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1 Semboller

2 Güvenlik uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tali-

matları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulma-
ması durumunda elektrik çarpabilir, yangın ve/veya
ağır yaralanmalar meydana gelebilir. 

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ileriki za-
manlar için saklayın.

– Lambayı itinalı kullanın. Alet, yüksek yangın ve
patlama tehlikesine yol açan sıcaklık üretebilir.

– Alet ile, patlama tehlikesinin bulunduğu ortam-
da çalışmayın.

– Alet açık olduğunda üzerini örtmeyin. Alet işle-
tim sırasında ısınır ve bu ısı aşırı biriktiği takdirde
yangınlara neden olabilir.

–Zararlı ışık radyasyonu uyarısı. Işığa
uzun süre doğrudan bakmayın Işığı baş-
ka insanlara veya hayvanlara doğru yö-

neltmeyin. DIN EN 62471 uyarınca alet birçok
kullanım koşulları altında güvenlidir, bu konuda-
ki tek istisna ışığa çok uzun süre boyunca çıplak
gözle bakıldığında zararlı olabilir.

– Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman
personel tarafından orijinal parça kullanılarak
yapılmasını sağlayın. Bu alet içinde bağlı olan
ışık kaynağı ünitesi sadece üretici firma veya
müşteri hizmetleri servisi tarafından değiştirile-
cektir. Böylece aletinizin çalışma güvenliğinin
sağlanması mümkün olur.

– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fişi düzenli ola-
rak kontrol edin. Kablo ve fiş hasar gördüğünde

sadece yetkili Müşteri Hizmetleri tarafından de-
ğiştirilmesini sağlayın.

– Aletin sağlam bir zemin üzerine koyulmasına
veya yeterli dayanıklığa sahip bir yere asılmasına
dikkat edin. Aksi taktirde alet yere düşebilir. Bu
durumda yaralanma tehlikesi vardır.

– Alette hasar meydana geldiğinde aleti kullanma-
yın.

– Alet bir oyuncak değildir! Aleti çocukların erişe-
meyeceği bir yerde saklayın.

3 Amaca uygun kullanım
Şantiye projektörü geniş şantiye bölümleri, çalışma
mekanları, garaj vb. gibi yerlerin aydınlatılmasında
kullanılır. Elektrik bağlantı noktasının işletme gü-
venliğini dikkate alın. 

İş lambası evin odalarını aydınlatmak için uygun
değildir.

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

DİKKAT! Bazı ülkelerde şantiyelerde kullanı-
lacak elektrikli aletler ile ilgili ek yönetme-
likler bulunmaktadır. Bu ulusal yönetmelik-
ler şantiye projektörünün kullanımını kısıtla-
yabilir veya ek hükümler getirebilir.
Ülkenizde geçerli ulusal yönetmelikleri dik-
kate alınız!

4 Teknik özellikler

5 Makine parçaları

Sembol Anlamı

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını 
okuyunuz!

Işığın içine bakmayın!

Aydınlatılan alanlar veya yanıcı malzeme-
ler ile arasında çok küçük mesafe kalır

Lamba DIN EN 60598 uyarınca "zor
çalışma koşulları" için uygundur.

Asma ipinin asgari yüklenme kapasitesi.

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

0,2m

min.
15 kg

Şantiye projektörü SYSLITE DUO

Anma voltaj 220 - 240 V

Frekans 50/60 Hz

Ampul 80 x 1,4 W Power LED

Maksimal güç 112 W

LED ışık akışı 8000 lm

Renk sıcaklığı 5000 K

Renksel geriverim RA > 80

Ortalama ömür (L70) >10.000 saat

Ağırlık 3,4 kg

Koruma türü IP 55

[1-1] Sökülebilir ayak, kablo sarma düzeni

[1-2] Aydınlatma alanı

[1-3] Tutamak

[1-4] Duvar kancası, kablo mandalı

[1-5] Şebeke bağlantı hattı



SYSLITE DUO

3

TR

6 Çalıştırma

6.1 Açma/kapama

Çalıştırma

Islak mekanlarda kullanım için gerekli koru-
maya sahip olmadığından alet fişinin ıslak
ortamda prize takılması yasaktır.

 Elektrik kablosunun fişini prize takın.

 Işık otomatik olarak yanar.

Kapatma

 Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın.

 Elektrik kablosunu ayağa [1-1] sarın. Kablo ucu
öngörülen mandala [2-1] takılabilir.

