
îáðàáî ò ê à  í à  ã ð àïàâè 
ìàòåðèàëè è ïðè ñìÿíà íà 
èíñòðóìåíòèòå.

2)  Причини за откат и съответните съвети 
за безопасност

- îòêàòúò å åäíà íåî÷àêâàíà ðåàêöèÿ ïîðàäè 
çàêà÷âàíå, çàêëåùâàíå èëè íåïðàâèëíî 
ðåãóëèðàíå íà ðåæåùèÿ äèñê, êîÿòî ìîæå äà 
äîâåäå äî íåêîíòðîëèðóåìî èçêà÷àíå íà òðèîíà 
îò îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå è äî íåãîâîòî 
äâèæåíèå ïî ïîñîêà íà îáñëóæâàùîòî ëèöå;

- êîãàòî ðåæåùèÿò äèñê ñå çàÿäå èëè çàêëåùè â 
ïðîðåçà, áëîêèðà, è äâèãàòåëíàòà ñèëà òëàñêà 
ìàøèíàòà îáðàòíî ïî ïîñîêà íà  îáñëóæâàùîòî 
ëèöå;

- àêî ðåæåùèÿò äèñê ñå çàâúðòè íàêðèâî â ïðîðåçà 
èëè å íåïðàâèëíî ðåãóëèðàí, òî òîâà ìîæå äà 
äîâåäå äî çàêëåùâàíå íà çúáèòå â çàäíàòà 
÷àñò íà ðåæåùèÿò äèñê â ïîâúðõíîñòòà íà 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå, ïðè êîåòî ðåæåùèÿò 
äèñê èçêà÷à îò ïðîðåçà è ñå äâèæè îáðà

Îòêàòúò å ïîñëåäñòâèå îò ãðåøíî èëè íåïðàâèëíî 
èçïîëçâàíå íà òðèîíà. Òîé ìîæå äà áúäå èçáåãíàò 
ñ âçåìàíå íà ñúîòâåòíèòå ìåðêè, êîèòå ñà îïèñàíè 
ïî-äîëó.
a) Äðúæòå òðèîíà çäðàâî ñ äâåòå ðúöå è ãè 

ïîñòàâåòå â òàêîâà â ïîëîæåíèå, ÷å òå äà 
ìîãàò äà èçäúðæàò åâåíòóàëíè ðåàêöèîííè 

óäàðè. Äðúæòå âèíàãè îòñòðàíè íà ðåæåùèÿ 
äèñê è íèêîãà íå ïîñòàâÿéòå ðåæåùèÿ 
äèñê íà åäíà ëèíèÿ ñ Âàøåòî òÿëî. Ïðè 
îòêàò öèðêóëÿðíèÿ òðèîí ìîæå äà îòñêî÷è 
íàçàä, îáà÷å îáñëóæâàùîòî ëèöå ìîæå äà 
êîíòðîëèðà ðåàêöèîííèòå óäàðè, àêî å âçåëî 
ñúîòâåòíèòå ìåðêè.

á) Àêî ðåæåùèÿò äèñê ñå çàêëåùè èëè 
ðÿçàíåòî áúäå ïðåêúñíàòî ïî äðóãà ïðè÷èíà, 
òî â òàêúâ ñëó÷àé îòïóñíåòå áóòîíà çà 
âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå è äðúæòå òðèîíà 
ñïîêîéíî â ìàòåðèàëà, äîêàòî ðåæåùèÿò 
äèñê íå ñïðå íàïúëíî. Äîêàòî ðåæåùèÿò 
äèñê å â äâèæåíèå èëè àêî èìà îïàñíîñò îò 
îòêàò íèêîãà íå ïðàâåòå îïèòè äà èçâàäèòå 
òðèîíà îò îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå èëè äà 
ãî èçäúðïâàòå â îáðàòíà ïîñîêà. Íàìåðåòå 
ïðè÷èíàòà çà çàêëåùâàíåòî íà ðåæåùèÿ äèñê è 
ÿ îòñòðàíåòå ïîñðåäñòâîì ïîäõîäÿùè ìåðêè.

â) Àêî èñêàòå äà ñòàðèðàòå îòíîâî òðèîí, 
êîéòî ñå íàìèðà â îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå, 
òî â òàêúâ ñëó÷àé öåíòðèðàéòå îòíîâî 
ðåæåùèÿ äèñê â ïðîðåçà è ïðîâåðåòå, 
äàëè çúáèòå ìó íå ñà ñå çàêëåùèëè â 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå. Àêî Âèå èñêàòå äà 
ïóñíåòå òðèîíà îòíîâî äà ðàáîòè è ðåæåùèÿò 
äèñê ñå å çàêëåùèë, òî òîé ìîæå äà èçêî÷è îò 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå èëè äà ïðåäèçâèêà 
îòêàò. 

