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1 Символ

2 Елементи на уреда

3 Използуване по предназначе-
нието

Прободните триони са предназначени за рязане
на дървесина и подобни на нея материали. С
предлаганите от Festool специални ножове ма-
шините могат да бъдат прилагани и за рязане на
пластмаса, стомана, алуминий, цветни метали и
керамични плочки.

При употреба не по предназначение вина
носи използващия. 

4 Технически данни

Предупреждение за обща опасност

Предупреждение за опасност от токов 
удар

Прочетете ръководството/указанията!

Носете защитна дихателна маска!

Носете защита за слуха!

Носете защитни очила!

Носете защитни ръкавици!

Да не се изхвърля като битов отпадък.

[1-1] Предпазител от изхвърчащи стружки

[1-2] Прекъсвач "вкл./изключване"

[1-3] Превключвател за "даване на газ" (само
PSB 420 EBQ)

[1-4] Блокировка срещу включване (само PSB
420 EBQ)

[1-5] Копче за регулиране на броя на ходо-
вете

[1-6] Завъртащ се съединител Plug-it (само
PS 420 EBQ)

[1-7] Кабел за включване в мрежата

[1-8] Аспирационен щуцер

[1-9] Лостче за смяна на основната плоча

[1-10] Изхвъргач на режещия инструмент

[1-11] Сменяема основна плоча

[1-12] Превключвател на махаловидното дви-
жение на ножа

[1-13] Вложка на основната плоча

Прободни триони PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Мощност 550 ват

(110 V-вариант) 400 ват

Брой ходове 1500 - 3800 об/мин 1000 - 3800 об/мин

Дължина на хода 26 мм

Махален ход 4 степени

Максимално наклонено положение (само с 
принадлежност накланяща се основна плоча 
WT-PS 400)

45° от двете страни

Макс. дълбочина на рязане (в зависимост от ножа)

дървесина 120 мм

алуминий 20 мм

стомана 10 мм

Тегло 1,9 кг

Клас на защита /II
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5 Правила за техниката на безо-
пасност

5.1 Общи инструкции за безопасност

Предупреждение! Прочетете всички пра-
вила и инструкции за безопасност. Не-
спазването на предупредителните указа-

ния и упътвания може да стане причина за елек-
трически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания за безопасна
работа и инструкции, за да може в бъдеща при
нужда да се консултирате с тях.

Използваното в инструкциите за безопасност по-
нятие „Електрически инструмент“ се отнася за
задвижвани от мрежата електрически инстру-
менти (с мрежов кабел) и за задвижвани от аку-
мулатор електрически инструменти (без мрежов
кабел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

a. Поддържайте Вашата работна зона чиста и
подредена. Неподредена и неосветена работ-
на зона може да предизвика злополуки.

b. Не работете с уреда в околна среда с опасност
от експлозия, в която се намират възпламеня-
ващи се течности, газове или прахове. Елек-
трическите инструмент произвеждат искри,
които могат да запалят праха или парите.

c. По време на работа с електрическия инстру-
мент внимавайте наблизо да няма деца и дру-
ги лица. При отклоняване на вниманието Вие
можете да изгубите контрол над машината.

d. Не оставяйте електрическия инструмент не
без надзор. Оставете електрическия инстру-
мент чак след като работния инструмент спре
напълно да се движи.

2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

a. Съединителния щепсел на машината трябва
да подхожда към контакта. Щепселът не бива
да бъде променян по никакъв начин. Не из-
ползвайте адаптерни щекери заедно със за-
щитно заземявани уреди. Непроменени
щепсели и подходящи контакт намаляват риска
от електрически удар.

b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземе-
ни повърхности, като например тръби, радиа-
тори, печки и хладилници. Има увеличен риск
от на електрически удар, ако Вашето тяло е за-
земено.

c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Про-
никването на вода в електрическия уред увели-
чава риска от електрически удар.

d. Не използвайте кабела за други цели, напри-
мер за носене на уреда, за окачване или за да

издърпате щепсела от контакт. Пазете кабел
от горещина, попадане на масло върху него,
от остри ръбове и от подвижните части на
уреда. Повреденият или объркан кабел пови-
шава риска да Ви хване ток.