6.2 Sıcaklık denetimi

Azami işletim sıcaklığı aşıldığında aletin aydınlat-
ma gücü otomatik olarak azaltılır. Aydınlatma gü-
cünün azaltılmasına rağmen sıcaklık yükselişi de-
vam ettiğinde aletin akım beslemesi tamamen ke-
silir. 

Aydınlatma gücünün azaltılmasında alınacak ön-
lemler:

 Elektrik kablosunun fişini çekin!

 Aşırı ısınmanın sebebini giderin (örneğin hava-
landırma yarıkları tıkalıdır),

 Elektrik kablosunun fişini tekrar prize takın.

Alet tam aydınlatma gücü ile devrededir.

7 Kurma
Havalandırma yarıklarını [4-1] temiz tutmak
için aleti daima ayağı üzerinde kurun.

Aleti kuru, düz ve sağlam bir zemin üzerine koyun.
Elektrik kablosuna aşırı yüklenmeden kaynaklanan
elektrik tehlikelerini önlemek için aleti elektik kab-
losundan asmayın. Havalandırma yarıklarının üze-
rini bantlayarak kapatmayın veya bloke etmeyin. 

Aydınlatılan alanlar ve yanıcı malze-
meler ile arasında asgari 0,2 m mesa-
fe bırakın.

Kurulum açısı [3]

Alet üç farklı açıyla kurulabilir .

8 Zemin üzerine sabitleme [4]
Aleti daha iyi sabitleyebilmek için ayak [4-2] sökü-
lebilirdir ve delikleri [4-3] ile zemin veya tavan üze-
rine civata ile sabitlenebilir. 

 Ayağı çıkarın, başlangıçta bir tarafından daha
güçlü şekilde çekin.

 Ayağı eşit şekilde çekin.

 Ayağı zemine civata ile bağlayın.

Aleti dikey yüzeylere (duvar, vs.) bağlamayın,
aksi taktirde havalandırma yarıklarının so-
ğutulması etkilenebilir.

 Şantiye projektörünü yerleştirin.

9 Sehpa ile kurulum [5]
Aleti sadece Festool sehpası ST DUO 200 ile
kullanın. Sehpa toplam yüksekliğinin 2,0 m
aşılması yasaktır. Sehpanın kullanım kılavu-
zunu dikkate alın.

 Sehpayı dayanağa kadar katlayın [5].

 Şantiye projektörünü yerleştirin.

 Yerleştirilmiş olan şantiye projektörünü sabitle-
ninceye kadar döndürün.

10 Asma
10.1 Duvara [6]

Aleti öngörülen duvar kancasına [2-1] asın. Duvar
kancasını duvar içinde gömülü olan çivi veya civata-
ya takın.

10.2 Halata [7]

Alet kılavuz oluğu [7-1] ile sapının ortasından bir
halata asılabilir.

11 Bakım ve temizleme

Bakım ve onarım bilgileri

Müşteri hizmetleri ve onarım çalış-
maları sadece üretici firma veya yetkili
servisler tarafından yapılacaktır: En
yakın servisin adresi: www.festo-
ol.com/service

UYARI

Müsaade edilmeyen voltaj veya frekans!

Kaza tehlikesi

 Tip etiketindeki bilgileri dikkate alın.

 Ülkeye özel durumları dikkate alın.

0,2m

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

 Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce da-
ima elektrik fişini prizden çekin!

 Gövdenin açılmasını gerektiren tüm bakım ve
onarım çalışmaları sadece yetkili bir müşteri
hizmetleri servisi tarafından gerçekleştirilmeli-
dir.
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Sadece orijinal Festool yedek parçaları
kullanın! Sipariş Nr.: www.festo-
ol.com/service

– Aletin plastik camını hasar görmesini önlemek
için sadece kuru ve yumuşak bir bez ile silin. Sol-
vent maddesi kullanmayın.

– Hava sirkülasyonunu sağlamak için aletin soğut-
ma deliklerini daima, temiz ve tıkanmamış bir
durumda tutun.

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:

2011/65/AB, 2004/108/AT (19.04.2016'ya kadar),
2014/30/AB (20.4.2016’dan itibaren), EN
55015:2013, EN 60598-1:2008 + A11-2009, EN
60598-2-4:1997, EN 60598-2-24:2013, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62493:2010, EN
62031:2008+A1:2013 

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler

Araştırma, Geliştirme, Teknik Dokümantasyon Mü-
dürü 
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Şantiye projektörü Makine Seri 
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