ã) Çà äà íàìàëèòå ðèñêà îò îòêàò ïîðàäè 
çàêëåùâàíå íà ðåæåùèÿ äèñê ïðè ðÿçàíå 
íà ãîëåìè ïëîñêîñòè å íåîáõîäèìî äà 
ãè ïîäïðåòå. Ïðè ãîëåìè ïëîñêîñòè èìà 
îïàñíîñò òå äà ïðîâèñíàò ïîä ñîáñòåíîòî ñè 
òåãëî. Ïîðàäè òîâà å íåîáõîäèìî ïëîñêîñòè 
äà áúäàò ïîäïèðàíè îò äâåòå ñòðàíè, êàêòî 
áëèçî äî ïðîðåçà, òàêà è íà ðúáà.

ä) Íå èçïîëçâàéòå çàòúïåíè èëè ïîâðåäåíè 
ðåæåùè äèñêîâå. Ðåæåùè äèñêîâå ñúñ 
çàòúïåíè èëè íåïðàâèëíî îðèåíòèðàíè çúáè 
âîäÿò ïîðàäè ñòåñíåíèÿ ïðîðåç äî óâåëè÷åíî 
òðèåíå, çàêëåùâàíå íà ðåæåùèÿ äèñê è îòêàò.

å) Ï ð å ä è  ð ÿ ç à í å  ç à ò å ã í å ò å  ç ä ð à â î 
îãðàíè÷èòåëèòå çà äúëáî÷èíàòà è úãúëà íà 
ðÿçàíå. Àêî ïî âðåìå íà ðÿçàíå òåçè íàòðîéêè 
ñå ïðîìåíÿò, òî â òàêúâ ñëó÷àé èìà îïàñíîñò 
ðåæåùèÿò äèñê äà ñå çàêëåùè è äà ñå ïîëó÷è îòêàò.

æ) Áúäåòå îñîáåíî âíèìàòåëíè, êîãàòî ïðàâèòå 
òàêà íàðå÷åíîòî „âðÿçâàíå“ â åäíà ñêðèòà 
çîíà, íàïðèìåð â åäíà âå÷å ñúùåñòâóâàùà 
ñòåíà. Â òîçè ñëó÷àé èìà îïàñíîñò âðÿçâàùèÿò 
ñå ðåæåù äèñê ïðè ðÿçàíå äà ñå áëîêèðà îò 
ñêðèòè îáåêòè è òîâà äà äîâåäå äî îòêàò.
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3)  Функция на защитния капак
à) Преди всяка работа проверете, дали защит-

ният капак се затваря добре. Не работете 
с триона, ако защитният капак не се движи 
свободно и не се затваря веднага. Никога 
не защипвайте или не завързвайте здраво 
защитния капак; така режещия диск няма 
да е защитена. Ако трионът неволно падне 
на пода, защитният капак може да се огъне. 
Уверете се, че защитният капак се движи сво-
бодно и че при каквито и да е ъгли и дълбо-
чини на рязане той не докосва нито режещия 
диск, нито други части.

á) Ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî è ðàáîòàòà íà 
ïðóæèíàòà íà çàùèòíèÿ êàïàê. Îñòàâåòå  
ïðåäè ðàáîòà ñ ìàøèíàòà òÿ ìèíå òåõíè÷åñêî 
îáñëóæâàíå, àêî çàùèòíèÿ êàïàê è ïðóæèíàòà 
íå ðàáîòÿò äîáðå. Ïîâðåäåíè ÷àñòè, ëåïêàâè 
íàñëîÿâàíèÿ èëè íàòðóïâàíèÿ íà ñòúðãîòèíè 
âîäÿò äî ïî-áàâíà ðàáîòà íà çàùèòíèÿ êàïàê.

â) При “дълбочинен разрез”, който не се из-
вършва под прав ъгъл, обезопасете основ-
ната пластина на триона срещу странично 
изместване. Едно изместване настрани може 
да доведе до заклещване на режещия диск и 
по такъв начин до откат.

d) Íå ïîñòàâÿéòå òðèîíà íà òåçãÿõà èëè íà 
ïîäà, áåç äà ñòå ñå óáåäèëè, ÷å çàùèòíèÿ 
êàïàê ïîêðèâà ðåæåùèÿ äèñê. Åäèí 
íåçàùèòåí è íàìèðàù ñå îùå â äâèæåíèå 
ïî èíåðöèÿ ðåæåù äèñê ñå äâèæè â ïîñîêà, 
ïðîòèâîïîëîæíà íà ïîñîêàòà íà ðÿçàíå, è 
ðåæå âñè÷êî, êîåòî ìó ïîïàäíå íà ïúòÿ. 
Ñúáëþäàâàéòå ïðè òîâà âðåìåòî íà äâèæåíèå 
ïî èíåðöèÿ ðåæåùèÿ äèñê.

4) Функция на ножа за разклинване
à) Използвайте подходящия режещ диск за 

ножа за разклинване. За да работи ножа 
за разклинване, основата на режещия диск 
трябва да е по-тънка от ножа за разклинване 
и ширината на зъбите трябва да е по-голяма 
от дебелината на ножа за разклинване.

