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1 Szimbólumok

2 A készülék részei

A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati
utasításban találhatók.

3 Rendeltetésszerű használat
A szúrófűrészek rendeltetése a fa és a fához
hasonló anyagok fűrészelése. A gépek a
Festool által kínált speciális fűrészlapokkal
használhatók műanyag, acél, alumínium,
színesfém és kerámialapok fűrészelésére is.

Nem rendeltetésszerű használat esetén
a felelősséget a felhasználó viseli.

4 Műszaki adatok

5 Biztonsági előírások
5.1 Általános biztonsági tudnivalók

Vigyázat! Olvassa el az összes
biztonsági tudnivalót és előírást. A

figyelmeztetések és utasítások nem
megfelelő betartása elektromos
áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy
súlyos sérülésekhez vezethet.

Általános veszélyekre vonatkozó 
figyelmeztetés
Figyelmeztetés áramütés veszélyére

Olvassa el az útmutatót/
információkat!

Viseljen légzésvédőt!

Viseljen fülvédőt!

Viseljen védőszemüveget!

Viseljen védőkesztyűt!

Háztartási hulladékok közé kidobni
tilos

[1-1] Forgácsvédő
[1-2] ki-/bekapcsoló gomb
[1-3] Fokozatmentes fordulatszám szabályzó

kapcsoló (csak PSB 420 EBQ)

[1-4] Bekapcsolás-védelem (csak PSB 420
EBQ)

[1-5] Állítókerék a löketszám 
szabályozáshoz

[1-6] Elfordítható plug-it csatlakozás (csak
PS 420 EBQ)

[1-7] Hálózati kábel
[1-8] elszívócsonkok
[1-9] Cserélő kar a fűrészasztal cseréjéhez
[1-10]Fűrészlap-kilökő
[1-11]Cserélhető fűrészasztal
[1-12]Ingalöket kapcsoló
[1-13]Futófelület

Szúrófűrészek PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Teljesítmény 550 W
(110 V-os változat:  A) 400 W

Löketszám 1500 - 3800 ford/perc 1000 - 3800 ford/perc
Lökethossz 26 mm
Ingalöket 4 fokozat
max. ferde állás (csak a WT-PS 400 
szögasztallal = tartozék)

45° mindkét oldalra

max. vágásmélység (a fűrészlaptól függően)
Fa 120 mm

Alumínium 20 mm
Acél 10 mm

Súly 1,9 kg
Érintésvédelmi osztály /II
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Őrizze meg az összes biztonsági
tudnivalót és utasítást a későbbi
felhasználhatóság érdekében.
A biztonsági tudnivalóknál használt
„elektromos kéziszerszám” kifejezés
egyaránt vonatkozik az elektromos
hálózatról üzemelő (hálózati kábellel ellátott)
és az akkumulátorról üzemelő (elektromos
kábel nélküli) elektromos kéziszerszámokra.

1 MUNKAHELYI BIZTONSÁG
a.Tartsa mindig tisztán és rendben a

munkaterületét. A rendetlenség és a
nem megfelelően megvilágított
munkaterület balesethez vezethet.

b.Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes környezetben,
illetve ahol gyúlékony folyadékok,
gázok, gőzök vagy por található. Az
elektromos kéziszerszámok használata
közben szikra keletkezhet, amitől a por
vagy a gyúlékony gőzök
meggyulladhatnak.

c.Az elektromos kéziszerszámok
használatakor tartsa távol magától a
gyermekeket és más személyeket. Ha
megrándul a készülék, elveszítheti felette
az uralmát.

d.Ne hagyja felügyelet nélkül működni
az elektromos kéziszerszámot. Csak
akkor hagyja ott az elektromos
kéziszerszámot, ha a betétszerszám
teljesen leállt.

