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Date tehnice OFK 500 Q
Putere 450 W
Turaţia arborelui de acţionare 28 000 min-1

Diametrul frezei max. 27 mm
Masa (fără cablu) 1,5 kg
Clasa de protecţie  / II

Imaginile indicate se afl ă în manualul de utilizare 
redactat în mai multe limbi.

Simboluri

 Avertizare contra unui pericol general

 Citiţi instrucţiunile/indicaţiile
 

 Purtaţi căşti antifonice! 

 Purtaţi masca anti-praf!

1 Utilizarea conformă cu destinaţia
OFK 500 Q este prevăzut pentru frezarea coplanară 
şi frezarea profi lată a lemnului, materialului plastic 
şi a materialelor asemănătoare.

 Pentru deteriorări şi accidente cauzate 
de utilizarea neconformă cu destinaţia, 
răspunderea aparţine utilizatorului.

2 Instrucţiuni de protecţie a muncii 
2.1 Instrucţiuni de ordin general privind 

securitatea şi protecţia muncii
 AVERTIZARE! Citiţi toate instrucţiunile de 

protecţie a muncii şi indicaţiile. Nerespectarea 
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poa-
te cauza electrocutări, incendii şi/sau vătămări 
grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii 
şi instrucţiunile de lucru pentru consultări ulte-
rioare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instruc-
ţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele 
electrice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi 
la sculele electrice acţionate de acumulatori (fără 
cablu de reţea).

I) Locul de muncă
a) Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea 
zonei de lucru poate duce la accidente.

b) Nu lucraţi cu aparatul în mediile cu pericol de 
explozie, în care se afl ă lichide, gaze sau pul-
beri infl amabile. Sculele electrice generează 
scântei care pot aprinde praful sau aburii.

c) Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane pe 
parcursul folosirii sculei electrice. În cazul dis-
tragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra 
aparatului. 

d) Nu lăsaţi să funcţioneze unealta electro făr a 
fi  supravegheată. Părăsiţi unealta electro abia 
atunci când unealta de intervenţie s-a oprit în 
totalitate. 

II) Securitatea electrică
a) Fişa de racord a aparatului trebuie să se potri-

vească cu priza de alimentare. Fişa nu poate fi  
modifi cată în nici un fel. Nu utilizaţi fi şe adap-
toare împreună cu protecţia legată la pământ 
a aparatelor. Fişe nemodifi cate şi prize de ali-
mentare corespunzătoare diminuează riscul 
electrocutării.

b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele le-
gate la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi 
frigidere. Există risc ridicat de electrocutare, 
atunci când corpul dumneavoastră este legat 
la pământ.

c) Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pă-
trunderea apei într-un aparat electric creşte 
riscul unei electrocutări.

d) Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar fi  
transportarea aparatului, suspendarea aces-
tuia sau pentru a trage fi şa din priza de ali-
mentare. Ţineţi cablul la distanţă faţă de sur-
sele de căldură, ulei, muchii ascuţite sau pie-
sele mobile ale aparatului. Cablurile deteriora-
te sau înfăşurate cresc riscul unei electrocutări.

e) Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, 
utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate 
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminuează riscul 
unei electrocutări.

f) Atunci când nu poate fi  evitată utilizarea scu-
lei electrice în mediu umed, folosiţi un între-
rupător automat de protecţie împotriva tensi-
unilor periculoase. Întrebuinţarea unui întreru-
pător automat de protecţie împotriva tensiuni-
lor periculoase reduce riscul de electrocutare.

III) Securitatea persoanelor
a) Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea 

ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când 
manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi apara-
tul dacă sunteţi obosit sau vă afl aţi sub infl u-
enţa drogurilor, alcoolului sau medicamente-
lor. Un moment de neatenţie, la folosirea apa-
ratului, poate duce la serioase vătămări.
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b) Purtaţi echipamentul personal de protecţie 
şi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea 
echipamentului personal de protecţie, precum 
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă an-
tiderapantă, casca de protecţie sau căşti antifo-
nice, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei elec-
trice, diminuează riscul unei electrocutări.

c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. 
Asiguraţi-vă, că poziţia comutatorului este 
“OPRIT”, înainte de a introduce fi şa în priza 
de alimentare. Dacă, la transportul aparatului, 
aveţi degetul pe comutator sau aparatul este 
pornit când îl conectaţi la alimentarea electri-
că, se poate ajunge la accidente.

d) Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fi xe, 
înainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afl ă în zona 
piesei rotitoare a aparatului, poate duce la vă-
tămări.

e) Nu vă supraestimaţi. Asiguraţi o poziţie fi xă şi 
ţineţi întotdeauna echilibrul. Astfel puteţi con-
trola mai bine aparatul în situaţii imprevizibile.

f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi 
îmbrăcăminte suplimentară sau bijuterii. Ţi-
neţi părul şi îmbrăcămintea departe de piese-
le afl ate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bi-
juteriile sau părul lung pot fi  agăţate de piese-
le afl ate în mişcare.

g)  Păstraţi mânerele în stare uscată, fără urme 
de ulei şi unsoare. Mânerele alunecoase nu 
permit manevrarea şi în siguranţă şi controlul 
sculei electrice în situaţii neaşteptate.

h) Dacă pot fi  montate accesorii de aspirare a 
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă, că aces-
tea sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea 
acestor accesorii diminuează pericolele cauza-
te de praf.