á) Þñòèðàéòå íîæà çà çàêëèíâàíå êàêòî òîâà å 
îïèñàíî â der Ðúêîâîäñòâî ïî îáñëóæâàíå. 
Íåïðàâèëíà äåáåëèíà, ïîçèöèÿ è öåíòðèðàíå 
ìîãàò äà ñòàíàò ïðè÷èíà íîæúò çà çàêëèíâàíå 
äà íå ìîæå äà ïðåäîòâðàòè åôåêòèâíî åäíè 
îòêàò.

ã) Èçïîëçâàéòå âèíàãè íîæ çà çàêëèíâàíå, 
îñâåí â ñëó÷àÿ íà „âðÿçâàíå“. Ïðè âðÿçâàíå 
íîæúò çà çàêëèíâàíå ñå íàòèñêà íàãîðå è ñëåä 
âðÿçâàíåòî ïðè äâèæåíèåòî íà öèðêóëÿðíèÿ 
òðèîí íàïðåä ïðóæèíèðà ñàìîñòîÿòåëíî 
îáðàòíî â ïðîðåçà.

ä) Çà äà ìîæå íîæüò çà çàêëèíâàíå äà å àêòèâåí, 
òîé òðÿáâà äà ñå íàìèðà â ïðîðåçà. Ïðè êúñè 
ðÿçàíèÿ íîæúò çà çàêëèíâàíå íå äåéñòâà, çà 
äà áúäå ïðåäîòâðàòåíî ïîÿâÿâàíåòî íà îòêàò.

å) Íå ðàáîòåòå ñ òðèîíà, àêî íîæúò çà 
çàêëèíâàíå å äåôîðìèðàí. Äàæå è åäíà ìàëêà 
íåèçïðàâíîñò ìîæå äà çàáàâè çàòâàðÿíåòî íà 
çàùèòíèÿ êàïàê.

2.3 Ñòîéíîñòè íà åìèñèÿòà
Òèïè÷íèòå îïðåäåëåíè ïî EN 60745 ñòîéíîñòè 
ñà êàêòî ñëåäâà:
ниво на звука  95 dB(A)
ниво на звуковата мощност  106 dB(A)
добавка за несигурност при измерване 
 K = 3 dB

 Íîñåòå ñðåäñòâà çà ïðåäïàçâàíå íà 
ñëóõà! 

Регистрирани общи стойности на вибрациите 
(векторна сума в три посоки) съгласно EN 60745: 
Стойност на излъчваните вибрации (3 оси): 
Рязане на дърво:  a

h
 < 2,5 м/с2

Рязане на метал:  a
h
 < 2,5 м/с2

Коефициент на несигурност K = 1,5 м/с2

Указаните стойности на емисиите (вибрация, 
шум) бяха измерени съгласно условията за 
проверка в EN 60745 и служат за сравняване на 
машините. Те могат да бъдат използвани и за 
предварителна оценка на вибрациите и шума 
при работа.
Указаните стойности на емисиите са за главни-
те приложения на електрическия инструмент. 
Когато обаче електрическият инструмент се 
използва за други приложения, с други работни 
инструменти или не се поддържа достатъчно, 
вибрациите и шумът по време на целия период 
на работа могат да бъдат значително по-високи. 
За точни оценка по време на зададен период 
на работа трябва да бъдат взети под внимание 
времената на празен ход и на престой на ма-
шината. Това може да доведе до значително 
намаляване на общото работно време.

3 Âêëþ÷âàíå â ìðåæàòà  è ïóñêàíå â 
äåéñòâèå

 Íàïðåæåíèå íà ìðåæàòà òðÿáâà 
äà îòãîâàðÿ íà äàííèòå, óêàçàíè íà 
òàáåëêàòà çà òåõíè÷åñêèòå äàííè.

 Âèíàãè èçêëþ÷âàéòå ìàøèíàòà, ïðåäè 
äà ïðèñúåäèíèòå èëè ðàçåäèíèòå 
êàáåëà çà çàõðàíâàíåòî îò ìðåæàòà!
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Ïðèñúåäèíÿâàíåòî èëè ðàçåäèíÿâàíåòî íà êàáåëà 
çà çàõðàíâàíåòî îò ìðåæàòà âèæ ôèã. 2. 
Ïðåêúñâà÷úò [1-7] ñëóæè çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå 
(íàòèñíàò = ÂÊË, îòïóñíàò = ÈÇÊ). Ïðåêúñâà÷úò 
ìîæå äà áúäå çàäåéñòâàí ñàìî ñëåä èçáóòâàíå 
íà áëîêèðîâêàòà ñðåùó âêëþ÷âàíåòî [1-8] íàãîðå. 
Ïîñðåäñòâîì çàäåéñòâàíåòî íà áëîêèðîâêàòà 
ñðåùó âêëþ÷âàíå åäíîâðåìåííî ñå äåáëîêèðà 
óñòðîéñòâîòî çà âðÿçâàíå è ðåæåùèÿ àãðåãàò ìîæå 
äà áúäå çàäâèæåí íàäîëó â ïðîòèâîäåéñòâèå íà 
ñèëàòà íà ïðóæèíàòà. Ïðè òîâà ðåæåùèÿò äèñê 
èçëèçà îò çàùèòíèÿ êîæóõ.
Ïðè ïîâäèãàíå íà ìàøèíàòà ðåæåùèÿò àãðåãàò 
ïðóæèíèðà îáðàòíî â èçõîäíîòî ñè ïîëîæåíèå.