2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a.A készülék csatlakozódugójának a

csatlakozóaljzathoz illeszkednie kell.
A csatlakozódugó módosítása
szigorúan tilos! Ne használjon
csatlakozóadaptert a védőföldeléssel
ellátott készülékekhez. A módosítatlan
csatlakozódugó és a hozzávaló
csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés
esélyét.

b.Kerülje el a földelt felületekhez való
hozzáérést, pl. csövekhez,
fűtőrendszer elemekhez, kályhához és
hűtőgéphez. Fokozott áramütésveszély
áll fenn, ha a teste le van földelve.

c.Tartsa távol a készüléket az esőtől és
a nedvességtől. Ha egy elektromos
készülékbe víz jut be, nő az áramütés
esélye.

d.Ne használja a csatlakozókábelt a
készülék tartására, felakasztására

vagy a csatlakozódugójának a
csatlakozóaljzatból való kihúzására.
Tartsa távol a csatlakozókábelt
hőhatástól, olajtól, éles szegélyektől
vagy mozgó készülékelemektől. A
sérült vagy megtörött kábel növeli az
áramütés esélyét.

e.Ha az elektromos kéziszerszámmal
szabadban dolgozik, kizárólag a
szabadtéri használatra is
engedélyezett hosszabbító kábelt
használjon. A szabadtéri használatra is
alkalmas hosszabbító kábel csökkenti az
áramütés esélyét.

f. Ha elkerülhetetlen az elektromos
kéziszerszám nedves környezetben
történő üzemeltetése, használjon
hibaáram-védőkapcsolót. A hibaáram-
védőkapcsoló használata csökkenti az
áramütés esélyét.

3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a.Legyen figyelmes, mindig ügyeljen

arra, amit éppen tesz, óvatosan és
rendeltetésszerűen használja az
elektromos kéziszerszámot. Ne
használja a szerszámot, ha fáradt,
illetve ha kábítószer, alkohol vagy
valamilyen gyógyszer hatása alatt áll.
Már az is súlyos sérülésekhez vezethet, ha
akár csak egy pillanatra nem figyel oda,
miközben használja a készüléket.

b.Viseljen egyéni védőfelszerelést és
mindig viseljen védőszemüveget. Az
elektromos kéziszerszám fajtájától és
használati módjától függő egyéni
védőfelszerelés (pormaszk,
csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak
vagy fülvédő) viselése csökkenti a sérülés
és az egészségkárosodás esélyét.

c.Kerülje a véletlenszerű használatot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
Balesethez vezethet, ha az elektromos
hálózatra csatlakoztatáskor úgy fogja a
készüléket, hogy ujja a kapcsolón van,
vagy a készülék be van kapcsolva.

d.A készülék bekapcsolása előtt
feltétlenül távolítsa el a beállításra
szolgáló szerszámokat vagy a
villáskulcsot. A készülék forgó eleménél
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lévő szerszám vagy villáskulcs sérülést
okozhat.

e.Ne becsülje túl képességeit. Álljon
stabilan és mindenkor tartsa meg
egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben
jobban tudja uralni a készüléket.

f. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne
viseljen bő ruházatot vagy ékszereket.
Haját és ruházatát tartsa távol a
mozgó alkatrészektől. A laza ruházatát,
az ékszereit vagy a hosszú haját
elkaphatják a mozgó alkatrészek.

g.Ha porelszívó és -felfogó berendezés
is felszerelhető a kéziszerszámra,
akkor győződjön meg arról, hogy az
helyesen van felszerelve, és használja
előírásszerűen. Ezen berendezések
használata csökkenti a por okozta
egészségkárosodás esélyét.

h.Ne hagyja, hogy az eszközök gyakori
használata okozta megszokás túl
magabiztossá tegye, és az eszköz
alapvető biztonsági elveit figyelmen
kívül hagyja. Az óvatlan műveletek a
másodperc tört része alatt súlyos
sérüléseket okozhatnak.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA
a.Ne terhelje túl a készüléket. A

munkájához az ahhoz alkalmas
elektromos kéziszerszámot használja.
Az adott teljesítménytartományba tartozó
elektromos kéziszerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat.

b.Ne használjon olyan elektromos
kéziszerszámot, amelynek hibás a
kapcsolója. Az az elektromos
kéziszerszám, amelyiket nem lehet ki-
vagy bekapcsolni, veszélyes és meg kell
javítani.

c.A készülék beállítása, a tartozékok
cseréje vagy a készülék lehelyezése
előtt húzza ki a csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból. Ez az óvintézkedés
megakadályozza a készülék véletlenszerű
bekapcsolását.