e. Ако работите с електрическия инструмент на
открито, използвайте само удължителни ка-
бели, които са допуснати за работа на откри-
то. При използване на подходящ за работа на
открито удължителен кабел се намалява риска
от електрически удар.

f. Ако няма възможност да се избегне работата
с електрическия инструмент във влажна
околна среда, използвайте автоматичен пре-
късвач при повреда или изтичане на ток. Из-
ползването на един автоматичен прекъсвач
при повреда или изтичане на ток намалява ри-
ска от електрически удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРА

a. Бъдете внимателни, внимавайте какво пра-
вите и работете разумно с електрическия ин-
струмент. Не работете с уреда когато сте
изморени или сте под влияние на дроги, алко-
хол или медикаменти. Един момент на невни-
мание при работа с уреда може да причини
сериозни наранявания.

b. Носете лични защитни средства и винаги за-
щитни очила. Носенето на лични защитни
средства, като противопрахова маска, неплъз-
гащи се предпазни обувки, защитен шлем или
средства за предпазване на слуха, в зависи-
мост от вида и приложението на електрическия
инструмент, намалява риска от наранявания.

c. Избягвайте неволно пускане в действие. Пре-
ди да поставите щепсела в контакта провере-
те дали прекъсвачът се намира в положение
“ИЗК”,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се
намира на прекъсвача или уредът е включен
при присъединяване към електроснабдяване-
то, това може да доведе до злополуки.

d. Преди включване на уреда свалете от него
инструментите за регулиране или гаечния
ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който
се намира във въртяща се част на уреда, може
да причини наранявания.

e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите
стабилно и по всяко време да сте в равнове-
сие. По този начин в неочаквани ситуации мо-
жете по-добре да контролирате уреда.

f. Носете подходящо облекло. Не носете широ-
ко облекло или бижута. Пазете косата и об-
леклото си по-далече от подвижните части.
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Широко облекло, бижута или дълги коси могат
да  бъдат захванати от подвижните части.

g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи
и прахосъбиращи устройства, проверете дали
те са присъединени и дали се използват пра-
вилно. Използването на такива устройства на-
малява опасностите от праха.

h. Не си позволявайте поради навика, придобит
от честата употреба на уреда, да се отпускате
и да пропускате основополагащите принципи
на безопасност. Непредпазливото действие
може да предизвика тежко нараняване за час-
ти от секундата.

4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

a. Не претоварвайте уреда. Използвайте за Ва-
шата работа предвиденият за целта електри-
чески инструмент. С подходящ електрически
инструмент Вие ще работите по-добре и по-си-
гурно в указания мощностен диапазон.

b. Не работете с електрически инструмент с де-
фектен прекъсвач. Електрически инструмент,
който не може да бъде включен или изключен,
е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c. Преди за започнете да правите настройки по
уреда, да сменяте части от принадлежностите
или да оставите уреда настрана, извадете
щепсела от контакта. Тази предпазна мярка
предотвратява пускане на инструмента да ра-
боти по невнимание.

d. Съхранявайте неизползваните електрически
инструменти извън обсега на деца. Не позво-
лявайте уреда да бъде използван от лица,
които не са запознати с него или не са проче-
ли тези указания. Електрическите инструмен-
ти са опасни, когато се използват от неопитни
лица.

e. Поддържайте грижливо уреда. Проверете
дали подвижните части на уреда работят нор-
мално и не се стягат и дали няма счупени или
повредени части, които пречат на работата на
уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте
повредените части. Много злополуки се при-
чиняват от лошо поддържани електрически ин-
струменти.

f. Поддържайте режещите инструменти остри и
чисти. Грижливо поддържани режещи инстру-
менти с остри режещи ръбове се заклещват по-
малко и вървят по-леко.

g. Използвайте електрическия инструмент,
принадлежностите, работните инструменти и
т.н. в съответствие с тези инструкции и както
е предписано за този специален тип уред. При

това имайте предвид условията и вида на ра-
бота. Използването на електрическите инстру-
менти за други непредвидени приложения
може да причини възникване на опасни ситуа-
ции.

h. Внимавайте ръкохватките да са сухи и по тях
да няма  масло или смазка. Хлъзгави ръкохват-
ки не позволяват сигурна работа и контрол на
електрическия инструмент в неочаквана ситуа-
ция.

