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SYSLITE STL 450 201946, 202282

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 järg-

mistele standarditele ja normdokumentidele: 

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavl-

jujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj 

proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima 

sljedećih smjernica, normi ili normativnih 

isprava:

ES konformitātes deklarācija. 
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, 

ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, 

standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: 

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami 

visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys 

tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų 

arba normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovor-

nostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z 

vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direk-

tiv, standardov ali normativnih dokumentov: 

EU megfelelőségi nyilatkozat: 
Kizárólagos felelõsségünk tudatában 

kijelentjük, 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: 
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ES-Vyhlásenie o zhode: Zodpovedne 

vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí 

so všetkými relevantnými požiadavkami 

nasledujúcich smerníc, noriem alebo 

normatívnych 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:
____________________________________

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 

2009/125/EG

EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-8:2013, EN 

60598-2-24: 2013, EN 62471:2008,  EN 55015: 

2013, EN 61547: 2009, EN 62493: 2010, EN 

61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 

50581: 2012____________________________________
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Head of Research, Development and Techni-
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1 Semboller
Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kılavuzu/uyarıları okuyun!

DİKKAT!Işığın içine bakmayın!

D
Yüzey sıcaklığı yatay yüzeylerde 90 
°C'i, dikey dış yüzeylerde 150 °C'yi 
aşamaz.

Lamba DIN EN 60598 uyarınca "zor ça
lışma koşulları" için uygundur.

Kullanım ömrünü tamamlamış maki
neyi evsel atıklar içine atmayın.

Kullanım talimatı

2 Güvenlik uyarıları
İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve tali
matları okuyun. İş güvenliğine ve talimat

lara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, 
yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana ge
lebilir.
Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uya
rılarını ve talimatları saklayın.
– Lambayı itinalı kullanın. Alet, yüksek yan

gın ve patlama tehlikesine yol açan sıcaklık 
üretebilir.

– Alet ile, patlama tehlikesinin bulunduğu 
ortamda çalışmayın.

– Alet açık olduğunda üzerini örtmeyin. Alet 
işletim sırasında ısınır ve bu ısı aşırı birikti
ği takdirde yangınlara neden olabilir.

–  Zararlı ışık radyasyonu uyarısı. Işığa 
uzun süre doğrudan bakmayın. Işığı başka 
insanlara veya hayvanlara doğru yönelt
meyin. Optik radyasyon gözlere zarar vere
bilir.

– Cihazı karayolu trafiğinde kullanmayın. 
Cihazın karayolu trafiğinde kullanılması 
için izni yoktur.

– Akım beslemesine ıslak cihaz bağlamayın. 
Cihaz suya düşerse, akım beslemesine 
bağlanmadan önce kurumalıdır.

– Tehlikeleri önlemek için elektrik kablosu 
ve elektrik fişini düzenli olarak kontrol 
edin. Hasarlı bir elektrik kablosunu hemen 
akım beslemesinden ayırın ve yetkili bir 
müşteri hizmetleri servisinde kablonun de
ğiştirilmesini sağlayın.

– Tripoda sabitleme sırasında sağlam bi
çimde durmasını sağlayın. Cihaz sağlam 
durmadığında veya doğru monte edilmedi
ğinde aşağı düşebilir, bunun sonucunda ya
ralanma, elektrik çarpması veya maddi ha
sar meydana gelebilir.

– Tripodu kuru, düz ve sağlam bir zemin 
üzerine koyun. Tripodun ayakları dayanağa 
kadar katlanmamışsa veya tripod sağlam 
biçimde durmuyorsa yaralanma, elektrik 
çarpması veya maddi hasar meydana gele
bilir.

– Alette hasar meydana geldiğinde aleti kul
lanmayın.

– Alet bir oyuncak değildir! Aleti çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayın.

3 Amacına uygun kullanım
Çizgi feneri kaba işlenmiş yüzeylerin kontrolü 
için tasarlanmıştır. Elektrik bağlantı noktasının 
işletme güvenliğini dikkate alın.
Lamba üzerinde iletken olmayan tozların birik
mesinin beklenebileceği ortamlarda kullanıl
mak için.
Cihaz evin odalarını aydınlatmak için uygun de
ğildir.

Kullanım amacına uygun olmayan kulla
nım nedeniyle meydana gelen hasarlar ve 

kazalardan kullanıcı sorumludur.