d.Ha nem használja az elektromos
kéziszerszámot, úgy tárolja, hogy ne
kerülhessen gyermekek kezébe.
Ügyeljen rá, hogy ne használhassák a
készüléket olyan személyek, akik nem
rendelkeznek kellő ismerettel, illetve
nem olvasták ezt a használati

utasítást. Az elektromos kéziszerszámok
veszélyesek, ha tapasztalatlan személy
használja azokat.

e.Gondosan ápolja a készüléket.
Ellenőrizze, hogy kifogástalanul
működnek-e a gép mozgó alkatrészei,
nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltörve, illetve nem sérültek-e meg
olyan alkatrészek, melyek sérülése
hátrányosan befolyásolná a készülék
működését. A készülék
használatbavétele előtt javíttassa
meg a sérült alkatrészeket. Sok baleset
okozója az elektromos kéziszerszámok
rossz karbantartása.

f. Tartsa mindig éles és tiszta állapotban
a vágószerszámokat. A gondosan ápolt,
éles vágóélű vágószerszámok kevésbé
szorulnak be és könnyebben irányíthatók.

g.Mindig ennek a kezelési utasításnak
megfelelően, valamint a készülék
típusára vonatkozó speciális
előírásokat betartva használja az
elektromos kéziszerszámot,
tartozékait, betétszerszámait stb.
Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendő
tevékenységet is. Az elektromos
kéziszerszámok rendeltetésszerűtől eltérő
célra történő használata veszélyes
helyzeteket teremthet.

h.A fogantyúkat tartsa mindig tiszta,
olaj- és zsírmentes állapotban. A
csúszós fogantyúk váratlan helyzetekben
nem teszik lehetővé az elektromos
kéziszerszám biztonságos fogását és
irányítását.

5 AZ AKKUMULÁTOROS
KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE
ÉS HASZNÁLATA
a.Csak a gyártó által ajánlott

töltőberendezéssel töltse az
akkumulátorokat. Ha egy bizonyos fajta
akkumulátorhoz való töltőberendezéssel
másfajta akkumulátort tölt, tűzveszély áll
fenn.

b.Csak a hozzájuk való akkumulátorokat
használja az elektromos
kéziszerszámokhoz. Másfajta
akkumulátorok használata sérüléseket
vagy tűzveszélyt okozhat.

c.A használaton kívüli akkumulátort
tartsa távol irodai kapcsoktól,
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pénzérméktől, szögektől, csavaroktól
és más kisméretű fémtárgyaktól, mert
ezek rövidre zárhatják az akkumulátor
pólusait. Az akkumulátor pólusai közötti
rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet
okozhat.

d.Helytelen használat esetén elektrolit
szivároghat ki az akkumulátorból.
Kerülje az azzal való érintkezést. Ha
mégis hozzáért, mossa le vízzel. Ha
elektrolit került a szemébe, a
kimosáson kívül vegyen igénybe
orvosi segítséget is. Az akkumulátorból
kiszivárgó elektrolit bőrirritációt vagy égési
sérülést okozhat.

e.Az akkumulátor behelyezése előtt
győződjön meg arról, hogy a készülék
ki van kapcsolva. Az akkumulátor
bekapcsolt elektromos kéziszerszámba
történő behelyezése balesetet okozhat.

6 SZERVIZELÉS
a.Csak megfelelően képzett

szakemberrel, és kizárólag eredeti
alkatrészek felhasználásával
végeztesse a javítást. Csak így
garantálható, hogy a készülék mindig
biztonságosan működjön.

b.A javításhoz és karbantartáshoz
kizárólag eredeti alkatrészeket
használjon. A nem a felhasználási célra
tervezett tartozékok és pótalkatrészek
használata elektromos áramütést vagy
sérülést okozhat.

5.2 Gépre vonatkozó különleges 
biztonsági tudnivalók

– A gépet csak a szigetelt markolatnál
fogva tartsa, ha a munka során a
darabolószerszám rejtett
áramvezetékhez, vagy a saját
villamos kábeléhez érhet. Ha a
darabolószerszám feszültség alatt álló
áramvezetékhez ér, akkor a gép fémrészei
feszültség alá kerülhetnek, és a gépet
használó személy elektromos áramütést
szenvedhet.