 Äâèæåòå ìàøèíàòà ñðåùó îáðàáîòâàåìîòî 
èçäåëèå ñàìî âúâ âêëþ÷åíî ñúñòîÿíèå.

 Преди всяка употреба проверявайте 
функцията на приставката и използвай-
те машината само ако тя функционира 
правилно.

4 Ðåãóëèðàíå íà ìàøèíàòà
 Ïðåäè âñÿêàêâà ðàáîòà ïî ìàøèíàòà 

èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà.

4.1  Åëåêòðîíèêà
 TS 75 EBQ/ TS 75 EQ èìà äâóïîëóïåðèîäíà 

åëåêòðîíèêà ñúñ ñëåäíèòå ñâîéñòâà:

Ïëàâíî ïóñêàíå
Åëåêòðîííî ðåãóëèðàíîòî ïëàâíî ïóñêàíå 
îñèãóðÿâà åäíî ïóñêàíå íà ìàøèíàòà áåç òëàñúöè.
Ðåãóëèðàíå íà ÷åñòîòàòà íà âúðòåíå
×åñòîòàòà íà âúðòåíå ìîæå äà ñå ðåãóëèðà 
áåçñòåïåííî ñ ïîìîùòà íà ðåãóëèðàùîòî êîï÷å 
[1-5] ìåæäó 1350 è 3550 îá/ìèí. Ïî òàêúâ íà÷èí 
ñêîðîñòòà íà ðÿçàíå ìîæå äà áúäå íàïàñâàíà 
îïòèìàëíî êúì ñúîòâåòíèÿ ìàòåðèàë (âèæ òàáëèöà 
1).
Ïîñòîÿííà ÷åñòîòà íà âúðòåíå
Èçáðàíàòà ÷åñòîòà íà âúðòåíå íà äâèãàòåëÿ ñå 
ïîääúðæà ïîñòîÿííà ïî åëåêòðîíåí íà÷èí. Ïî 
òîçè íà÷èí è ïðè íàòîâàðâàíå ñå ïîñòèãà åäíà 
ïîñòîÿííà ñêîðîñò íà ðÿçàíå.
Òåìïåðàòóðåí ïðåäïàçèòåë
Çà çàùèòà îò ïðåãðÿâàíå (ïðåãàðÿíå íà äâèãàòåëÿ) 
èìà âñòðîåí êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà. Ïðåäè 
äîñòèãàíå íà åäíà êðèòè÷íà òåìïåðàòóðà íà 
äâèãàòåëÿ ïðåäïàçíàòà åëåêòðîíèêà èçêëþ÷âà 
äâèãàòåëÿ. Ñëåä åäíî âðåìå çà îõëàæäàíå îò 
ïðèáë. 3-5 ìèíóòè ìàøèíàòà å îòíîâî ãîòîâà 
çà ðàáîòà ñ ïúëíî íàòîâàðâàíå. Ïðè ðàáîòåùà 
ìàøèíà (ïðàçåí õîä) âðåìåòî çà îõëàæäàíå ñå 

íàìàëÿâà çíà÷èòåëíî. 
Îãðàíè÷àâàíå íà òîêà
Îãðàíè÷àâàíåòî íà òîêà ïðåäîòâðàòÿâà ïðè 
èçêëþ÷èòåëíî ãîëÿìî ïðåòîâàðâàíå åäèí  
äîïóñòèì ãîëÿì ðàçõîä íà òîê. Òîâà ìîæå äà 
äîâåäå äî íàìàëÿâàíå íà ÷åñòîòàòà íà âúðòåíå 
íà äâèãàòåëÿ. Ñëåä íàìàëÿâàíå íà íàòîâàðâàíåòî 
äâèãàòåëÿò âåäíàãà îòíîâî óâåëè÷àâà ÷åñòîòàòà 
íà âúðòåíå.
Ñïèðà÷êà (TS 75 EBQ)
Ïðè èçêëþ÷âàíå ðåæåùèÿò äèñê çà 1,5 - 2 ñåêóíäè 
çàáàâÿ ïî åëåêòðîíåí íà÷èí âúðòåíåòî ñè äî 
ïúëíî ñïèðàíå.

4.2 Äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå
Äúëáî÷èíàòà íà ðÿçàíå ìîæå äà ñå ðåãóëèðà îò 
0 - 75 ìì:
- Íàòèñíåòå îãðàíè÷èòåëÿ íà äúëáî÷èíàòà íà ðÿçàíå 

[3-3] è ãî ïðåìåñòåòå äî èñêàíàòà äúëáî÷èíà íà 
ðÿçàíå (óêàçàíèòå íà ñêàëàòà [3-1] ñòîéíîñòèòå 
âàæàò çà ðàçðåçè 0°  áåç ðåëñîâ âîäà÷).

