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1 Semboller

2 Amaca uygun kullanım
Çalışma lambasının kullanım amacı, iç mekanlarda
kuru bölgelerin aydınlatılmasıdır.

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

3 Teknik özellikler

4 Makine parçaları

5 Güvenlik uyarıları
Uyarı! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları

okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması duru-
munda elektrik çarpabilir, yangın ve/veya ağır yara-
lanmalar meydana gelebilir. 

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

– İş lambasını itinalı kullanın. İş lambası, yüksek
yangın ve patlama tehlikesine yol açan sıcaklık
üretebilir.

– İş lambası ile, patlama tehlikesinin bulunduğu
ortamda çalışmayın.

– İş lambası kullanımdayken üzerini kapatmayın.
İş lambası işletim sırasında ısınır ve bu ısı aşırı
biriktiği takdirde yangınlara neden olabilir.

–Zararlı ışık radyasyonu uyarısı. Işığa
uzun süre doğrudan bakmayın Işığ başka
insanlara veya hayvanlara doğru yönelt-

meyin. Optik radyasyon gözlere zarar verebilir.

– İş lambasını karayolu trafiğinde kullanmayın. İş
lambasının karayolu trafiğinde kullanılması için
izni yoktur.

– İş lambası ile sadece öngörülen Festool Akü Pa-
ketleri kullanın. Öngörülen akü paketlerinden
farklı tipte akü kullanılması yaralanmalara veya
yangınlara yol açabilir.

– Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman
personel tarafından orijinal parça kullanılarak
yapılmasını sağlayın. Böylece aletinizin çalışma
güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

– Onarım ve bakım çalışmaları için sadece orijinal
Festool parçaları kullanın. Kullanımı öngörül-
meyen aksesuar veya yedek parçaların kullanıl-
ması elektrik çarpmasına veya yaralanmalara
sebep olabilir.

– Bu şarj cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fi-
ziksel, sensörik ve zihinsel özelliklere sahip veya
tecrübe ve bilgisi az olan kişiler tarafından ancak
gözetim altında tutulduklarında veya cihazın gü-
venli kullanımı konusunda bilgilendirildiklerinde
ve kullanım esnasında oluşacak tehlikeleri anla-
yabildikleri durumda kullanılacaktır. Çocukların
cihaz ile oynamaları yasaktır. Cihazın temizlen-
mesi ve kullanıcı bakım çalışmalarının, gözetim
altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılma-
sı yasaktır.

– Aküyü, örnegin günes isinlari ve ates gibi yük-
sek isiya karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.

– Yanmakta olan LiIon akülerini kesinlikle su ile
söndürmeyin, kum veya söndürme dokumasi
kullani.

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım kılavuzunu/uyarıları okuyun!

Zararlı ışık yayılma uyarısı. 

Işığa doğrudan bakmayın!

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

Çalışma lambası SYSLITE UNI

Festool aküsü ile anma gerilim 
(BPS/BPC)

 10,8 - 18V =

Aydınlatma elemanı 3x 3W Mini Power LED

Yanma süresi 12 V Akü yaklaşık 7,5 h

15 V Akü yaklaşık 8,5 h

18 V Akü yaklaşık 9,5 h

Işık gücü (100 mm 
mesafeden ölçülmüş-
tür)

%100
olduğunda

20000 Lux

%50 oldu-
ğunda

10000 Lux

Döndürme aralığı -45° / +90°

Ağırlık (aküsüz) 0,34 kg

[1-1] Akü sökme butonu

[1-2] 3 kademeli açma/kapama şalteri - 2 ışık 
kademesi

[1-3] Şarj kapasitesi göstergesi

[1-4] İskele kancası

[1-5] Kemer klipsi

>0.25s
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6 Çalıştırma
6.1 Aküyü değiştirme [2]
İş lambası, BPC ve BPS serisine ait her Festool Akü
Paketi ile işletilebilir. 

6.2 Açma/Kapatma [1-2]
Açma/Kapama şalteri [1-2] üç kademelidir:

– 1 kez basma -> LED maksimum ışık gücü ile açı-
lır (Kademe 1: %100)

– 2 kez basma -> Işık gücü azaltılır (Kademe 2:
%50)

– 3 kez basma -> Kapatılır

6.3 Akü şarj durumu
Kapasite göstergesi [1-3] , açma/kapama şalterine
[1-2] basıldığında akü paketinin şarj durumunu
otomatik olarak gösterir: 

6.4 Sabitleme olanakları

İskele kancası [1-4]

İskele kancası [1-4] (montaj için şekile bakınız [3])
aleti asmaya yarar. İskele kancası bastırılarak göv-
de tertibatı içine takılabilir ve sökülebilir.

Kemer klipsi [1-5]

Kemer klipsi (sağ/sol), cihazın kısa süreyle iş giysi-
sine bağlanmasını sağlar. 

7 Bakım ve temizleme
Müşteri Hizmetleri ve onarım servisi
sadece üretici firma veya yetkili servis-
ler tarafından sağlanır: En yakın adres
için bakınız:

www.festool.com/Service

Sadece orijinal Festool yedek parçaları
kullanılmalıdır.Sipariş No. aşağıdaki
adreste:

www.festool.com/Service

–İş lambasının plastik camını, zarar
görmemesi için sadece kuru ve yumuşak bir bez-
le temizleyin. Çözücü madde kullanmayın.

– İş lambası ve akü paketindeki bağlantı kontakla-
rını temiz tutun.

8 Çevre
Kullanım ömrünü tamamlamış el ale-
tini evsel atıklar içine atmayın! El ale-
ti, akseuar ve ambalajı çevreye zarar
vermeyen geri kazanım sistemine tes-
lim edin. Geçerli olan ulusal yönetme-

likleri dikkate alın.

Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG uyarınca
eski elektrikli cihazlar ayrı toplanmalı ve çevreye
zarar vermeyen bir yeniden değerlendirmeye tabi
tutulmalıdır. 

REACh yönetmeliği hakkında bilgiler: 

www.festool.com/reach

9 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:

2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 55014-1, EN 55014-2

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Araştırma, Geliştirme, Teknik Dokümantasyon Mü-
dürü 

2013-05-15

LED yeşil – Sürekli ışık: Şarj durumu >% 
60

LED yeşil – Yavaş yanıp sönme: Şarj 
durumu % 30 – % 60

LED yeşil – Hızlı yanıp sönme: Şarj 
durumu % 5 – % - 30

LED sarı – Sürekli ışık: Akü boş! Aküyü 
şarj edin!

LED kırmızı – Sürekli ışık: Akü sıcaklığı 
müsaade edilen sınır değerlerinin dışında.

LED kırmızı – yanıp sönme: Genel hata 
göstergesi, örneğin tam temas yok, kısa 
devre, akü arızalı, vs.

Çalışma lambası Seri no
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