– A Festool elektromos szerszámokat
csak olyan munkaasztalokba szabad
beszerelni, amelyeket a Festool erre a
célra irányzott elő. Az egyéb vagy a saját
készítésű asztalba való beszerelés
következtében az elektromos szerszám
bizonytalanná válhat és súlyos balesethez
vezethet. 

– Várjon, amíg leáll az elektromos
szerszám, mielőtt leteszi a kezéből. A
betétszerszám beszorulhat és ennek
következtében Ön elveszítheti az uralmát
az elektromos szerszám felett.

– Deformált vagy repedt fűrészlapot,
valamint tompa vagy hibás élű fűrészlapot
ne használjon.

– A szúrófűrészt mindig működésben lévő
fűrészlappal helyezze a munkadarabra.

– Viseljen megfelelő védőfelszerelést:
hallásvédőt, védőszemüveget, pormaszkot
a porkeltő munkákhoz, védőkesztyűt az
érdes anyagok megmunkálásához és a
szerszám cseréjekor.

– Mindig rögzítse a munkadarabot úgy, hogy
az megmunkálás közben ne tudjon
elmozdulni.

– A porkeltő munkáknál mindig
csatlakoztassa a gépet
elszívóberendezésre.

– Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és
a kábelt, és sérülés esetén cseréltesse ki
egy felhatalmazott vevőszolgálati
javítóműhelyben.

– A stroboszkóp fény az erre hajlamos
személyeknél epileptikus rohamot
idézhet elő. Ne használja ezt a gépet, ha
rendelkezik ilyen hajlammal.

– Ne nézzen a stroboszkóp fénybe. A
fényforrásba való pillantás károsíthatja a
szeme világát.

5.3 Fémek megmunkálása
Fémek megmunkálásakor biztonsági
okokból a következő előírásokat kell
betartani:

– A gép elé hibaáram- (FI-, PRCD-)
védőkapcsolót kell bekötni.

– A gépet megfelelő elszívó berendezéshez
kell csatlakoztatni.

– A gépet rendszeresen meg kell tisztítani a
motorházban lerakódott portól.

– Használjon fém fűrészlapot.
– Zárja a forgácsvédőt.

Viseljen védőszemüveget!
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5.4 Károsanyag-kibocsátási értékek
Az EN 60745 szabvány szerint
meghatározott értékek tipikus esetekre
vonatkoznak:

Az ah rezgéskibocsátási érték (három irány
vektoriális összege) és a K bizonytalanság
meghatározása az EN 60745 előírásainak
megfelelően:

A megadott kibocsátási értékek (rezgés, zaj) 
– a gépek összehasonlítására szolgálnak,
– segítenek előzetesen megbecsülni, hogy

mekkora lehet munkavégzés közben a
vibráció- és zajterhelés,

– az elektromos szerszám elsődleges
felhasználási területére jellemzőek.

Egyéb alkalmazások, eltérő szerszámok,
vagy elégtelen karbantartás esetén ezek az
értékek megnőhetnek. Ügyeljen a gépek
üresjárati és leállítási időértékeire!

6 Üzembe helyezés

Az elektromos csatlakozókábel [1-7]
csatlakoztatására és oldására vonatkozóan
lásd a ábrát [2].

Dugja be a csatlakozódugót egy
csatlakozó aljzatba.

Az elektromos szerszám nyomógombbal
rendelkezik [1-2] mindkét oldalon a be-/
kikapcsoláshoz.
A PSB 420 EBQ rendelkezik ezenfelül [1-3]
egy fokozatmentes fordulatszám szabályzó
[1-4] kapcsolóval, bekapcsolás-
védelemmel. A folyamatos üzemhez
használja a nyomógombot [1-2].

7 Beállítások

7.1 Szerszámcsere

Válassza ki a fűrészlapot
Csak egybütykös-szárú (T-szár)
fűrészlapot helyezzen a gépbe. A
fűrészlap ne legyen hosszabb, mint

amire az adott vágáshoz szükség van. A
biztos vezetéshez a fűrészlapnak a vágás
folyamán minden ponton ki kell merülnie alul
a munkadarabból.