- Îòïóñíåòå îãðàíè÷èòåëÿ íà äúëáî÷èíàòà íà 
ðÿçàíå (îãðàíè÷èòåëÿò íà äúëáî÷èíàòà íà ðÿçàíå 
ñå ôèêñèðà íà äåëåíèÿ îò ïî 1 ìì).

Ðåæåùèÿò àãðåãàò ñåãà ìîæå äà áúäå íàòèñíàò 
ñàìî äî ðåãóëèðàíàòà äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå.
Â îòâîðà [3-2] íà îãðàíè÷èòåëÿ íà äúëáî÷èíàòà 
íà ðÿçàíå ìîæå äà áúäå çàâèíòåí åäèí ùèôò ñ 
ðåçáà (M4x8 äî M4x12). Ïîñðåäñòâîì çàâúðòàíå 
íà ùèôòà ñ ðåçáà äúëáî÷èíàòà íà ðÿçàíå ìîæå äà 
áúäå ðåãóëèðàíå îùå ïî-òî÷íî (± 0,1 ìì).

4.3 Úãúë íà ðÿçàíå
Ðåæåùèÿò àãðåãàò ìîæå äà áúäå çàâúðòàí ìåæäó 
0° è 47°:
- îòâîðåòå êîï÷åòàòà çà ðåãóëèðàíå [3-4, 3-6],
- çàâúðòåòå ðåæåùèÿ àãðåãàò äî êúì èñêàíèÿ úãúë 

íà ðÿçàíå [3-5] ,
- çàòåãíåòå îòíîâ êîï÷åòàòà çà ðåãóëèðàíå. 
Óêàçàíèå: äâåòå êðàéíè ïîëîæåíèÿ ðåãóëèðàíè 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ íà 0° è 45°. Ïîñðåäñòâîì 
çàâúðòåòå íà äâàòà ùèôòîâå ñ ðåçáà [3-7] â ïîñîêà 
îáðàòíà íà ÷àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà  ðåãóëèðîâêàòà 
íà êðàéíèòå ïîëîæåíèÿ ìîæå äà áúäå óâåëè÷åíà 
îò 45° äî ìàêñ. 47°.

4.4 Ñìÿíà íà ðåæåùèÿ äèñê
- Преди смяна на режещото ножче завъртете 

на 0° градусова позиция.
- Ïðåìåñòåòå äî óïîð ëîñòà [4-2],
- èçìåñòåòå íàãîðå áëîêèðîâêàòà ñðåùó 

âêëþ÷âàíåòî [4-1] è íàòèñíåòå ðåæåùèÿ àãðåãàò 
íàäîëó äî ùðàêâàíå,

- îòâîðåòå âèíòà [4-4] ñ ïîìîùòà íà êëþ÷a ñ 
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âúòðåøåí øåñòîñòåí [4-3],
- ñâàëåòå ðåæåùèÿ äèñê,
- ïî÷èñòåòå ôëàíåöà [4-8, 4-10],
- ïîñòàâåòå íîâèÿ ðåæåù äèñê. 

 ïîñîêàòà íà âúðòåíå íà ðåæåùèÿ äèñê 
[4-9] è íà ìàøèíàòà [4-7] òðÿáâà äà 
ñúâïàäàò!

- Ïîñòàâåòå âúíøíèÿ ôëàíåö [4-10] ïî òàêúâ íà÷èí, 
÷å âîäåùèÿ ïàëåö äà çàõâàíå âäëúáíàòèíàòà íà 
âúòðåøíèÿ ôëàíåö [4-8].

- Çàòåãíåòå çäðàâî âèíòà [4-4],
- âúðíåòå îáðàòíî ëîñòà [4-2].

4.5 Ðåãóëèðîâêà íà íîæà çà çàêëèíâàíå
- Ïðåìåñòåòå äî óïîð ëîñòà [4-2],
- èçìåñòåòå íàãîðå áëîêèðîâêàòà ñðåùó 

âêëþ÷âàíåòî [4-1] è íàòèñíåòå ðåæåùèÿ àãðåãàò 
íàäîëó äî ùðàêâàíå,

- oòâîðåòå âèíòà [4-6] ñ êëþ÷a ñ âúòðåøåí 
øåñòîñòåí [4-3],

- ðåãóëèðàéòå íîæà çà çàêëèíâàíå â ñúîòâåòñòâèå 
ñ ôèã. 4,

- çàòåãíåòå çäðàâî âèíòà [4-6],
- âúðíåòå îáðàòíî ëîñòà [4-2].

4.6 Ïðàõîèçñìóêâàíå
 Âèíàãè âêëþ÷âàéòå ìàøèíàòà êúì åäíî 

ïðàõîèçñìóêâàíå.