5 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С АКУМУЛА-
ТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

a. Зареждайте акумулаторите само в зарядни
устройства, препоръчвани от производителя.
Ако едно зарядно устройство, предвидена за
определен вид акумулатори, се използва за за-
реждане на други акумулатори, има опасност от
пожар.

b. Използвайте електрическите инструменти
само с предвидените за тази цел акумулато-
ри. Използването на други акумулатори може
да причини наранявания и опасност от пожар.

c. Когато не използвате акумулатора внимавай-
те върху него да не попаднат кламери, моне-
ти, гаечни ключове, пирони, винтове или
други малки метални предмети, които да мо-
гат да направят съединение на контактите.
Едно късо съединение между акумулаторните
контакти може да причини изгаряния или въз-
никване на пожар.

d. При неправилно използване от акумулатора
може да изтече течност. Избягвайте контакт с
нея. При случаен контакт с нея изплакнете с
вода. При попадане на течността в очите до-
пълнително отидете на лекар. Изтекла акуму-
латорна течност може да причини възпаления
на кожата или изгаряния.

e. Преди да поставите акумулатора проверете
дали уредът е изключен. Поставянето на аку-
мулатор във включен електрически инструмент
може да причини злополуки.

6 СЕРВИЗ

a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от
квалифициран и специализиран персонал,
като при това трябва да бъдат използвани
само оригинални резервни части. По такъв
начин се осигурява безопасна работа с уреда.

b. Използвайте за ремонт и техническо поддър-
жане само оригинални части на Festool. Из-
ползването на принадлежности или резервни
части, които не са предвидени за тази цел,
може да доведе до електрически удар или до
наранявания.
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5.2 Специфични указания за безопасност 
при работа с уреда

– Дръжте машината само за изолираните ръко-
хватки, ако при работа има опасност отрезни-
те работните инструменти да се натъкнат на
проводници под напрежение или на собстве-
ния кабел за мрежово захранване.Ако отрез-
ните работните инструменти се натъкнат на
проводници под напрежение, има опасност
металическите части на машината да станат
под напрежение и потребителят да го хване
ток.

– Електрическите инструменти на Festool могат
да бъдат монтирани само към работни маси,
предвидена за тази цел от Festool. При монти-
ране към друга или самостоятелно изработена
работна маса електрическият инструмент
може да стане несигурен и това да доведе до
тежки злополуки. 

– Изчакайте, докато електрическият инстру-
мент спре, преди да го оставите на земята.
Допълнителният инструмент може да се вкли-
ни и да доведе до загуба на контрол върху
електрическия инструмент.

– Не използвайте деформирани или напукани
ножове, а също така и такива с затъпени или
дефектни режещи ръбове.

– Подвеждайте прободния трион към обработва-
ния детайл винаги с движещ се режещ инстру-
мент.

– Носете подходяща екипировка за лична защи-
та: предпазни средства за слуха, защитни очи-
ла, маска за прах при работа в запрашена
среда, защитни ръкавици при работа с грапави
материали и при смяна на инструмента.

– Закрепвайте обработвания детайл така, че да е
във фиксирано неподвижно положение по
време на обработка.

– При работа в запрашена среда винаги присъе-
динявайте машината към едно прахоизсмуква-
не.

– Контролирайте редовно щекера и кабела и ако
те са повредени, оставете да ги смени една ав-
торизирана сервизна служба.

– Стробоскопската светлина може да доведе до
епилептични припадъци при хора предразпо-
ложени към такива. Не използвайте този ин-
струмент, ако сте предразположени към
такива.

– Не гледайте в стробоскопна светлина. Гледа-
нето в източника на светлина може да Ви по-
вреди очите.

5.3 Обработка на метал

По съображения за безопасност при обра-
ботка на метал трябва да се спазват след-
ните правила:

– Предвключете защитния прекъсвач (FI, PRCD)
на утечния ток.

– Присъединете машината към подходяща пра-
хосмукачка.

– Почиствайте редовно машината от натрупва-
ния на прах по корпуса на двигателя.

– Използвайте режещ лист за метал.

– Затваряйте защитата срещу стружки.

5.4 Стойности на емисиите

Типичните определени по EN 60745 стойности са
както следва:

Стойността на вибрациите ah(векторна сума в три
посоки) и коефициентът на несигурност K се оп-
ределят по EN 60745:

Дадените емисии (вибрация, шум) 

Носете защитни очила!