Hangnyomásszint LPA = 88 dB (A)
Hangteljesítményszint LWA = 99 dB (A)
Bizonytalanság K = 3 dB

VIGYÁZAT

Munkavégzéskor keletkező hanghatás
Halláskárosodás

Viseljen fülvédőt!

PS 420 EBQ PSB 420 EBQ
Fa fűrészelése
Fogantyú ah=6,0 m/s2 ah=10,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Hajtóműfe
j

ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

Fémek fűrészelése
Fogantyú ah=7,0 m/s2 ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Hajtóműfe
j 

ah=12,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

FIGYELMEZTETÉS

Nem kielégítő feszültség vagy
frekvencia!
Balesetveszély

A hálózati feszültségnek és az áramforrás
frekvenciájának meg kell egyeznie a
típustáblán feltüntetett adatokkal.
Észak-Amerikában csak 120 V/60 Hz
feszültségi értékkel rendelkező Festool
gépeket szabad használni.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
A gépen végzett mindennemű munka
megkezdése előtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozó aljzatból!

VIGYÁZAT

Forró és éles szerszám
Sérülésveszély

Viseljen védőkesztyűt.
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Ha a szögben állítható asztallal vagy az
adapter asztallal dolgozik, akkor csak
terpesztett fűrészlapot használjon. Ehhez
mi az S 105/4 FSG Festool-fűrészlapot
javasoljuk.

Helyezze be a fűrészlapot
A szerszám cseréje előtt mindig húzza
ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból.

Ha szükséges, tolja felfelé [3-1] a
forgácsvédőt.
Tolja be a fűrészlapot a nyílásba ütközésig
[3-4] a fogakkal a vágási irányba[3-2].
Fordítsa el a fűrészlapot [3-4] kb. 30°-kal
az óramutató járásának megfelelően,
amíg a helyére nem ugrik.

Ellenőrizze a fűrészlap szilárd
elhelyezkedését. A lazán befogott
fűrészlap kieshet és sérülést okozhat. 

A nagyon rövid fűrészlapoknál a fűrészlap
behelyezése előtt célszerű levenni a
fűrészasztalt (lásd a 7.4 fejezetben).

A fűrészlap vezetőjét minden
fűrészlapcsere után állítsa be:
A fűrészlap vezetője a fűrészlap vezetésére
szolgál.

Vegye le a fűrészasztalt (lásd a 7.4
fejezetet).
Húzza meg a csavart [3-6] az
imbuszkulccsal [3-5] annyira, hogy a
befogók a fűrészlapra ráfeküdjenek.

A fűrészlap kilökése
A fűrészlap kilökésénél tartsa az
elektromos szerszámot úgy, hogy a kieső
fűrészlap ne sérthessen meg személyeket
vagy állatokat.
Tolja a fűrészlap-kilökőt[3-3] az
ütközésig előre.
Szerszámcsere csak a szerszámbefogó
felső állásában lehetséges.

Ha a fűrészlapcsere nem lehetséges:
járassa a szúrófűrészt 3 - 10 másodpercig
magas fordulatszámon. Nyomja meg újra[3-
3] a fűrészlap kioldó kart.
7.2 A forgácsvédő használata
A forgácsvédő [3-1] megakadályozza a
forgács röpködést és javítja a forgács
elszívás hatékonyságát.

Tolja a forgácsvédőt [3-1] enyhe
nyomással lefelé.

7.3 A kipattogzásgátló használata
A kipattogzásgátló lehetővé teszi a
kipattogzásmentes vágást a munkadarab
mindkét oldalán.

Kapcsolja ki a gépet. Tolja előre a
kipattogzásgátlót [4-1] a vezetőtalpon
[4-2]egészen a fűrészlapig,
kapcsolja be a szúrófűrészt,
járó gép mellett a kipattogzásgátlót
csúsztassa rá (nem kézzel!) egy sík
felületre egészen addig, amíg az elülső éle
a fűrészasztallal szintbe nem kerül (5.
fordulatszám fokozat). Ezzel megtörtént a
kipattogzásgátló befűrészelése.
Ha elhasználódott, akkor kb. 3 mm-rel
hátra lehet tolni és újra lehet használni a
kipattogzásgátlót.
Ahhoz, hogy a kipattogzásgátló
megbízhatóan ellássa a feladatát,
mindkét oldalon szorosan kell illeszkednie
a fűrészlaphoz. Ezért a
kipattogzásmentes vágás érdekében
ajánlatos minden fűrészlapcserénél új
kipattogzásgátlót használni.

