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1 Semboller

2 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.

– Elektrikli aleti çalışma tezgahına monte etme-
den önce çalışma tezgahını doğru şekilde mon-
te edin. Tezgahın yanlışlıkla kapanmasını
engellemek için doğru şekilde monte edilmesi
çok önemlidir. 

– Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce
çalışma tezgahına güvenli bir şekilde sabitle-
yin. Elektrikli aletin çalışma tezgahı üzerinden
kayması kullanıcının alet üzerindeki kontrolünü
kaybetmesine sebep olur.

– Çalışma tezgahını sağlam, düz ve yatay bir yü-
zey üzerine koyun. Çalışma tezgahı kaydığında
veya sallandığında elektrikli alet düzgün ve gü-
venli bir şekilde kullanılamaz.

– Çalışma tezgahına aşırı yüklenmeyin ve tezgahı
merdiven veya iskele olarak kullanmayın. Ça-
lışma tezgahına aşırı yüklenme veya üzerine çık-
ma sonucunda çalışma tezgahının ağırlık
merkezi yukarı doğru kayar veya devrilebilir. 

– Bağlanacak olan elektrikli el aletinin kullanım
kılavuzundaki bilgileri dikkate alın. Güvenlik
uyarılarına ve azami iş parçası boyutlarına riayet
edilmemesi aletin güvensiz çalışmasına ve iş ka-
zalarına sebep olabilir.

3 Amaca uygun kullanım
Çok fonksiyonlu tezgah MFT / K  A  P  E  X  ile KA-
PEX KS 120/KS 88 elemanı monte edilebilir. 

Çok fonksiyonlu tezgah MFT/3 C O N T U R O  ke-
nar yapıştırıcısının KA 65 montajı için öngörülmüş-
tür. 

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

4 Teknik özellikler

5 Cihazlar

6 Kurma
Çalışma tezgahı çevresindeki zeminin iyi du-
rumda olmasını ve yabancı cisimlerin (örne-
ğin talaş ve yonga artıkları gibi) bulunma-

masını sağlayın.

 Düğme sapları [1-1] dayanağa kadar takın.

 Katlanır ayakları açın ve düğme saplar ile maf-
sallara tekrar civatalayın.

Zemin pürüzlüğünün yol açtığı dengesizlik son
kapağın [1-3] döndürülmesi ile giderilebilir.

Tezgahın katlanır ayaklar açık olduğunda da gü-
venli durmasını sağlamak için alt taraftaki gön-
yeli ayaklar [1-2] lastik kapaklar ile donatılmış-
tır.

Sembol Anlamı

Genel tehlike ikazı

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını 
okuyunuz!

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

Tüyo, uyarı

İşlem talimatı

Çok fonksiyonlu 
tezgah

MFT/
K A P E X

M F T /3 CON-
TURO

Tezgah boyutları

(Genişlik x Uzun-
luk)

869x581 mm 1157x773 mm

Tezgah yüksekliği 

- katlanır ayaklar 
ile

790 mm 900 mm

- katlanır ayaklar 
yoktur

180 mm 180 mm

Ağırlık 18 kg 24,6 kg

[1A] MFT / K A P E X

ile [1-1] Düğme saplar

[1-2] Gönyeli ayaklar

[1-3] Döner son kapak

[1B] MFT/3 C O N T U R O

ile [1-1] Düğme saplar

[1-2] Gönyeli ayaklar

[1-3] Döner son kapak

[1-4] Enine demirler MFT 3-QT

[1-5] adaptör plakası AP-KA 65
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7 Montaj

7.1 K A P E X  montajı

MFT / K A P E X  delikli plaka özellikle KS 120/KS 88
elemanının montajı için öngörülmüştür.

 Elektrikli el aletini Şekilde [2] açıklandığı gibi
MFT / K A P E X  üzerine yerleştirin.

 Elektrikli el aletini işkenceler ile MFT elemanı-
na sabitleyin.

7.2 C O N T U R O  montajı

MFT/3 C O N T U R O  elemanının delikli plakası
özellikle KS 65 elemanının montajı için öngörül-
müştür.

 Şekil [3A]: Enine demirler MFT 3-QT [1-4], eni-
ne demirleri montaj kılavuzunda açıklandığı gibi
MFT/3 C O N T U R O  elemanına monte edin.

 Şekil [3B]: Adaptör plakasını AP-KA 65 [1-5],
adaptör plaka montaj kılavuzunda açıklandığı
gibi MFT/3 C O N T U R O  elemanındaki yarığa
monte edin.

 Şekil [3C]: Kenar yapıştırıcısını KA 65, adaptör
plaka montaj kılavuzunda açıklandığı gibi adap-
tör plaka AP-KA 65 içine monte edin.

 Kenarları yapıştırın. Bu çalışmada kenar yapış-
tırıcının KA 65 kullanım kılavuzunu dikkate alı-
nız.

Festool el aletlerinin bütün kullanım kılavuzları
www.festool.com sayfasında bulunur.

8 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

9 Çevre
Cihazı ev çöpüne atmayın! Cihazları, aksesuarları
ve ambalajları çevreye zarar vermeyen bir yeniden
değerlendirmeye tabi tutun. Geçerli ulusal talimat-
ları dikkate alın.

REACh yönetmeliği hakkında bilgiler: 

www.festool.com/reach
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