Ниво на звука LPA = 88 dB(A)

Върхова мощност на шума LWA = 99 dB(A)

Коефициент на несигурност K = 3 dB

ВНИМАНИЕ

Възникващ при работа шум

Увреждане на слуха

 Използвайте средства за защита на слуха!

PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Рязане на дърво

Ръкохватка ah=6,0 м/с2 ah=10,0 м/с2

K = 2,0 м/с2 K = 2,0 м/с2

Редук-
торна 
глава

ah=11,0 м/с2

K = 2,0 м/с2

Рязане на метал

Ръкохватка ah=7,0 м/с2 ah=11,0 м/с2

K = 2,0 м/с2 K = 2,0 м/с2

Редук-
торна 
глава 

ah=12,0 м/с2

K = 2,0 м/с2
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– служат за сравняване на инструменти,

– подходящи са за установяване на вибрацион-
ното и шумово натоварване при работа, 

– отговарят на основните приложения на елек-
трическия инструмент. 

Повишаване е възможно при други приложения
на инструмента или не достатъчната му поддръж-
ка. Съблюдавайте работния режим на инстру-
мента! 

6 Пускане в действие

За присъединяване и разединяване на кабела
[1-7]виж фиг[2].

 Поставете мрежовия щекер в един контакт.

Електрическият инструмент има един бутон [1-2]
от двете страни за включване/изключване.

има PSB 420 EBQ допълнително един превключ-
вател за "даване на газ" [1-3] с блокировка сре-
щу включване [1-4]. За непрекъсната работа из-
ползвайте бутон [1-2].

7 Регулировки

7.1 Смяна на инструмента

Избор на режещия инструмент

Поставяйте само режещи инструменти с
шийка с една гърбица (T-шийка). Режещи-
ят инструмент не бива да е по-дълъг от не-

обходимата за предвиденото рязане дължина. За
сигурно водене режещият инструмент по време
на рязане всеки постоянно трябва да излиза от-
долу от обработвания детайл.

 Използвайте при работа с ъглов и адаптиращ
се плот само режещи ножове с разместени
зъби. Ние препоръчваме режещия нож S 105/
4 FSG Festool.

Поставяне на режещия инструмент

Преди смяна на инструмента извадете
мрежовия щепсел от контакта!

 Преместете нагоре защитата от стърготини
[3-1].

 Пъхнете режещото ножче [3-4] със зъбци в
посоката на рязане до ограничителя в отвора
[3-2].

 Завъртете режещото ножче [3-4] на около 30°
в посока на часовниковата стрелка докато не
се фиксира.

Проверете дали режещото ножче е закре-
пено здраво. При хлабаво закрепено реже-
що ножче то може да изпадане и да Ви на-
рани. 

 При много къси режещи ножчета има смисъл
да се свали подложката (виж раздел 7.4) още
преди да започнете да поставяте режещото
ножче.

При всяка смяна на режещото ножче настройте
водача на режещото ножче:

Той служи за по-добро водене на режещото нож-
че. 

 Свалете стандартната подложката (виж раз-
дел 7.4).

 Затегнете винта [3-6] с шестограма [3-5] ,
така че челюстта да легне  почти върху ножче-
то.

Изхърляне на режещия инструмент

 Дръжте електрическия инструмент при из-
хвърляне на режещия инструмент така, че той
да не нарани или животни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо напрежение или честота!

Опасност от злополука

 Напрежението в мрежата и честотата на из-
точника на енергия трябва да отговарят с да-
нните, посочени на фирмената табелка.

 В Северна Америка могат да бъдат използва-
ни само машини на Festool с напрежение 120
V/60 Hz.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

 Преди всяка работа върху инструмента винаги
изключвайте щепсела от контакта! 

ВНИМАНИЕ

Нагорещен и остър инструмент

Опасност от нараняване

 Носете защитни ръкавици.

Съвет:

Повреда на инструмента, на режещото ножче 

 Не затягайте винта [3-6] твърде много! Реже-
щото ножче трябва да може да се движи сво-
бодно.
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 Избутайте изхвъргача на режещия инстру-
мент[3-3] до упор напред.

 Смяната на инструменти е възможна само в
горна позиция на закрепването на инстру-
мента.