IV)  Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor 
electrice

a) Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucrarea 
dumneavoastră utilizaţi scule electrice desti-
nate pentru aceasta. Cu scule electrice cores-
punzătoare lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.

b) Nu folosiţi scule electrice a căror comutator 
este defect. O sculă electrică, care nu se mai 
poate conecta sau deconecta, este periculoa-
să şi trebuie reparată.

c) Trageţi fi şa din priza de alimentare, înainte de 
a efectua reglaje la aparat, de a schimba ac-
cesorii sau de a depune aparatul în afara zo-
nei de lucru. Aceste măsuri de precauţie îm-
piedică startul involuntar al aparatului.

d) Depozitaţi sculele electrice nefolosite în afa-
ra razei de acţiune al copiilor. Nu lăsaţi apa-
ratul spre folosire persoanelor care nu sunt 
familiarizate cu acesta sau care nu au citit in-
strucţiunile. Sculele electrice sunt periculoa-
se, atunci când sunt folosite de persoane fără 
experienţă.

e) Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi, dacă 
piesele aparatului afl ate în mişcare funcţi-
onează impecabil şi nu se înţepenesc, dacă 
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel în-
cât infl uenţează negativ funcţionarea apara-
tului. Reparaţi piesele deteriorate înainte de 
aplicaţia aparatului. Multe accidente îşi au ca-
uza în sculele electrice greşit întreţinute.

f) Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi cu-
rate. Accesoriile aşchietoare cu muchii tăie-
toare ascuţite se înţepenesc mai puţin şi sunt 
mai uşor deplasabile.

g) Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucţiuni şi conform prescripţiilor pentru 
acest tip de aparat special. Luaţi în conside-
rare, în acest scop, condiţiile de lucru şi acti-
vitatea care trebuie efectuată. Folosirea scu-
lelor electrice pentru alte aplicaţii de lucru de-
cât cele prevăzute, poate duce la situaţii peri-
culoase.

V) Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor cu 
acumulatori
a) Asiguraţi-vă, că aparatul este deconectat, îna-

inte de introducerea acumulatorului. Introdu-
cerea acumulatorului într-un aparat care este 
conectat, poate duce la accidente. 

b) Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele 
recomandate de producător. La un redresor, 
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce 
la pericol de incendiu.

c) Utilizaţi numai acumulatori corespunzători re-
dresoarelor. Folosirea acumulatori poate duce 
la vătămări şi pericol de incendiu.

d) Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de 
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi 
sau alte obiecte metalice mici care ar putea 
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurt-
circuit între contactele acumulatorului poate 
cauza arsuri sau foc.

e) În caz de utilizare greşită, se poate scurge li-
chid din acumulator. Evitaţi contactul cu aces-
ta. În caz de contact accidental clătiţi cu apă. 
Dacă lichidul întră în contact cu ochii, solici-
taţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul 
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emergent al acumulatorului poate duce la iri-
taţii ale pielii sau arsuri. 

VI) Service
a) Aparatul se va repara numai de către perso-

nalul de specialitate califi cat şi numai cu pie-
se de schimb originale. Astfel vă asiguraţi că 
se păstrează siguranţa aparatului.

b) Pentru reparaţii şi revizii folosiţi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii 
sau piese deschimb necorespunzătoare poate 
cauza o electrocutare sau accidentări.

2.2 Instrucţiuni de protecţie a muncii speci-
fi ce maşinii

- Ţineţi scula electrică de mânerele izolate, 
deoarece freza poate întâlni propriul cablu 
de reţea. Contactul cu un conductor parcurs 
de curent poate pune sub tensiune şi piesele 
metalice ale aparatului şi ar putea provoca o 
electrocutare.

- Fixaţi şi asiguraţi piesa de lucru cu menghine 
sau în alt mod pe o suprafaţă stabilă. Dacă ţineţi 
piesa de lucru numai cu mâna sau sprijinită pe 
corp, aceasta rămâne într-o stare labilă, ceea 
ce poate provoca pierderea controlului.

- Exploataţi maşina numai cu masa de ghidare 
montată (1.5) conform prescripţiilor şi cu capota 
de protecţie (1.2).

