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1 Semboller

2 Güvenlik uyarıları
2.1 Elektrikli aletler için genel güvenlik 

uyarıları
İKAZ! Elektrikli alete yönelik tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları

ve teknik özellikleri dikkatlice okuyun. Aşağıdaki
talimatlara dikkat edilmemesi durumunda elektrik
çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanma tehlikesi
söz konusudur.

Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullan-
mak için saklayın.
Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ te-
rimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu
ile) çalıştırılan elektrikli aletlerine ve akülü elekt-
rikli aletlere (elektrik kablosu olmadan) karşılık
gelir.

1 İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
a. Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun. Çalış-

ma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlat-
ma iş kazalarına neden olabilir.

b. Yanıcı sıvı, gaz ve toz bulunan patlayıcı ortam-
larda elektrikli alet ile çalışma yapmayın. Elekt-
rikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek
kıvılcımlar oluşturur.

c. Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer
kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun. Dikkati-

nizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki
kontrolünüz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gözetim altında tutmadan çalış-
tırmayın. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durduğunda elinizden bı-
rakın.

2 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a. Elektrikli aletin bağlantı fişi, prize uygun olma-

lıdır. Kullanılacak fiş hiç bir şekilde değiştiril-
memelidir. Adaptör fişlerini, topraklanmış
elektrikli aletler ile birlikte kullanmayın. Üze-
rinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun priz-
lerin kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

b. Borular, kalorifer petekleri, ocaklar, buzdolap-
ları gibi topraklanmış yüzeylere temas etmek-
ten kaçının. Vücudunuz bu gibi topraklanmış
cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarp-
ması riski bulunur.

c. Elektrikli aletleri yağmurdan ve nemli ortam-
lardan uzak tutun. Elektrikli aletin içine su gir-
mesi, elektrik çarpma riskini arttırır.

d. Bağlantı kablosunu elektrikli aletin taşınması,
asılması veya fişin prizden çekilmesi amacıyla
kullanmayın. Bağlantı kablosunu sıcaktan, yağ-
dan, keskin kenarlardan veya makinenin hare-
ket eden parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpma riski-
ni arttırır.

e. Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken sa-
dece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş
uzatma kabloları kullanın. Açık alan kullanımına
uygun bir uzatma kablosunun kullanılması,
elektrik çarpma riskini azaltır.

f. Elektrikli aletin ıslak ortamda kullanılması en-
gellenemiyorsa bir kaçak akım koruma şalteri
kullanın. Kaçak akım koruma şalterinin kullanıl-
ması, elektrik çarpma riskini azaltır.

3 KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ
a. Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak

kontrol edin, sağduyulu bir şekilde çalışın. Yor-
gunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi
altındayken elektrikli aleti kullanmayın. Elekt-
rikli aleti kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

b. Kişisel korunma tertibatları kullanın ve daima
iş gözlüğü takın. Toz maskesi, kaymayan emniyet
ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişi-
sel koruyucu tertibatlar; elektrikli aletin türüne
ve kullanımına bağlı olarak yaralanma riskini
azaltır.

c. Aletin istem dışı çalıştırılmasından kaçının. Güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan önce

Sembol Anlamı

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını 
okuyunuz!

Kulaklık takın!

İş eldiveni takın!

Maske kullanın!

İş gözlüğü takın!

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

Tüyo, uyarı

İşlem talimatı
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veya aleti taşımadan önce elektrikli aletin kapa-
tıldığından emin olun. Elektrikli alet taşınırken
parmağınızın şalterin üzerinde olması veya alet
açık durumdayken güç kaynağına bağlanması,
yaralanmalara neden olabilir.

d. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayar aletleri-
ni veya vida anahtarlarını çıkarın. Aletin dönen
bölümünde bağlı bulunabilecek bir alet veya
anahtar yaralanmalara neden olabilir.

e. Normal dışı vücut hareketlerinden kaçının.
Ayakta sağlam durun ve daima dengenizi sağla-
yın. Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik
durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol altında
tutabilirsiniz.

f. Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı
takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parçalarından uzak tutun. Bol el-
bise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden
parçalarına takılabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatları monte edi-
lirse, bunlar bağlanmalı ve doğru şekilde kulla-
nılmalıdır. Bir toz emme tertibatının
kullanılması, toz kaynaklı tehlikeleri azaltabilir.

h. Elektrikli alet kullanımına yönelik uzun süreli
tecrübeniz olsa bile, güvenlik önlemlerinden
vazgeçmeyin ve güvenlik kurallarını ihlal etme-
yin. Saniyelik dikkatsiz davranışlar bile ağır yara-
lanmalara neden olabilir.