Ако смяната на режещия нож не е възможна:
оставете ножа да работи 3 - 10 сек. при по-висок
въртящ момент. Изкарването на режещия нож
[3-3]да се активира отново.

7.2 Използване на предпазител от струж-
ки

Предпазителят от стружки [3-1] предотвратява
отлитането на стружки и подобрява ефектив-
ността на тяхното изсмукване.

 Избутайте предпазителя от стружки [3-1] с
лек натиск надолу.

7.3 Използване на защитата срещу зачеп-
ване

Защитата срещу зачепване прави възможно ря-
зането на гладки ръбове и при изходната страна
на режещото ножче. 

 При изключена машина избутайте защитата
срещу зачепване [4-1] до режещия нож върху
водача [4-2],

 включете прободния трион,

 при включен инструмент избутайте защитата
срещу зачепване към равна повърхност (не с
ръка! докато не се изравни с предния ръб на
подложката (обороти на степен 5). Защитата
срещу зачепване ще бъде прорязана. 

 След износване защитата срещу зачепване
може да бъде избутана още около 3мм назад
и да бъде използвана още известно време. 

 За да фукнционира надеждно защитата срещу
зачепване тряба да прилепва плътно от двете
страни на режещото ножче. Затова при всяка
смяна на режещото ножче защитата срещу
зачепване трябва също да бъде сменена с но-
ва.

7.4 Смяна на отрезния плот

 Отворете лоста за смяна [1-9].

 Свалете надолу отрезния плот.

 Монтажът става в обратна последователност!
Внимавайте за това, отрезният плот да се на-
мира стабилно във водача.

Вместо отрезния плот на поставката може да се
монтира ъглов плот WT-PS 400 или адаптиращ се
плот ADT-PS 400.

Не извършвайте рязане без отрезния плот
или без предложен от Festool в рамките на
програмата за аксесоари плот!

7.5 Прахоизсмукване

Със смукателен адаптер [5-3] прободните триони
могат да се включат към прахосмукачка (диаме-
тър на маркуча 27 мм).

 Вкарайте смукателния адаптер в задния от-
вор на основната плоча така, че куката [5-2]
се фиксира във [5-1] вдлъбнатината.

 За да свалите смукателния адаптер натиснете
куката [5-2].

 Благодарение на неголямaта консумирана
мощност на машината (малък разход на елек-
троенергия) прахосмукачките с автоматично
включване се задействат понякога чак след
започване на рязането. 

 При специални случаи на приложение (на-
пример малък брой на ходове, меко дърво)
регулирайте прахосмукачката за режим на
непрекъсната работа.

7.6 Регулиране на махалния ход

За да може различни материали да се обработ-
ват с оптимално подаване, махалните прободни
триони имат регулируем махален ход. С прев-
ключвателя на махаловидното движение на ножа
[1-12] изберете исканото положение:

положение 0 = махалният ход е изключен

положение 3 = макс. махален ход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за здравето поради прахове

 Праховете могат да са опасни за здравето. За-
това никога не работете без прахоизсмукване.

 При прахоизсмукване на опасни за здравето
прахове винаги спазвайте националните пра-
вила.

Препоръчвана настройка на махалния ход

твърдо дърво, меко дърво, дървеснота-
лашитни плоскости, дървесновлак-
нести плоскости

1 - 3

дърводелски плоскости, шперплат, 
пластмаса

1 - 2

керамика 0

алуминий, неферитни метали 0 - 2

стомана 0 - 1
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7.7 Регулиране на броя на ходовете

Броят на ходовете се настройва с регулиращото
копче [1-5]безстепенно между 1500 и 3800 об/
мин (PSB 420 EBQ: 1000 - 3800 об/мин). По този
начин скоростта на рязане може да бъде нагоде-
на оптимално към обработвания материал.

В положение A автоматичното разпознаване на
натоварването се активира: Броят на ходовете се
намалява на празен ход и при врязване в обра-
ботвания детайл се регулира на висока стойност.

8 Работа с машината

При работа с малки или тънки обработвани де-
тайли използвайте винаги една стабилна основа
или CMS-модул (принадлежности).

При работа дръжте електрическия инструмент за
ръкохватката и я водете надлъжно по исканата
линия на рязане. За прецизни срезове и спокой-
но ход водете електрическия инструмент с две
ръце.