7.4 A fűrészasztal cserélése
Nyissa ki a  cserélőkart [1-9].
Vegye le a fűrészasztalt lefelé.
A felszerelés fordított sorrendben
történik! Ügyeljen arra, hogy a
fűrészasztal szilárdan üljön a
vezetőtalpon.

A fűrészasztal helyett a WT-PS 400 szögben
állítható asztal vagy az ADT-PS 400
adapterasztal is felszerelhető a rögzítőbe.

Soha ne fűrészeljen a fűrészasztal
nélkül, vagy egy másik, a Festool
tartozék-programjában kínált asztal

nélkül!

Megjegyzés

A gép és a fűrészlap károsodása
Ne húzza túl szorosra a csavart [3-6]! A
fűrészlap könnyen mozgatható kell
maradjon.
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7.5 Elszívás

Az elszívó adapterrel [5-3] a szúrófűrészek
csatlakoztathatók egy elszívókészülékhez
(tömlőátmérő 27 mm).

Tűzze az elszívó adaptert a fűrészasztal
hátsó nyílásába, úgy, hogy a kampó [5-
2] beugorjon[5-1] a nyílásba.
Az elszívó adapter levételéhez nyomja
meg a kampót [5-2].
A gép csekély teljesítményfelvétele
következtében (alacsony
energiafogyasztás) a
kapcsolóautomatikával rendelkező
elszívóberendezések olykor csak a
tényleges fűrészelésnél kapcsolnak be. 
A speciális alkalmazásoknál (pl. alacsony
löketszám, puha fa) állítsa az
elszívókészüléket folyamatos üzemre.

7.6 Az ingalöket beállítása
A szúrófűrészek beállítható ingalökettel
rendelkeznek a különböző anyagok optimális
előtolással való megmunkálása érdekében.
Az ingalöket kapcsolóval [1-12] beállítható
a kívánt ingalöket fokozat:
0 helyzet = ingalöket kikapcsolva
3 helyzet = maximális ingalöket

7.7 Löketszám szabályzás
A löketszám fokozatmentesen beállítható
[1-5]az állítókerékkel1500 és 3800 min-1

(PSB 420 EBQ: 1000 - 3800 min-1)
tartományban. Ezáltal kiválasztható a
mindenkori nyersanyagnak megfelelő
optimális vágási sebesség.
Az A helyzetben aktiválva van az
automatikus terhelés-felismerés: a
löketszám csökkentett az üresjáratban és a
legmagasabb értékre van szabályozva a
belépéskor a  munkadarabba.

8 Munkavégzés a géppel

Kisebb vagy vékonyabb munkadarabok
megmunkálásánál használjon mindig stabil
alátétet, pl. a CMS-modult (tartozék).
A munkavégzésnél tartsa az elektromos
szerszámot a fogantyúval és vezesse a
kívánt vágásvonal mentén. A precíz vágás és
a nyugodt járás érdekében vezesse az
elektromos szerszámot mindkét kézzel.

Szabadon vezetett fűrészelés az
előrajzolt mintán
A kipattogzásgátló háromszögletű alakja
révén jelzi [4-1] a fűrészlap vágásvonalát.
Ezzel megkönnyíti a fűrészelést az előrajzolt
mintán.

FIGYELMEZTETÉS

A por miatti egészségkárosodás
veszélye

A por az egészségre ártalmas lehet. Ezért
soha ne dolgozzon elszívás nélkül.
Az egészségre ártalmas por elszívásakor
mindig tartsa be az Ön országában
érvényes rendeleteket.