4 ELEKTRİKLİ ALETİN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için

uygun olan elektrikli aleti kullanın. Uygun alet
ile işinizi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde ya-
parsınız.

b. Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanma-
yın. Açılıp kapatılması mümkün olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c. Alet ayarlarını yapmadan, aksesuar parçalarını
değiştirmeden veya aleti kenara bırakmadan
önce aletin fişini prizden çekin ve/veya aküyü
aletten sökün. Bu güvenlik önlemleri sayesinde,
elektrikli aletin istem dışı çalışmaya başlaması
engellenmiş olur.

d. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların eri-
şemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanımı
hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları

okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan ki-
şiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.

e. Elektrikli aletin ve aksesuarların bakımını
özenli yapın. Hareket eden parçaların sorunsuz
çalışıp çalışmadığını, sıkışıp sıkışmadığını, par-
çaların kırık veya hasarlı olup olmadığını ve bu
parçaların elektrikli aletin çalışmasını etkileyip
etkilemediğini kontrol edin. Hasarlı parçaların,
alet kullanımından önce onarılmasını sağlayın.
Birçok iş kazası, bakımı iyi yapılmamış elektrikli
aletlerin kullanımı sonucu ortaya çıkar.

f. Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici
aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.

g. Elektrikli aleti, aksesuarları, ek aletleri vb. ilgi-
li talimatlara uygun olarak kullanın. Çalışma
şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.
Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kulla-
nılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve
iş kazalarına neden olur.

h. Tutamakların ve tutamak yüzeylerinin her za-
man kuru ve temiz olmasını sağlayın, yağ ile
gresten uzak tutun. Kaygan tutamaklar ve tuta-
mak yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda gü-
venli kullanımı ve elektrikli aletin kontrol
edilmesini engeller.

5 AKÜLÜ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Aküleri sadece üretici firmanın tavsiye ettiği

şarj cihazı ile şarj edin. Belirli bir tip akünün şarj
edilmesi için tasarlanmış olan şarj cihazı ile farklı
tipte bir akü şarj edildiğinde yangın tehlikesi orta-
ya çıkar.

b. Elektrikli aletlerde sadece öngörülen aküleri
kullanın. Öngörülen akülerden farklı tipte akü
kullanılması, yaralanmalara veya yangınlara ne-
den olabilir.

c. Kullanılmayan aküleri ataç, demir para, anah-
tar, çivi, cıvata veya diğer küçük metal parçalar-
dan uzak bir yerde saklayın; bunlar akü kutup
başları ile temas ederek kısa devre yapmasına
neden olabilir. Akü kutup başlarının kısa devre
yapması yanmalara veya yangına neden olabilir.

d. Yanlış kullanım sonucunda aküden sıvı akabilir.
Bu sıvıya temas etmekten kaçının. Akü sıvısına
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tesadüfen temas ettiğinizde temas edilen böl-
geyi su ile yıkayın. Akü sıvısı gözlere kaçtığında
doktora başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cildin
tahriş olmasına veya yanmalara neden olabilir.

e. Hasarlı veya orijinal durumda olmayan bir akü
kullanmayın. Hasarlı veya orijinal durumda ol-
mayan aküler öngörülemeyen davranışlarda bu-
lunabilir ve yangın, patlama veya yaralanma
tehlikelerine neden olabilir.

f. Aküyü asla ateşe veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın. Ateş veya 130 °C'nin üzerin-
deki sıcaklıklar patlamalara neden olabilir.

g. Tüm şarj talimatlarına uyun ve aküyü veya akü-
lü aleti asla kullanım kılavuzunda belirtilen sı-
caklık aralığının dışında şarj etmeyin. Hatalı şarj
veya izin verilen sıcaklık aralığının dışında yapılan
şarj nedeniyle akü zarar görebilir ve yangın riski
artar.

6 SERVİS
a. Elektrikli alet sadece kalifiye uzman personel

tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanıla-
rak onarılmalıdır. Böylece elektrikli aletin çalış-
ma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

b. Hasarlı akülere asla bakım yapılmamalıdır.
Akülere yönelik tüm bakım çalışmaları sadece
üretici veya yetkili müşteri servisleri tarafından
yapılmalıdır.

c. Onarım ve bakım çalışmalarında sadece orijinal
parça kullanın. Kullanımı öngörülmeyen aksesu-
ar veya yedek parçaların kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

2.2 Makineye özel güvenlik uyarıları
– Vidalanacak civatanın gizli elektrik hatlarına te-

mas etme olanağı olduğunda makineyi sadece
izolasyonlu sapından tutunuz. Civatanın akım
geçen elektrik hatlarına temas etmesi akımın
makinenin metal parçalarına iletilmesine ve böy-
lece elektrik çarpmasına yol açabilir.

– Gizli elektrik hatlarını tespit etmek için uygun
akım arama cihazı kullanın veya yerel enerji da-
ğıtım kurumlarına başvurun. El aletinin akım
geçen elektrik hatlarına temas etmesi sonucun-
da yangın meydana gelebilir ve elektrik çarpma-
sına yol açabilir. Gaz hattına zarar verilmesi
patlamaya neden olabilir. Su borusunun delin-
mesi maddi zararlara yol açabilir.

– Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın: Ku-
laklık, koruyucu gözlük, toz oluşturan çalışma-

larda toz maskesi, kaba malzemelerle çalışırken
ve alet değişiminde koruyucu eldivenler.

DİKKAT! Elektrikli aletler bloke olabilir ve
ani geri tepme hareketi oluşturabilir! Deral
kapatın!

– Elektrikli aleti elinizde sıkı şekilde tutun. Civa-
talama işleminde tork ayarını doğru şekilde ya-
pın. Elektrikli aletin aniden dönmesine ve
yaralanmalara sebep olabilecek yüksek tepki
momentinin oluşabileceğini dikkate alın ve hazır-
lıklı olun.

– Elektrikli aleti yağmurda veya ıslak ortamlarda
kullanmayın. Elektrikli alet içindeki ıslaklık kısa
devreye ve yangına sebep olabilir.

– Açık/Kapalı şalterini sürekli olarak sabitlenmiş
şekilde tutmayın!

– Malzeme deposu aparatı ve alçıpan vidalama ale-
tinin birleştirilmesi sonucunda, alçıpan vidalama
aleti için geçerli güvenlik uyarıları ve yönetmelik-
lerinin geçerli olduğu bir alet ortaya çıkar.

2.3 Emisyon değerleri
EN 60745'e göre tespit edilen değerler tipik olarak:

Titreşim emisyon değeri ah (üç yönün vektör tutu-
mu) ve tolerans K, EN 60745'e göre tespit edildi:

Belirtilen emisyon değerleri (titreşim, gürültü) 

– makinelerin kıyaslanmasında kullanılır,

– Bu değerler ayrıca kullanım sırasında titreşim ve
gürültü yükünü geçici olarak tahmin etmek için
de uygundur.

– elektrikli el aletinin ana kullanım alanını temsil
eder.

Başka aparatlar ile kullanıldığında veya yeterli ba-
kım yapılmadığında, başka kullanım alanlarında
değerler artış gösterir. Makinenin boşta çalışması
veya durma sürelerini dikkate alın!

3 Amaca uygun kullanım
Alçıpan vidalama aşağıda açıklanan vidalama çalış-
maları için uygundur:

Ses basınç seviyesi LPA = 78 dB(A)

Ses güç seviyesi LWA = 89 dB(A)

Tolerans K = 3 dB

Kulaklık takın!

DWC 18-2500 ah = 2,8 m/s2

K = 1,5 m/s2

DWC 18-4500 ah = 3,5 m/s2

K = 1,5 m/s2
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DWC 18-2500
– Alçıpanları metal ve ahşap konstrüksiyonlar üze-

rine freze kanatlı alçıpan vidaları ile sabitlemek
için

– Sunta/OSB malzemelerini ahhşap konstrüksiyon
üzerine azami D 5 mm ölçülü ahşap ve sunta vi-
daları ile sabitleme

DWC 18-4500
– Alçıpanları metal profiller (≤ 0,88 mm) üzerine

ince vida dişli alçıpan vidaları ile sabitlemek için

– Alçıpanları metal profiller (≤ 2,25 mm) üzerine
trifonlu vida ile sabitlemek için

– Alçıpanları ahşap konstrüksiyonlar üzerine kaba
dişli alçıpan vidaları ile sabitlemek için

Kullanım amacına uygun kullanılmamasın-
dan kaynaklanan hasarlardan kullanıcı so-
rumludur: Bu kullanımlara aletin ticari

amaçla sürekli kullanımı da dahildir.

4 Teknik özellikler

* Akü tam şarjlı durumda olduğundaki devir değerleri.

5 Makine parçaları

Resimde gösterilen veya tarif edilen aksesuarlar
kısmen teslimat kapsamında dahil değildir.

Kılavuz içinde gösterilen resimler çok dilde hazır-
lanmış kullanım kılavuzunda yer alır.

6 Çalıştırma
6.1 Aküyü değiştirme   
Aküyü yerleştirme [2 A]
Aküyü çıkarma [2 B]
 Akü teslim edildiğinde hemen kullanıma hazır-

dır ve her zaman şarj edilebilir.

7 Ayarlar

7.1 Dönme yönünü değiştirme [1-3]
• Şalteri sola döndürme = Sağa dönme

• Şalteri sağa döndürme = Sola dönme

8 İlave aletler ve uçlar

8.1 Uç tutucu
Uç tutucu, uçların hızlı şekilde değiştirilmesini
mümkün kılar.

Akülü alçıpan vidalama DWC18-2500 DWC18-4500

Motor gerilimi  18 V  18 V

Boşta çalışma devri* 0 - 2500d/dk 0 - 4500d/dk

Tork (yumuşak/sert) 7 / 18 Nm 5 / 14 Nm

Takım yuvası 1/4 ’’ DIN 3126 / ISO 1173 1/4 ’’ DIN 3126 / ISO 1173

İşlenebilir maks. cıvata uzunluğu 55 mm 55 mm

Ağırlık, aküsüz 1,2 kg

Akü hariç derinlik dayanağı dahil ağırlığı 1,3 kg

Akü hariç malzeme deposu aparatı dahil ağır-
lığı

1,6 kg

[1-1] Uç haznesi

[1-2] Açık/kapalı şalteri

[1-3] Sağa/sola dönme şalteri

[1-4] OTOMATİK/MAN değiştirme şalteri

[1-5] Derinlik dayanağı

[1-6] Uç

[1-7] İzolasyonlu saplar (gri renkli taranmış 
bölüm)

DIKKAT

Yaralanma tehlikesi
 Ayarlama çalışmaları sadece elektrikli el aleti

kapalı olduğunda yapılacaktır!