- Exploataţi maşina numai cu inelul de reglaj 
blocat (a se vedea capitolul 4.2).

- Utilizaţi numai accesorii de frezare avizate con-
form EN 847 pentru turaţii de minim 30.000 min-1. 
Nu este permisă utilizarea frezelor fi surate sau 
a celor care şi-au modifi cat forma. 

- Verifi caţi fi xarea frezei şi controlaţi funcţionarea 
impecabilă a acesteia. 

- Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi numai 
accesorii şi piese de schimb originale Festool.

2.3 Indicaţii de protecţie a muncii pentru 
freze

a)  Date tehnice:
A se vedea inscripţia imprimată pe sculă.
Scula a fost fabricată în conformitate cu EN 847-1.

b) Utilizarea conformă cu destinaţia
Tipul de avans: MAN (avans manual).
Turaţie: Nu este permisă depăşirea turaţiei ma-
xime indicată pe accesoriul, respectiv trebuie 
respectat domeniul de turaţie.
Materialele de lucru: Lemn, material plastic.
AVERTIZARE! Pentru deteriorări şi accidente 
cauzate de utilizarea neconformă cu destinaţia, 
răspunderea aparţine utilizatorului. 

c) Instrucţiuni de protecţie a muncii 
- Respectaţi instrucţiunile de protecţie a muncii 

pentru maşina dumneavoastră.
- Respectaţi prescripţiile de securitate valabile în 

ţara dumneavoastră.
- Sculele care prezintă fi suri vizibile, cu cuţite 

tocite sau deteriorate, nu au voie să fi e utilizate 
---> Pericol de moarte!

- Suprafeţele de prindere nu au voie să prezinte 
urme de murdărie, unsoare, ulei şi apă.

- Strângeţi scula astfel încât desprinderea sa în 
timpul funcţionării să nu fi e posibilă. Introduceţi 
accesoriul de frezat în bucşa de prindere cât mai 
departe posibil, respectiv până la marcajul de 
pe coada frezei.

- Frezaţi numai în sens contrar celui de rotaţie a 
sculei (contra-sens).

d) Întreţinerea curentă şi îngrijirea
- Utilizaţi numai piese de schimb originale Fes-

tool.
- Reparaţiile şi lucrările de şlefuire sunt permise 

numai atelierului Festool al serviciului pentru 
clienţi sau experţilor.

- Construcţia sculei nu are voie să fi e modifi cată.
- Curăţaţi regulat răşinile de pe sculă şi efectuaţi 

curăţarea generală (detergent cu valoarea pH 
între 4,5 şi 8).

- Cuţitele tocite pot fi  reascuţite pe faţa de de-
gajare până la o grosime minimă a cuţitului de 
1 mm.

2.4 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN 60745 măsoară 
în mod tipic:
Nivelul presiunii acustice 79 dB(A)
Nivelul puterii acustice 90 dB(A)
Termenul aditiv de insecuritate a 
măsurării K = 3 dB

 
 Purtaţi căşti antifonice! 

Valori de oscilaţie însumate (suma vectorilor a trei 
direcţii) determinate corespunzător EN 60745: 
Valori oscilatorii de emisie (3 axe) ah < 2,5 m/s2

Insecuritate K = 1,5 m/s²
Valorile de emisiune (vibraţie, zgomot) 
– servesc la compararea maşinilor,
– sunt adecvate şi pentru o evaluare preliminară 

asolicitărilor cauzate de vibraţiile şi zgomotele 
dintimpul utilizării

– reprezintă aplicaţiile principale ale aparatulu-
ielectric.

Creştere posibilă la alte aplicaţii, cu alte apa-
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ratesau întreţinute insufi cient. Acordaţi atenţie 
timpilorde mers în gol şi repaus ale maşinii!
3 Branşamentul electric şi punerea în 

funcţiune
 Tensiunea reţelei şi frecvenţa trebuie 

să corespundă datelor de pe plăcuţa de 
fabricaţie a maşinii!

 Decuplaţi aparatul înainte de conectarea 
sau oprirea conexiunii la reţea!

Conectarea şi oprirea conexiunii la reţea, vezi 
fi gura 3. 
Comutatorul (1.7) serveşte la conectare/ deconec-
tare (apăsare = PORNIT, eliberare = OPRIT).

4 Reglajele maşinii
 Înainte de orice lucrare la maşină, scoa-

teţi întotdeauna fi şa de reţea din priza de 
alimentare.

4.1 Montaţi capota de protecţie
Fixaţi capota de protecţie (1.2) cu butonul rotativ 
(1.1) la orifi ciul fi letat (1.9) al mesei de ghidare.

 Ştiftul (2.6) trebuie să fi e în contact plan 
cu partea frontală (nu pe circumferinţa!) 
a rulmentului.