Свободно рязане по разчертаване

Със своя триъгълен връх защитата срещу зачеп-
ване [4-1] показва линията на рязане на реже-
щото ножче. Така се улеснява рязането по раз-
чертан детайл. 

8.1 Осветление

За осветление на линията на рязане е монтирана
постоянна или стробоскопна светлина:

до прибл. 2100 об/мин: постоянна светлина

над прибл. 2100 об/мин: стробоскопна светлина

 При работа над главата (+/- 45°) осветлението
е напълно изключено.

При нужда можете да нагласите осветлението:

 Включете електрическия инструмент.

 Задръжте двата бутона [1-2] едновременно
натиснати за прибл. 10 сек. докато не прозву-
чи сигнал.

 Отпуснете двата бутона [1-2].

 Натиснете левия бутон (от страната на бутона
за регулация на махалния ход) съответния
брой пъти, за да изберете желания режим:

 Натиснете десния бутон, за да запаметите на-
стройката.

Препоръчван брой ходове (положение на 
копчето за регулиране)

твърдо дърво, меко дърво, дърводелски 
плоскости, шперплат, дървеснотала-
шитни плоскости

A

дървесновлакнести плоскости 4 - A

пластмаса 3 - A

керамика, алуминий, неферитни метали 3 - 5

стомана 2 - 4

ВНИМАНИЕ

Материали със силно прахообразуване при об-
работване (например гипсокартон)

Повреждане на машината при попадне на прах,
има опасност от нараняване

 Не работете над главата!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поради стробоскопната светлина положението
на режещия инструмент може да заблуждава

Има опасност от нараняване

 Осигурете добро осветление на работното
място.

Режим Индикация по 
време на 
настройката

Поведение по 
време на работа

1 Осветлението мига със стробоскоп 
(стандартно)

2 Осветлението е 
включено

постоянно све-
тене без стро-
боскоп

3 Осветлението е 
изключено

осветлението е 
изключено
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9 Техническо обслужване и под-
държане

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

www.festool.com/Service

Използвайте само оригинални ре-
зервни части Festool! Каталожни но-
мера на:

www.festool.com/Service

Повредени предпазни приспособления и части
трябва да бъдат съответно ремонтирани или сме-
нени в специализирана работилница, освен ако
в "Ръководство по обслужване" не е предвидено
нещо друго.

За осигуряване на циркулацията на въздуха от-
ворите за охлаждане в корпуса на двигателя
трябва да са свободни и чисти. 

– Проверявайте редовно износването на воде-
щата ролка.

– Почиствайте редовно предпазителя от стружки
от наслоявания на прах.

– Почиствайте редовно вложката на основната
плоча, за да избегнете драскотини и бразди по
повърхността.

10 Принадлежности
Номерата за поръчка на принадлежности и ин-
струменти Вие можете да намерите във Вашия
каталог на Festool или в Интернет на адрес
"www.festool.bg".

10.1 Режещи инструменти, други принад-
лежности

За да можете бързо и чисто да режете различни
материали, Festool Ви предлага за всички случаи
на приложение специални режещи ножове, кои-
то са съобразени с Вашия прободен трион на
Festool.

10.2 Рязане със специални вложки на ос-
новната плоча

Със специалните вложки на основната плоча Вие
предпазвате висококачествените повърхности от
драскотини и бразди.

 Натиснете вложката на основната плоча в по-
ложение [6-1].

 Едновременно с това избутайте вложката на
основната плоча напред.

 Поставете една друга вложка на основната
плоча и я избутайте назад до фиксиране.

10.3 Рязане с ъглова приставка за рязане 
под ъгъл

Накланящата се ъглова приставка WT-PS 400
служи за рязане на вътрешни и външни ъгли до
45° и на тръби. 

При рязане с накланяща се ъглова прис-
тавка няма възможност за прахоизсмуква-
не!

Монтаж на накланяща се ъглова приставка 

 Свалете стандартната подложка [1-11], (виж
раздел7.4).

 Поставете накланящата се ъглова приставка
в държача.

 Затворете лостчето за смяна на подложка-
та[1-9].

Внимавайте накланящата се ъглова приставка
да е монтирана здраво във водача.

Регулиране на ъгъла

 Завъртете колелцето [7-1] за да настроите
желания ъгъл. 