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpmasi
 Makine üzerinde yapacaginiz her türlü çalisma-

dan önce daima aküyü makineden sökün!
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Uç tutucunun montajı
 Şalteri [1-4] MAN pozisyonuna ayarlayın.

 Uç tutucuyu [3-2] sabitleninceye kadar takım 
tutucu [3-4] içine takın.

 Ucu [3-3] tutucu içine yerleştirin.

 Sonra derinlik dayanağını dişli kutusu gövdesi-
ne, Bölümde 9.2 açıklandığı gibi takın.

Uç tutucuyu sökme
 Derinlik dayanağını Bölümde 9.2 açıklandığı gibi

çıkarın.

 Uç tutucuyu kuvvetlice çekerek takım yuvasın-
dan çıkarın.

8.2 Ucu değiştirme
Ucu değiştirmek için [1-6] derinlik dayanağını [1-5]
kullanabilirsiniz.

 Bunun için derinlik dayanağını Şekilde [3b] 
gösterildiği gibi uç üzerine takın.

 Derinlik dayanağını uç ile birlikte sıkıştırarak ve
aynı zamanda çekerek ucu sökebilirsiniz.

 Sonra uç tutucu içine yeni ucu takabilirsiniz.

9 Makine ile çalışma
9.1 Açma/Kapatma [1-2]
 Alet şaltere tek başına basarak [1-2] çalıştırıl-

maz – alet arızalı değildir!

 Vida istenilen derinliğe kadar vidalandıktan
sonra alet otomatik olarak kapanır!

Alet çeşitli şekillerde çalıştırılabilir:

a)
 Sağ/Sol dönme şalteri [1-3] ile aletin sağa dön-

mesini ayarlayın.

 Değiştirme şalterini [1-4] MAN pozisyonuna
ayarlayın.

 Aleti çalıştırmak için şaltere [1-2] basın ve aynı
zamanda uç ile vida üzerine basın.

Şalter [1-2] üzerine basılarak devir ayarı kademe-
siz olarak ayarlanabilir.

b)
 Sağ/Sol dönme şalteri [1-3] ile aletin sağa dön-

mesini ayarlayın.

 Değiştirme şalterini [1-4] OTOMATİK pozisyo-
nuna ayarlayın.

 Aleti çalıştırmak için uç ile vida üzerine basın.

Şaltere [1-2] basmak gerekli değildir! Azami devir
otomatik olarak ayarlanır.

b)
 Sağ/Sol dönme şalteri [1-3] ile aletin sola dön-

mesini ayarlayın.

 Aleti şalter [1-2] ile çalıştırın.

Değiştirme şalteri MAN/OTOMATİK [1-4] her-
hangi bir pozisyondadır.

Şalter [1-2] üzerine basılarak devir ayarı kademe-
siz olarak ayarlanabilir.
 Alçıpan vidalama sola doğru dönme yönünde

sadece şaltere [1-2] basarak çalışır ayrıca uç
üzerine basmaya gerek yoktur.

 Bu nedenle vidaları sökmek için derinlik daya-
nağının sökülmesi gerekli değildir.

9.2 Derinlik dayanağı
Derinlik dayanağı [1-5] döndürülerek vidalama de-
rinliği Şekilde [4] gösterildiği gibi ayarlanabilir. 
Ayar hassaslığı yaklaşık ± 0,1 mm.

Derinlik ayarından sonra numune vidalamasını
gerçekleştirin, sonra gerektiğinde derinliği düzel-
tin.

Derinlik dayanağının montajı
 Derinlik dayanağını [3-1] dişli kutusu gövdesi 

[3-5] üzerine takın.

 Sonra kuvvetlice, derinlik dayanağının sabitlen-
diği duyuluncaya kadar bastırın.

Derinlik dayanağını sökme
 Kuvvetlice çekerek derinlik dayanağı dişli kutu-

su gövdesinden sökün.

9.3 İskele kancası ve kayış klipsi
Kayış klipsi [5-1] ile alet geçici olarak iş giysisi üze-
rine sabitlenebilir – klips aletin sol veya sağ tarafı-
na vida ile monte edilebilir, böylece sol ve sağ elini 
kullananlar [5-2] için uygundur – bkz. Şekil [5]. 