4.2 Blocarea/deblocarea inelului de reglaj
Inelul de reglaj (1.6) se poate bloca cu cursorul de 
blocare (1.8):
- Glisarea spre faţă a cursorului de blocare = 

blocarea =blocarea inelului de reglaj,
- Glisarea spre spate a cursorului de blocare = 

deblocarea inelului de reglaj.
 Exploataţi maşina numai cu inelul de 

reglaj blocat!

4.3 Reglarea adâncimii de frezare
- Deblocaţi inelul de reglaj (1.6).
- Prin rotirea inelului de reglaj, fi xaţi adâncimea 

de frezare dorită 
 (rotire spre stânga = adâncime de frezare mai 

mică, rotire spre dreapta = adâncime de frezare 
mai mare). 

 Răsucirea inelului de reglaj cu o degajare are ca 
efect creşterea, respectiv scăderea adâncimii de 
frezare cu 0,1 mm. 

- Blocaţi inelul de reglaj.

4.4 Schimbarea accesoriului de lucru
- Deblocaţi inelul de reglaj (1.6).
- Rotiţi inelul de reglaj până când ciocul (2.4) se 

afl ă în faţa unei degajări a inelului de reglaj.
- Apăsaţi tasta de blocare (2.5) şi rotiţi accesoriul 

de frezat (2.2) până când tasta de blocare se 

fi xează şi blochează astfel arborele principal 
(2.3). Ţineţi apăsată tasta de blocare.

- Deschideţi şurubul (2.1).
- Extrageţi accesoriul de frezat (2.2).
- Introduceţi accesoriul de frezat nou.
- Strângeţi ferm şurubul (2.1).
- Eliberaţi tasta de blocare şi blocaţi inelul de 

reglaj.

4.5 Aspirarea
 Conectaţi maşina întotdeauna la un sis-

tem de aspirare.  

La ştuţurile de aspirare (1.4) se poate racorda un 
aparat de aspirare Festool cu diametrul furtunului 
de aspirare de 27 mm.
- Introduceţi adaptorul de aspirare (1.4) pe ştuţul 

de aspirare (1.3) al capotei de protecţie.
- Racordaţi furtunul de aspirare (Ø 27 mm) la 

adaptorul de aspirare.

5 Lucrul cu maşina
 Fixaţi întotdeauna piesa de lucru astfel 

încât să nu se poată mişca pe parcursul 
prelucrării.

 Ţineţi maşina întotdeauna cu ambele mâi-
ni de mânerele prevăzute în acest sens.

Reglaţi adâncimea de frezare dorită şi dirijaţi ma-
şina cu avans uniform de-al lungul marginii piesei 
de lucru. 
Aveţi în vedere ca masa de ghidare şi rulmentul 
accesoriului de frezat să fi e în contact permanent 
cu piesa de lucru. 

6 Întreţinerea curentă şi îngrijirea
 Înainte de orice lucrare la maşină, scoa-

teţi întotdeauna fi şa de reţea din priza de 
alimentare.

 Toate lucrările de întreţinere curentă şi 
reparare care necesită deschiderea car-
casei motorului se vor efectua numai de 
către un atelier autorizat al serviciului 
pentru clienţi.

Pentru a asigura circulaţia aerului, orifi ciile aeru-
lui de răcire din carcasa motorului trebuie să fi e 
menţinute întotdeauna libere şi curate.
Maşina este echipată cu cărbuni speciali cu au-
todeconectare. Dacă aceştia sunt uzaţi, are loc 
o întrerupere automată a curentului şi aparatul 
intră în stare de repaus.

Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului 
sau a atelierelor de service: adresa de 
mai jos de la: www.festool.com/Service
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EKAT

1

2
3 5

4 Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la: 
www.festool.com/Service

7 Accesorii, scule
Numerele de comandă pentru accesorii şi scule 
le găsiţi în catalogul Festool sau pe Internet la 
adresa “www.festool.com”.

8 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! 
Depuneţi aparatul, accesoriile şi ambalajul la un 
centru ecologic de revalorifi  care. În acest sens, 
respectaţi prescripţiile naţionale în vigoare.
Numai UE: În conformitate cu directiva europea-
nă 2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie 
colectate separat şi duse la un centru ecologic de 
revalorifi  care.

9 Declaraţia de conformitate CE
Freză pentru muchii Nr. de serie
OFK 500 Q 489434
Anul de aplicare a identifi  catorului CE: 2000

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs 
este conform următoarelor norme sau documente 
normative:
EN 60745-1, EN 60745-2-17, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 în con-
formitate cu dispoziţiile directivelor 2006/42/CE, 
2004/108/CE, 2011/65/UE.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, 
documentaţie tehnică
2013-09-18

Informaţii de REACh: 
www.festool.com/reach