С помощта на скалата [7-2] можете на нагласите
стойности между  -45°, 0° и +45°.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, от електрически удар

 Преди техническо обслужване и поддържане
на машината винаги изваждайте мрежовия
щепсел от контакта.

 Всички работи по техническото обслужване и
ремонта, които изискват отваряне на  корпуса
на двигателя, трябва да бъдат извършвани
само от авторизирана работилница за сервиз-
но обслужване.

EKAT

1

2
3 5

4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рязане на дълбоки срезове

Опасност от нараняване

 Изберете дължината на режещия нож и дъл-
бочина на рязане така, че режещото ножче
при всички случаи да остава потопен в обра-
ботвания детайл.
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 При разрези 0° ние препоръчваме  накланя-
щата се ъглова приставка да бъде регулирана
на малко отрицателни градуси, за да се гаран-
тира стабилният ход.

10.4 Рязане с адаптерна плоча

Адаптерната плоча ADT-PS 400 служи за монти-
ране на Вашия прободен трион към водещата
шина на Festool, към резачката за кръгове KS-
PS 400 и към модулната система CMS.

При работа с водеща шина и приставката
за кръгови отвори: съблюдавайте макс.
дебелина на материала 20 мм и използ-

вайте само режещи ножчета с разместени зъбци. 

Монтаж на адаптерната плоча

 Свалете основната плоча [1-11], (виж раздел
7.4).

 Поставете адаптерната плоча [8-1] в държача
на основната плоча.

 Затворете лостчето за смяна [1-9].

Внимавайте адаптерната плоча да е монтирана
здраво във водача.

 Използвайте аспирационния щуцер [1-8]
също така и с адаптерната плоча.

Адаптиране към водещата шина FS 2

Използването на Festool водеща шина FS 2 (кар-
тина [9]) Ви улеснява при изработването на пра-
ви и прецизни разрези. 

 Поставете прободния трион с монтиран адап-
тиращ се плот [8-1] върху направляващата
шина.

Адаптиране към дисковата резачка 

С дисковата резачка могат да се извършват кръг-
ли изрязвания с диаметър между 120 и 3000 мм.
Дисковата резачка може да се монтира от двете
страни на адаптиращия се плот.

 Поставете прободния трион с адаптиращ се
плот върху адаптора [10-1] на дисковата ре-
зачка.

 Пъхнете центриращия дорник [10-2] в отвора
[10-4] на дисковата резачка, който се намира
в права линия на режещия нож.

 Захванете измерителната рулетка към диско-
вата резачка с помощта на въртящото се коп-
че [10-5].

Препоръчвани настройки при рязане с дискова
резачка:

 Режете по посока обратна на часовниковата
стрелка.

 Режете с бавно подаване.

 Настройте махалния ход [1-12] на 0 - 1.

 Настройте броя на ходовете [1-5] на 1 - 5.

 Съхранявайте центриращия дорник в гаража
[10-3].

Полустационарно рязане със системата CMS на 
Festool

С монтирането на прободния трион в системата
CMS на Festool се получава един полустационарен
настолен циркуляр за фигурно изрязване. Инфор-
мация за това за Вас има в проспекта на CMS.

 Поставете Вашия прободен трион с адаптер-
на плоча в CMS, както това е описано в "Ръко-
водство за обслужване" на CMS-PS.

11 Околна среда
Не изхвърляйте електрическите инструменти заедно
с домакинските отпадъци! Предайте уреда, принад-
лежностите и опаковката за рециклиране по безвре-
ден за околната среда начин. При това съблюдавайте
валидните национални разпоредби.

Само за региона на ЕС: В съответствие с Евро-
пейската директива 2002/96/ЕС остарелите елек-
трически инструменти се събират отделно и се
отвеждат за рециклиране по безвреден за окол-
ната среда начин.

Информация за REACh: www.festool.com/reach

12 ЕО Декларация за съответствие

Декларираме на собствена отговорност, че този
продукт е в съответствие със следните разпоред-
би и нормативни документи:

2006/42/EO 2004/108/EO, 2011/65/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Началник отдел "Изследване, разработка, техни-
чески документация" 

31.01.2013

Прободен трион Сериен номер

PSB 420 EBQ 10003822, 10004924,
10003822

PS 420 EBQ 10003702, 10004876,
10003702

Година на знака CE:2012