Alette, aletin arasıra bir yere asılarak sabitlenmesi-
ne yarayan [6-1] bir kanca bulunur. Kanca alet göv-
desinin soluna veya sağına vida ile [6-2] monte edi-
lebilir – bkz. Şekil [6].
9.4 Malzeme deposu aparatı
Malzeme deposu aparatı ile gereksiz yere mola ver-
meden sürekli olarak çalışılabilir.

DIKKAT

Kızgın ve keskin alet
Yaralanma tehlikesi
 Körelmiş veya arızalı takım kullanmayın!

 İş eldiveni takın.

Sola döndürme Vida daha derine gömülür.

Sağa döndürme Vida az ölçüde derine gömülür
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Malzeme deposu aparatının montajı
 Bölümde 8 açıklandığı gibi derinlik dayanağını 

[3-1] uç tutucunun [3-2] üzerinden uç ile sökün.

 Değiştirme şalterini [1-4] MAN pozisyonuna
ayarlayın.

 Uzun ucu [7-1] sabitleninceye kadar takım 
tutucu [3-4] içine takın.

 Sonra malzeme deposu aparatını dişli kuutusu
gövdesine takın. Malzeme deposu aparatının
sabitlendiği duyulmalıdır.

 Malzeme deposu aparatı 30°'lik aralıklar ile po-
zisyonlanabilir.

Malzeme deposu aparatını sökme
 Kuvvetlice çekerek malzeme deposu aparatını

dişli kutusu gövdesinden sökün.

Vida uzunluğunu ayarlama
 Buton [8-1] üzerine basarak derinlik dayanağı 

[8-2] içeri itilebilir veya dışarı çıkarılabilir, böy-
lece istenilen vida uzunluğu ayarlanabilir.

Ayarlanmış olan vida uzunluğu derinlik dayanağının 
[8-3] yanlarında okunabilir.

Vida şeritlerinin yerleştirilmesi

 Vida şeridini [9-3] önce alt malzeme deposu-
nun içinden geçirin ve sonra vida çalışma pozis-
yonunda sabitleninceye kadar kızak kılavuzu içi-
ne geçirin.

Vida şeridini yavaşca çekerek şeridin düzgün ve
güvenli şekilde oturup oturmadığını kontrol
edin.

Birinci vidanın vida ekseni içinde oturup otur-
madığını kontrol edin – bkz. Şekil [9].

 Ayar düğmesi [9-1] ile gerekli olan vidalama 
derinliğini ayarlayın.

 Ayar düğmesi sağ yöne döndürüldüğünde vida-
lar daha derine gömülür, sol yöne döndürüldü-
ğünde ise daha az derine gömülür. Yapılan gün-
cel ayar, ön seçim göstergesinde [9-2] görüle-
bilir

Ayar işlemi yapıldıktan sonra deneme vidalaması 
yapın, sonra gerektiğinde ayar düğmesi [9-1] ile 
derinlik ayarını düzeltin. Ayarlamanın her değişikli-
ği dayanağın ± 0,1 mm kaydırılmasına eşittir.

 Vidalama işlemini otomatik mod ile yapmanızı
tavsiye ederiz – bkz. Bölüm 9.1 b).

Vida şeritlerinin alınması
 Vida şeritlerinin yerinden alınması kolayca yu-

karı çekilerek gerçekleşir (Şekil [10]         ) veya 
transport koluna basarak ve aynı zamanda vida 
şeridini aşağı doğru çekerek (Şekil [10]      ).

10 Çalışma uyarıları
– Malzeme deposu aparatının derinlik dayanağı

bölümünde tutulması yasaktır!

– Her vidalama işlemi sonuna kadar uygulanacak-
tır. Vidalama işleminin yarıda kesilmesi veya vi-
dalama esnasında basınç uygulama, alette
fonksiyon arızalarına yol açabilir.

– Vida şeritleri sadece alet dururken değiştirile-
cektir.

– Malzeme deposu aparatını kesiinlikle, bu kulla-
nım kılavuzunda açıklanan şekilden farklı bir şe-
kilde kullanmayın.

– Sadece orijinal vidalama uçları kullanın.

– Sadece orijinal şerit düzenlemeli vidaları kulla-
nın.

– Vida şeritlerini daima orijinal ambalajı içinde
saklayın.

– Aleti daima sabitlenecek plakaya dik açı ile tuta-
rak çalışın.

10.1 Malzeme deposu aparatının bakımı
Malzeme deposu aparatı prensipte bakım gerektir-
mez. Uzun kullanım süresi sonunda basınçlı hava
ile temizlenmesi tavsiye edilir.

Malzeme deposu aparatı kızak kılavuzu bölümünde
– bkz. Şekil [11b] – yağlanabilir.

Malzeme deposu aparatı, temizleme işlemi için
aşağıda açıklandığı şekilde parçalarına ayrılabilir.

Vida şeridini temizlemeden önce Bölüm 9.4 Parag-
raf <Vida şeritlerinin alınması> da açıklandığı şekil-
de depo içinden alın.

Malzeme deposu aparatını alçıpan vidalama aletin-
den sökün.