Êúì âúðòÿùèÿ ñå àñïèðàöèîíåí ùóöåð [6-1] ìîæå 
äà áúäå âêëþ÷åía ïðàõîñìóêà÷êà íà  Festool ñ 
äèàìåòúð íà èçñìóêâàùèÿ ìàðêó÷ 36 ìì èëè 
27 ìì (ïðè íåçíà÷èòåëíà îïàñíîñò îò çàäðúñòâàíå 
ñå ïðåïîðú÷âàò 36 ìì). 

4.7 Ìîíòàæ íà óñòðîéñòâîòî çà çàùèòàòà 
ñðåùó òðåñêè

Óñòðîéñòâîòî çà çàùèòà ñðåùó òðåñêè 
(ïðèíàäëåæíîñòè) ïðè ðàçðåçè 0° ïîäîáðÿâà 
çíà÷èòåëíî êà÷åñòâîòî íà ðúáà íà ðàçðåçà íà 
íàìèðàùàòà ñå îòãîðå ñòðàíà íà îòðÿçâàíîòî 
èçäåëèå.
- Ïîñòàâåòå óñòðîéñòâîòî çà çàùèòàòà ñðåùó 

òðåñêè [5-1] âúðõó çàùèòíèÿ êîæóõ,
- ïîñòàâåòå ìàøèíàòà âúðõó îáðàáîòâàåìîòî 

èçäåëèå èëè ðåëñîâèÿ âîäà÷,
- íàòèñíåòå íàäîëó óñòðîéñòâîòî çà çàùèòàòà 

ñðåùó òðåñêè äîêàòî òî íå ëåãíå âúðõó  
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå è ãî çàâèíòåòå çäðàâî 
ñ ïîìîùòà íà êîï÷åòî çà ðåãóëèðàíå [5-2].

- Çàïî÷íåòå äà ðåæåòå ñ óñòðîéñòâîòî çà çàùèòàòà 
ñðåùó òðåñêè (ìàøèíàòà å ðåãóëèðàíà íà 
ìàêñèìàëíî äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå è íà ÷åñòîòà 
íà âúðòåíå 6).

5 Ðàáîòà ñ ìàøèíàòà
 Âèíàãè çàòÿãàéòå îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå 

ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å òî ïðè ðàáîòà äà íå 
ìîæå äà ñå ìåñòè.

 Äðúæòå ìàøèíàòà âèíàãè ñ äâå ðúöå çà 
ïðåäâèäåíèòå çà òàçè öåë äðúæêè [1-1, 
1-6].

 Äâèæåòå ìàøèíèòå âèíàãè íàïðåä [1-2] è 
â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ÿ òåãëåòå íàçàä êúì 
ñåáå ñè.

 Избягвайте посредством правилна ско-
рост на избутване прегряване на реже-
щия диск, а при рязане на пластмаси 
- топене на пластмасата.

5.1 Ðÿçàíå ïî ðàç÷åðòàâàíå
Óêàçàòåëÿò íà ðÿçàíå [6-3] ïîêàçâà ïðè ðàçðåçè 
0°- è 45° (áåç ðåëñîâ âîäà÷) ëèíèÿòà íà ðÿçàíå.

5.2 Ðÿçàíå íà ó÷àñòúöè
Ïîñòàâåòå ìàøèíàòà ñ ïðåäíàòà ÷àñò íà îòðåçíèÿ 
ïëîò âúðõó îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå, âêëþ÷åòå 
ìàøèíàòà , íàòèñíåòå ÿ íàäîëó äî ðåãóëèðàíàòà 
äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå è ÿ áóòàéòå íàïðåä â ïîñîêà 
íà ðÿçàíåòî.

5.3 Ðÿçàíå íà ó÷àñòúöè (âðÿçâàíå íà 
ðàçðåçè)

Çà äà áúäàò ïðåäîòâðàòåíè îòêàòè ïðè âðÿçâàíå 
íà ðàçðåçè å íåîáõîäèìî íåïðåìåííî äà  áúäàò 
ñïàçâàíè ñëåäíèòå óêàçàíèÿ:
- Ïîñòàâÿéòå âèíàãè çàäíèÿ ðúá íà îòðåçíèÿ ïëîò 

íà ìàøèíàòà ñðåùó åäíà çäðàâà îïîðà. Ïðè 
ðàáîòà ñ ðåëñîâ âîäà÷ ïîñòàâåòå ìàøèíàòà äî 
îòêàòíèÿ ñòîï [7-1], êîéòî å çàêðåïåí íà âúðõó 
ðåëñîâèÿ âîäà÷ (âèæ ôèã. 7); àêî íå èçïîëçâàòå 
îòêàòíèÿ ñòîï Âèå ìîæåòå äà ãî ñúõðàíÿâàòå 
âúðõó âîäåùàòà ïëî÷à [7-2] íà ìàøèíàòà. 

- Äðúæòå ìàøèíàòà âèíàãè ñèãóðíî ñ äâå ðúöå è 
âðÿçâàéòå áàâíî.