Javaslat az ingalöket beállítására

Keményfa, puhafa, forgácslapok, 
farostlemezek

1 - 3

Lécbetétes bútorlapok, furnér, 
műanyag

1 - 2

Kerámia 0
Alumínium, színesfémek 0 - 2
Acél 0 - 1

Javasolt Löketszám (Az állítókerék 
beállításával)

Keményfa, puhafa, lécbetétes 
bútorlapok, furnér, forgácslapok

A

Farostlemezek 4 - A
Műanyag 3 - A
Kerámia, alumínium, színesfémek 3 - 5
Acél 2 - 4

VIGYÁZAT

Erősen porkeltő anyagok (pl.
gipszkarton)
A gép károsodása porbejutás
következtében, sérülésveszély

Ne dolgozzon a feje felett!
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8.1 Megvilágítás

A vágásvonal megvilágításához tartós fény,
illetve stroboszkóp fény van beépítve:
kb. 2100 min-1-ig: tartós fény
kb. 2100 min-1-től: stroboszkóp fény

A fej feletti helyzetben (+/- 45°) a
megvilágítás teljesen ki van kapcsolva.

Szükség esetén a világítás állítható:
Csatlakoztassa az elektromos
kéziszerszámot.
Tartsa nyomva mindkét gombot [1-2]
egyszerre kb. 10 mp-ig, míg sípoló hangot
nem hall.
Engedje el mindkét gombot [1-2].
A kívánt üzemmód kiválasztásához a
megadott alkalommal nyomja meg a bal
oldali gombot (az ingalöket oldalán):

Nyomja meg a jobb oldali gombot a
beállítás mentéséhez.

9 Karbantartás és ápolás

Ügyfélszolgálat és javítás csak
a gyártó vagy a szervizhálózat
által: a legközelebbi egység címe:
www.festool.com/Service

Kizárólag eredeti Festool
pótalkatrészeket használjon!
Rendelési számok a következő
helyen:
www.festool.com/Service

A sérült védőberendezéseket és
alkatrészeket, amennyiben a kezelési
útmutató másképp nem rendelkezik,
felhatalmazott szakműhellyel szakszerűen
meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.
A levegő cirkulációjának biztosításához, a
motorházon lévő hűtőnyílásokat mindig
szabadon és tisztán kell tartani. 
– Ellenőrizze rendszeresen a vezetőgörgőket

a kopás szempontjából.
– Tisztítsa meg rendszeresen a forgácsvédőt

a porlerakódástól.
– Tisztítsa meg rendszeresen a futófelületet

a karcolások és barázdák elkerülése
érdekében.

10 Tartozékok
A tartozékok és szerszámok rendelési száma
a Festool katalógusában vagy az interneten a
„www.festool.com“ oldalon található meg.
10.1 Fűrészlapok, egyéb tartozékok
A Festool minden alkalmazáshoz kínál a
Festool szúrófűrésszel speciálisan
egyeztetett fűrészlapokat a különböző
munkaanyagok gyors és tiszta vágásához.

FIGYELMEZTETÉS

A stroboszkóp fény miatt megtévesztő
lehet a fűrészlap pozíciója.
Sérülésveszély

Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.

Üzem
mód

A kijelző a 
beállítás során

Viselkedés az 
üzemeltetés 
során

1 A világítás villog, stroboszkópszerű
en 
(alapértelmezett)

2 Világítás Be Tartós fény 
stroboszkóp 
nélkül

3 Világítás Ki A világítás 
kikapcsolva

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
A gép karbantartási és ápolási munkáinak
megkezdése előtt mindig húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból!
Minden olyan karbantartási és javítási
munkát, amely a készülékház
felnyitásával jár együtt, csak
felhatalmazott vevőszolgálati
javítóműhely végezhet el.

EKAT

1

2
3

5

4
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10.2 Fűrészelés speciális 
futófelületekkel

A speciális futófelületekkel védi az értékes
felületeket a karcolástól és a barázdáktól.

Nyomja be a futófelületet a pozícióban
[6-1].
Egyidejűleg tolja előre a futófelületet.
Tegyen fel egy másik futófelületet és tolja
azt hátra a beugrásig.

10.3 Fűrészelés a szögasztallal
A WT-PS 400 szögasztal külső és belső
szögek fűrészélésére szolgál 45°-ig, emellett
csövek fűrészelésére is használható. 

A szögasztallal való fűrészelésnél nem
lehetséges az elszívás!