Kızak demontajı
 Derinlik dayanağını [8-2] sabitleme butonu kı-

zak demontaj işareti seviyesinde [11-1] olunca-
ya kadar gövde içine [11-2] bastırın – bkz. Şekil 
[11a].

 Sabitleme butonuna [11-1] bastırın ve aynı za-
manda kızağı depo içinden çekerek çıkarın –
bkz. Şekil [11b].

 Butona [8-1] basın ve aynı zamanda derinlik 
dayanağını açın – bkz. Şekil [11c].

Transport kolunun demontajı
 Butona [12-1] basın ve aynı zamanda ok işareti 

yönüne itin – bkz. Şekil [12a].

 Serbest kalan butonu [12-1] (Şekil [12b]) 
transport kolu [12-2] ve yay ile birlikte [12-3] 
kızağın içinden sökün (Şekil [12c]).
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 Parçaları temizleyin, arızalı veya aşınmış parça-

ları değiştirin ve sonra sökme işleminin tersi
yönünde monte edin.

Transport kolunu kızak içine tekrar monte 
ederken yayın, [12-3] transport kolu içinde 
doğru pozisyonda oturmasına dikkat edin. 
Montajın hatalı yapılması vida transportunu 
rahatsız edebilir.

10.2 Sesli ikaz sinyalleri
Sesli ikaz sinyalleri aşağıdaki işletim durumlarında
duyulur ve makine kapanır:

11 Bakım ve temizleme

Müşteri Hizmetleri ve onarım servisi
sadece üretici firma veya yetkili servis-
ler tarafından sağlanır: En yakın adres
için bakınız:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parçaları
kullanılmalıdır.Sipariş No. aşağıdaki
adreste:

www.festool.com/service

Aşağıda açıklanan uyarıları dikkate alın:

– Soğutma fonksiyonunun yerine getirilmesini
sağlamak için elektrikli aletin ve şarj cihazının
havalandırma deliklerini açık ve temiz tutun.

– Elektrikli alet, şarj cihazı ve akünün kontaktlarını
temiz tutun.

Yedek akünün bakımı, korunması, imha edil-
mesi ve taşınması sırasında yedek akü ile bir-

likte teslim edilen uyarılara dikkat edilmelidir!

12 Çevre
Aletin evsel atıklar içine atılması ya-
saktırAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini çevreye uygun geri dö-
nüşüm sistemine teslim edin.Geçerli
ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.

Sadece AB ülkeleri için geçerlidir: Kullanılmış
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
liği Direktifi ve ilgili ulusal yasaların uygulanması
uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli
aletler ayrı olarak toplanacak ve  çevreye uygun geri
dönüşüm sistemine teslim edilecektir.

REACh yönetmeliği hakkında bilgiler: 
www.festool.com/reach

13 AT uygunluk deklarasyonu

Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla
bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yö-
netmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının ko-
şullarını karşıladığını taahhüt ederiz:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1, EN 60745-2-2, EN 50581.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler

Araştırma, Geliştirme, Teknik Dokümantasyon Mü-
dürü 

2016-06-20

Akü boş veya makine aşırı yüklü.
– Aküyü değiştirin.

– Makineye daha az yüklenin.

Makine aşırı ısınmış.
– Soğuduktan sonra makineyi tek-

rar çalıştırabilirsiniz.

LiIon akü aşırı ısınmış veya arızalı.
– İşlevselliği akü soğuk iken şarj ci-

hazı ile kontrol edin.

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
 Tüm periyodik bakım ve bakım çalışmalarında

önce daima aküyü makineden çıkarın!

 Motor gövdesinin açılmasını gerektiren tüm ba-
kım ve onarım çalışmaları sadece yetkili bir
müşteri hizmetleri servisi tarafından gerçekleş-
tirilmelidir.

EKAT

1

2
3 5

4

Akülü alçıpan vidalama Seri No.

DWC 18-2500 767850

DWC 18-4500 767898
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1 Güvenlik uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara

uyulmaması durumunda elektrik çarpabilir, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meyda-
na gelebilir. 

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ileriki zamanlar için saklayın.
– Bu şarj cihazı, çocuklar da dahil olmak üzere, kısıtlı fiziksel, algısal ve zihinsel özellikle-

re sahip veya tecrübe ve bilgisi az olan kişiler tarafından, ancak sorumlu bir kişi tarafın-
dan gözetim altında tutulduklarında veya şarj cihazının güvenli kullanımı konusunda
bilgilendirildiklerinde ve kullanım esnasında oluşacak tehlikeleri anlayabildikleri du-
rumda kullanılacaktır. Çocukların şarj cihazı ile oynamamasına dikkat edin.

– Bu şarj cihazı, sekiz yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, algısal ve zihinsel özellik-
lere sahip veya tecrübe ve bilgisi az olan kişiler tarafından ancak gözetim altında tutul-
duklarında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildiklerinde ve
kullanım esnasında oluşacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanılacaktır. Ço-
cukların cihaz ile oynamaları yasaktır. Cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakım çalış-
malarının, gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılması yasaktır.