Íà÷èí íà ðàáîòà: ïîñòàâåòå ìàøèíàòà âúðõó 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå è íà åäèí îãðàíè÷èòåë 
(îòêàòåí ñòîï), âêëþ÷åòå ÿ, íàòèñêàéòå áàâíî 
äîêàòî äîñòèãíåòå ðåãóëèðàíàòà äúëáî÷èíà íà 
ðÿçàíå è ÿ áóòàéòå íàïðåä â ïîñîêà íà ðÿçàíåòî.
Ìàðêèðîâêèòå [6-2] ïîêàçâàò ïðè ìàêñèìàëíà 
äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå è èçïîëçâàíå íà ðåëñîâ 
âîäà÷ ïðåäíàòà è çàäíàòà òî÷êà íà ðÿçàíå íà 
ðåæåùèÿ äèñê (Ø 210 ìì).

5.4 Ðÿçàíå íà àëóìèíèé
 Ïî ñúîáðàæåíèÿ çà áåçîïàñíîñò ïðè 

îáðàáîòêà íà àëóìèíèé òðÿáâà äà ñå 
ñïàçâàò ñëåäíèòå ïðàâèëà:
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- Ïðåäâêëþ÷åòå åäèí çàùèòåí ïðåêúñâà÷ (FI) íà 
óòå÷íèÿ òîê.

- Ïðèñúåäèíåòå ìàøèíàòà êúì åäíî ïîäõîäÿùî 
èçñìóêâàùî óñòðîéñòâî.

- Ïî÷èñòâàéòå ðåäîâíî ìàøèíàòà îò íàòðóïàíèÿ 
ïðàõ â êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ è â  çàùèòíèÿ êîæóõ.

 
 Íîñåòå çàùèòíè î÷èëà.

- Ðåæåòå àëóìèíèé ñàìî ñ ïðåäâèäåíèòå îò 
Festool çà òàçè öåë ñïåöèàëíè ðåæåùè äèñêîâå.

Ïðè ðÿçàíå íà ïëîñêîñòè ñìàçâàéòå ñ êåðîñèí, 
òúíêîñòåííè ïðîôèëè (äî 3 ìì) ìîãàò äà áúäàò 
îáðàáîòâàíè áåç ñìàçâàíå.

6 Ïðèíàäëåæíîñòè
Íîìåðàòà çà ïîðú÷êà íà îïèñàíèòå êàêòî ñëåäâà 
ïðèíàäëåæíîñòè Âèå ìîæåòå äà íàìåðèòå âúâ 
Âàøèÿ êàòàëîã íà Festool èëè â Èíòåðíåò íà àäðåñ 
„www.festool.com“.

6.1 Óñïîðåäåí îãðàíè÷èòåë, ðàçøèðåíèå íà 
ïëîòà

Çà îòðÿçâàíå íà ó÷àñòúöè ñ øèðî÷èíà äî 180 ìì 
ìîæå äà ñå èçïîëçâà óñïîðåäåí îãðàíè÷èòåë. 
Óñïîðåäåí îãðàíè÷èòåë ìîæå äà ñå èçïîëçâà è 
êàòî ðàçøèðåíèå íà ïëîòà.

6.2 Ñèñòåìà îò âîäà÷è
Íàëè÷íèòå ðåëñîâè âîäà÷è ñ ðàçëè÷íè 
äúëæèíè ïîçâîëÿâàò ïðåöèçíè, ÷èñòè ðàçðåçè 
è è åäíîâðåìåííî ïàçÿò ïîâúðõíîñòòà íà 
îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå îò ïîâðåäè. Çàåäíî  ñ 
áîãàòèÿ èçáîð íà ïðèíàäëåæíîñòè ñ ïîìîùòà íà 
ñèñòåìàòà îò âîäà÷è å âúçìîæíî  òî÷íî ðÿçàíå 
ïîä úãúë, êîñî ðÿçàíå è ðàáîòà ïî íàïàñâàíå. 
Âúçìîæíîñòèòå çà çàêðåïâàíå ñ ïîìîùòà íà 
ñòÿãè [6-4] îñèãóðÿâàò åäíî çäðàâî çàõâàùàíå è 
áåçîïàñíà ðàáîòà. Õëàáèíàòà â íàïðàâëÿâàùàòà 
íà îòðåçíèÿ ïëîò âúðõó ðåëñîâèÿ âîäà÷ ìîæå äà 
ñå ðåãóëèðà ïîñðåäñòâîì äâåòå ÷åëþñòè [1-3].
Ðåëñîâèòå âîäà÷è èìàò óñòðîéñòâî çà çàùèòà 
ñðåùó òðåñêè [1-4], êîåòî ïðåäè äà áúäå 
èçïîëçâàíî çà ïúðâè òðÿáâà äà áúäå îòðÿçàíî äî 
ñúîòâåòíèÿ ðàçìåð:
- ïîñòàâåòå ÷åñòîòàòà íà âúðòåíå ìàøèíàòà íà 

ñòåïåí 6,
- ïîñòàâåòå ìàøèíàòà íà çàäíèÿ êðàé íà ðåëñîâèÿ 

âîäà÷,
- âêëþ÷åòå ìàøèíàòà, íàòèñíåòå íàäîëó äî 

ðåãóëèðàíàòà äúëáî÷èíà íà ðÿçàíå è áåç äà 
ïîâäèãàòå ìàøèíàòà îòðåæåòå óñòðîéñòâîòî çà  
çàùèòà ñðåùó òðåñêè ïî öÿëàòà äúëæèíà. 