Türkçe
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4 Teknik özellikler
Çizgi feneri STL 450
Nominal gerilim 220 - 240 V
Frekans 50/60 Hz
Ampul 64 x 0,25 W LED 5000 K
Maksimum güç 18 W
LED ışık akışı 1200 lm
Renk sıcaklığı 5000 K
Renk oluşturma endeksi RA > 80
Çalışma ömrü (L70) >10.000 saat
İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı -10°C ile +45°C arasında
Adaptör ve tripod ile maksimum yükseklik (çizgi feneri üst kenarı) 2,50 m
Maks. etki mesafesi 2,50 m
Ağırlık 1,5 kg
Koruma sınıfı IP 55

5 Cihaz elemanları
Belirtilen şekiller Türkçe kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.
[1-1] Açma/Kapatma düğmesi
[1-2] Aydınlatma alanı
[1-3] Elektrik kablosu
[1-4] Kablo sarma tertibatı

6 İşletime alma
  UYARI

İzin verilmeyen gerilim veya frekans!
Kaza tehlikesi
► Tip etiketindeki bilgileri dikkate alın.
► Ülkeye özel durumları dikkate alın.

  UYARI
İçeri giren nem nedeniyle elektrik çarpması.
İnsanlarda yaralanmalar ve elektrik fişinde 
hasar.
► Elektrik fişini ortam nemli değilse takın.

6.1 Açma/kapatma [1-1]
Açma
► Elektrik kablosunu kablo sarma tertibatın

dan [1-4] çözün.
► Elektrik kablosunun fişini prize takın.
► Açık/Kapatma düğmesine [1-1] basın.

Kapatma
► Açık/Kapatma düğmesine [1-1] yeniden ba

sın.
► Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın.
► Elektrik kablosunu kablo sarma tertibatı

na [1-4] sarın.
6.2 Sıcaklık denetimi
İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığının dışına çı
kıldığında çizgi feneri kapanır.

7 Kurma
Çizgi fenerinin etki mesafesi 2,50 metredir. Da
ha fazla mesafede düz olmayan yerler güvenilir 
biçimde anlaşılmayabilir.
Yüzeyde optimum aydınlatma elde etmek için 
çizgi fenerini yüzeye 90° açıyla [2] yerleştirin.
Çizgi feneri farklı hedef yüzeyleri aydınlatabilir:
[3 A] Zemin -> Bölüm  7.1 
[3 B]+[3 C] Duvar -> Bölüm  7.1 ve Bölüm  

7.2 
[3 D] Tavan -> Bölüm  7.2 
[3 E] Eğim -> Bölüm  7.2 

7.1 Zemine yerleştirilmesi
Çizgi feneri iki farklı pozisyonda yerleştirilebilir 
[3 A] + [3 B].
7.2 Yüksekliğin ayarlanması
Cihaz sadece Festool tripod ST DUO 200 ve Fes
tool adaptör AD-ST DUO 200 ile birlikte kullanı
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labilir (kısmen teslimat kapsamında değildir). 
Tripodun ve adaptörün kullanım kılavuzuna dik
kat edin.
Tripodu kuru, düz ve sağlam bir zemin üzerine 
koyun. Tripodun bacaklarını dayanağa kadar 
katlayın.
Tripodun ve adaptörün bağlanması [4]
► Tripodu dayanağa kadar katlayın.
► Adaptörü istenen pozisyonda dayanağa ka

dar tripoda yerleştirin.
► Adaptörü yuvasına oturana kadar döndürün.
Adaptörün ve çizgi fenerinin bağlanması [5]
Çizgi feneri kıskaçlarını sadece çizgi fenerinin 
işaretlenen bölgesine [5-1] takın.
► Çizgi fenerinin arka tarafını çizgi feneri kıs

kacına ekleyin.
Çizgi fenerinin konumlandırılması [6]
► Çizgi fenerini her iki döner mafsal yardımıy

la hedef alana hizalayın.
► Tripodun yüksekliğini ayarlayın.

8 Bakım
NOT

Gövdeyi açtığınızda cihaz zarar görür.
► Cihazı açmayın.
► Hasarlı cihazı değiştirin.
Cihaz bakım gerektirmez.
Cihazın ampulü değiştirilemez. Ampulün çalış
ma ömrü sona erdiğinde komple cihaz değişti
rilmelidir.
Hasar görmesini engellemek için, cihaz plastik 
camını sadece kuru ve yumuşak bir bez ile ve 
yumuşak bir temizleyici ile silin. Solvent mad
desi kullanmayın.

9 Çevre
Cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! 
Cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar çev
reye zarar vermeyecek biçimde yeniden 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulu
sal düzenlemelere uyun.
Sadece AB: Ulusal hukukun bir parçası olan 
elektrikli ve elektronik eski aletler ve dönüşüm 
hakkındaki Avrupa Direktifi uyarınca, kullanıl
mış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanır ve 
çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden de
ğerlendirmeye tabi tutulur.
REACh hakkındaki bilgiler: www.fes
tool.com.tr//şirket/standart-festool/çevre/
yasal-çerçeveler
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