– Şarj cihazını açmayın!

– Şarj cihazını metal parçalar (örneğin metal talaşları) veya sıvılardan koruyun!

– İKAZ! Bu şarj cihazında şarj edilemeyecek pilleri kullanmayın! 

– Akülü aletleri çalıştırmak için yabancı marka güç kaynağı veya akü kullanmayınız.
Aküleri şarj etmek için yabancı marka şarj cihazlarını kullanmayınız. Üretici tarafın-
dan kullanılmasına izin verilmeyen veya önerilmeyen aksesuarların kullanılması ha-
linde cereyan çarpması ve/veya ağır iş kazaları meydana gelebilir.

– Aleti sudan koruyunuz.

– Kabloyu aşırı sıcaklık, yağ ve keskin kenarlara karşı koruyun.

– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fişi düzenli olarak kontrol edin. Kablo ve fiş hasar
gördüğünde sadece yetkili Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilmesini sağlayın.

– Şarj cihazının havalandırma deliklerini kapatmayın. Aksi taktirde şarj cihazı aşırı ısı-
nabilir ve normal çalışmaz.

– Akünün hasar görmesinde veya talimatlara aykırı kullanımında aküden gazlar yayı-
labilir. Aküden yayılan gazlar solunum yollarını tahriş edebilir. Tehlike durumunda
hastayı temiz havaya çıkarın ve şikayetler devam ettiğinde doktora başvurun. 

2 Teknik özellikler

Şarj cihazı TCL 6 SCA 8

Şebeke voltajı (Giriş) 220 - 240 V ~ 220 - 240 V ~

Şebeke frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz

Şarj gerilimi (çıkış) 10,8 - 18 V= 10,8 - 18 V=
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3 Semboller

4 Amaca uygun kullanım
Şarj cihazlarının 

– şarj için uygun olduğu Festool LiIon akü tipleri:
aşağıda açıklanan gerilim ve akım sınıfına ait BP,
BPS ve BPC:

– sadece iç mekanlardaki kullanım içindir.

* hızlı şarj için uygun aküler

Testerenin kullanım amacına uygun kullanıl-
mamasından kaynaklanan hasarlardan kul-
lanıcı sorumludur.

5 Makine parçaları

Açıklanan şekiller kullanım kılavuzunun ilk sayfa-
sında bulunur.

6 İşletim
6.1 Çalıştırma

Şarj işlemini başlatma
İşletmeye almadan önce kablo tamamen ya-
rıktan [1-5] açılacaktır.

 Şarj cihazının fişini prize takın.

 Aküyü [1-2] şarj kanalı içine [1-1] yerleştirin.

Duvar sabitlemesi
şekile bakınız [2]

Hızlı şarj maks. 6 A maks. 8 A

BP, BPS ve BPC tip yedek akülerin şarj süresi, yakl.

 1.5 Ah 26 dk. 26 dk

 2.6 Ah 46 dk 46 dk

 3.1 Ah 33 dk 33 dk

 5.2 Ah 45 dk 33 dk

 6.2 Ah 53 dk 40 dk

Şarj işleminde azami ortam sıcaklığı aralığı -5°C ila +55° C arası -5°C ila +55° C arası

Sıcaklık denetimi NTC direnci aracılığıyla NTC direnci aracılığıyla

Koruma sınıfı /II /II

Şarj cihazı TCL 6 SCA 8

Sem-
bol

Anlamı

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını 
okuyunuz!

Kılavuzu/uyarıları okuyun!

Sadece iç mekanlardaki kullanım için 
uygundur

Sigorta akım ile

Emniyetli transformatörler

Koruma sınıfı II

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

10.8 V (3S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah

10.8 V (3S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah

14.4 V (4S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah

14.4 V (4S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah, 4.2 Ah, 5.2 Ah*’

18.0 V (5S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah, 2.6 Ah, 3.1 Ah*’

18.0 V (5S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah, 4.2 Ah, 5.2 Ah*, 
6.2 Ah*

T

[1-1] Şarj kanalı

[1-2] Akü

[1-3] Kalan şarj süresi göstergesi (sadece SCA 8)

[1-4] Şarj durumu göstergesi

[1-5] Kablo sarma düzeni

[1-6] Havalandırma delikleri (sadece SCA 8)

[2] Şarj cihazının duvara sabitlenmesi

UYARI

Müsaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi
 Akım kaynağı frekansı ve şebeke gerilimi tip pla-

kası üzerindeki bilgilerle örtüşmelidir.

 Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanılabilir.
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6.2 LED lambalarının anlamları
Şarj cihazının fişini prize taktıktan sonra bütün LED
lambaları yaklaşık 1 saniye süre ile yanar (sadece
SCA 8). 

Arkasından şarj cihazı şarj durumu göstergesinin
[1-4] önce sarı LED lambası ("Self kontrol") yanar
ve sonra şarj cihazının ilgili işletim durumunu gös-
terir:

Sarı LED - Sürekli ışık
Şarj cihazı çalışmaya hazır.