A szögasztal felszerelése
Vegye le a fűrészasztalt [1-11] (lásd a
7.4fejezetet).
Helyezze be a szögasztalt a fűrészasztal
rögzítő vájatába.
Zárja a cserélőkart [1-9].

Ügyeljen arra, hogy a szögasztal szilárdan
üljön a vezetővájatban.

Állítsa be a szöget
Forgassa az állítókereket [7-1] a kívánt
szög beállításához.

A skála [ 7 - 2 ]  segítségével állíthatja be a -
45°, 0° és +45° értékeket.

A 0°-os vágásoknál javasoljuk a
szögasztal enyhén negatív fokban való
beállítását a stabil járás garantálása
érdekében.

10.4 Fűrészelés az adaptáló asztallal
Az ADT-PS 400  adaptáló asztal a fűrészlap
rögzítésére szolgál a Festool vezetősínen, a
KS-PS 400 körvágón és a CMS
modulrendszeren.

Vezetősín és körkivágó esetén:
ügyeljen a max. 20 mm-es
anyagvastagságra, és csak terpesztett

fűrészlapot használjon (FSG).

Az adaptáló asztal felszerelése
Vegye le a fűrészasztalt [1-11], (lásd a
7.4fejezetet).
Helyezze be az adaptáló asztalt [8-1] a
fűrészasztal rögzítő vájatába.
Zárja a cserélőkart [1-9].

Ügyeljen arra, hogy az adaptáló asztal
szilárdan üljön a vezetővájatban.

Használja az elszívócsonkot [1-8]az
adaptáló asztallal is.

Adaptálás az FS 2 vezetősínre
A Festool FS 2 vezetőrendszer ([9] ábra)
használata megkönnyíti az egyenes és precíz
vágás kivitelezését.

Helyezze rá a szúrófűrészt a felszerelt
adaptáló asztallal [8-1] a vezetősínre.

Adaptálás a körvágóra 
A körvágóval köralakú vágások készíthetők
120 és 3000 mm-es átmérők között. A
körvágó mindkét oldalon felszerelhető az
adaptáló asztalra.

Helyezze rá a szúrófűrészt az adaptáló
asztallal a körvágón található adapterre
[10-1].
Helyezze a központozó tüskét a körvágó
[10-2] furatába [10-4] abba, amelyik
egy síkban van a fűrészlappal.
Rögzítse a körvágón lévő mérőszalagot a
forgatógombbal [10-5].

Ajánlott beállítások a körvágóval vágáshoz:
Az óramutató járásával ellentétes
irányban fűrészeljen.
Lassú előtolással fűrészeljen.
Állítsa be az ingalöketet [1-12] 0 - 1
értékre.
Állítsa be a löketszámot [1-5] 1 - 5
közötti értékre.
Tárolja a központozó tüskét a garázsban
[10-3].

Féltelepített fűrészelés a Festool CMS 
rendszerrel
A szúrófűrész beépítésével a Festool CMS
rendszerbe féltelepített asztali fűrészt
nyerünk alakfűrészeléshez. Az ezzel
kapcsolatos információkat a CMS
prospektusában találja.

Helyezze be a szúrófűrészt az adaptáló
asztallal - a CMS-PS használati
utasításában leírt módon - a CMS-be.

FIGYELMEZTETÉS

Vágásmélységek fűrészelése
Sérülésveszély

Válassza ki a fűrészlap hosszúságot és a
vágásmélységet úgy, hogy a fűrészlap
mindenképpen bemerülve maradjon a
munkadarabban.
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11 Környezet
A készüléket ne tegye a
háztartási szemétbe! Adja le a
készülékeket, tartozékokat és a
csomagolást környezetkímélő
újrahasznosításra. Tartsa be az

érvényes hazai előírásokat. 
Csak EU: A 2002/96/EG Európai Irányelv
szerint a használt elektromos szerszámokat
külön kell gyűjteni, és át kell adni
környezetkímélő újrahasznosításra.
Információk a REACh-
ről:www.festool.com/reach

12 EU megfelelőségi 
nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a
következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EG, 2004/108/EG,  2011/65/EU
(2013.01.01-től), 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
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