Ñåãà ðúáîâå íà óñòðîéñòâîòî çà  çàùèòà ñðåùó 

òðåñêè îòãîâàðÿò òî÷íî íà ðúáà íà ðàçðåçà.

6.3  Ìíîãîôóêöèîíàëíà ìàñà
Мултифункционалната маса MFT/3 прави възмож-
но лесното закрепване на детайлите и заедно с 
направляващата система помага за сигурната 
и точна обработка на големи и малки детайли.
Ñúñ ñâîèòå ðàçíîîá-ðàçíè âúçìîæíîñòè çà 
ïðèëîæåíèå òÿ ïîçâîëÿâà åäíà èêîíîìè÷íà è 
åðãîíîìè÷íà ðàáîòà.

6.4 Ðåæåùè äèñêîâå, äðóãè ïðèíàäëåæ-
íîñòè

Çà äà ìîæå äà áúäàò îáðàáîòâàíè áúðçî è ÷èñòî 
ðàçëè÷íè ìàòåðèàëè, Festool ïðåäëàãà ðåæåùè 
äèñêîâå, êîèòî ñà ñïåöèàëíî ïðèãîäåíè çà 
Âàøàòà ìàøèíà. Íîìåðàòà çà ïîðú÷êà, à ñúùî 
òàêà è äðóãè ïðèíàäëåæíîñòè, êîèòî ìîãàò äà Âè 
ïîçâîëÿò åäíà ðàçíîîáðàçíà è åôåêòèâíà ðàáîòà 
ñ Âàøèÿ ðú÷åí äèñêîâ òðèîí Festool  Âèå ìîæåòå 
äà íàìåðèòå â êàòàëîãà íà Festool èëè â Èíòåðíåò 
íà àäðåñ „www.festool.com“.

7 Òåõíè÷åñêî îáñëóæâàíå è ïîääðúæêà
 Ïðåäè âñÿêàêâà ðàáîòà ïî ìàøèíàòà 

èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà!

Ïîääúðæàéòå âèíàãè ÷èñòè ìàøèíàòà è îòâîðèòå 
çà îõëàæäàíå. Âñè÷êè ðàáîòè ïî òåõíè÷åñêîòî 
îáñëóæâàíå è ðåìîíòà, êîèòî èçèñêâàò îòâàðÿíå 
íà  êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ, òðÿáâà äà áúäàò 
èçâúðøâàíè ñàìî îò àâòîðèçèðàíà ðàáîòèëíèöà 
çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå. Ìàøèíàòà å ñíàáäåíà 
ñúñ ñàìîèçêëþ÷âàùè ñå ñïåöèàëíè âúãëåíè ÷åòêè. 
Àêî òå ñå èçíîñÿò, ñòàâà àâòîìàòè÷íî ïðåêúñâàíå 
íà ïîäàâàíåòî íà òîê è ìàøèíàòà ñïèðà.

Обслужване на клиенти и ремонт 
само при производителя или отори-
зираните сервизи: Адресът на най-
близкия до Вас на:

 www.festool.com/Service
EKAT

1

2
3 5

4 Използвайте само оригинални ре-
зервни части Festool! Каталожни 
номера на: 

 www.festool.com/Service

8  Отстраняванe
Не изхвърляйте електрическите инструменти 
заедно с домакинските отпадъци! Предайте 
машината, принадлежностите и опаковката за 
рециклиране по безвреден за околната среда 
начин. При това съблюдавайте валидните на-
ционални разпоредби.
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Само за ЕС: В съответствие с европейската 
Директива 2002/96/ЕС остарелите електрически 
инструменти се събират отделно и се отвеждат 
за рециклиране по безвреден за околната среда 
начин.

Информация за REACh: www.festool.com/reach

9  ЕС Декларация за съответствие

Врязващ циркуляр

TS 75 EQ

Сериен номер 
491874, 204938

TS 75 EBQ 491878, 204936
Година на знака CE: 2005

Íèå çàÿâÿâàìå ïîä íàøà ñîáñòâåíà îòãîâîðíîñò, 
÷å òîçè ïðîäóêò îòãîâàðÿ íà  ñëåäíèòå íîðìè èëè 
íîðìàòèâíè äîêóìåíòè.

EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 съгласно 
правилата на Директива 2006/42/ЕО, 2004/108/
EO, 2011/65/EU (от 01.01.2013).

Д-р Йоханес Щаймел 13.08.2012
Началник отдел „Изследване, разработка, тех-
нически документация“

Festool Group GmbH & Co. KG
 Wertstrasse 20
 73240 Wendlingen 