Yeşil LED - Yanıp sönme
Akü şarj ediliyor.

Yeşil LED - Sürekli ışık - READY
Akü % 80'den daha fazla şarj edilmiştir ve
kullanıma hazırdır. Arka planda akü % 100
değerine kadar şarj edilir.

Kırmızı LED - Yanıp sönme
Genel hata göstergesi, örn. tam temas yok,
kısa devre, akü arızalı, vs.

Kırmızı LED - sürekli ışık
Akü sıcaklığı müsaade edilen sınır değerle-
rinin dışında. İzin verilen sıcaklık değerine
erişildiği anda şarj cihazı otomatik olarak
devreye girer ve şarj durumuna geçer.

Kalan şarj etme süresi (sadece SCA 8)

Şarj cihazı SCA 8 ayrıca LED lambalar [1-3]
ile azami kalan şarj etme süresini gösterir:

 Aküyü yerleştirin

Şarj durum göstergesi birkaç kez yanıp söner.
Azami kalan şarj etme süresi ilgili LED lambasının
yanıp sönmesi ile gösterilir.

6.3 Çalışma uyarıları
Sürekli veya arka arkaya birkaç kez gerçekleşen
şarj döngülerinde şarj cihazı ısınabilir. Fakat bu
önemli değildir ve herhangi bir teknik arızanın ol-
duğu anlamına gelmez.

Aküler şarj cihazı içinde saklandığında daima tam
olarak şarj edilirler.

Aküleri sadece iyi havalandırılan ortamlarda şarj
edin. 

AIRSTREAM (sadece SCA 8)
Şarj cihazı SCA 8 bir fan ile donatılmıştır ve böylece
BP 18 Li-AS akülerinin soğutulmasını aktif olarak
destekler.

7 Bakım ve temizleme

Asagida açiklanan bilgileri dikkate alin:
– Şarj cihazındaki temas kontaktlarını temiz tutun.

– Şarj cihazındaki SCA 8 havalandırma deliklerini
[1-6] temiz tutun. 

Müşteri Hizmetleri ve onarım servisi
sadece üretici firma veya yetkili servis-
ler tarafından sağlanır: En yakın adres
için bakınız:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parçaları
kullanılmalıdır.Sipariş No. aşağıdaki
adreste:

www.festool.com/service

8 Çevre
Aletin evsel atıklar içine atılması ya-
saktırAletleri, aksesuar ve ambalaj
malzemelerini çevreye uygun geri dö-
nüşüm sistemine teslim edin.Geçerli
ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.

Sadece AB ülkeleri için geçerlidir: Kullanılmış
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
liği Direktifi ve ilgili ulusal yasaların uygulanması
uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli
aletler ayrı olarak toplanacak ve  çevreye uygun geri
dönüşüm sistemine teslim edilecektir.

REACh yönetmeliği hakkında bilgiler: 

www.festool.com/reach

READY

> 45 min

30 min

15 min

 5 min

EKAT

1

2
3 5

4



Акумулаторна пробивна отвертка. 
Ние обявяваме с еднолична отговорност,
че този продукт е съгласуван с всички
релевантни изисквания на следните
ръководни линии, норми или нормативни
документи:

EÜ-vastavusdeklaratsioon.
Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode
vastab järgmistele standarditele ja normdoku-
mentidele: 

Deklaracija o EG-konformnosti. 
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je
ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtje-
vima sljedećih smjernica, normi ili normativ-
nih isprava:

ES konformitātes deklarācija. 
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka
šis produkts atbilst šādām direktīvām, standar-
tiem vai normatīvajiem dokumentiem: 

EB atitikties deklaracija.
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame,
kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių
direktyvų, normų arba normatyvinių doku-
mentų reikalavimus: 

ES Izjava o skladnosti. 
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta
proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahteva-
mi naslednjih direktiv, standardov ali norma-
tivnih dokumentov: 

EU megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelõsségünk tudatában ki-
jelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek,
szabványok vagy normatív dokumentumok
minden vonatkozó követelményének megfelel: 

Δήλωση πιστότητας ΕΚ
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι
αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές
απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή

εγγράφων τυποποίησης: 

ES-Vyhlásenie o zhode:
Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt
súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami
nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatí-
vnych dokumentov: 

Declaraţia de conformitate CE:
Declarăm pe proprie răspundere că acest
produs este conform cu toate cerinţele
relevante din următoarele directive, norme
sau documente normative: 

AT uygunluk deklarasyonu: Bütün
sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla
bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili
direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve
norm dokümanlarının koşullarını
karşıladığını taahhüt ederiz.

 EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:
______________________________________
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 50581
______________________________________

Festool GmbH 
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wolfgang Zondler                 
Head of Research, Development and Tech-
nical Documentation

Wendlingen, 2016-05-15

Nr.

TCL 6 10018723, 10021781

SCA 8 10018186, 10018480
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