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1 Semboller

2 Güvenlik uyarıları
2.1 Elektrikli aletler için genel güvenlik 

uyarıları
İKAZ! Elektrikli alete yönelik tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları

ve teknik özellikleri dikkatlice okuyun. Aşağıdaki
talimatlara dikkat edilmemesi durumunda elektrik
çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanma tehlikesi
söz konusudur.

Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullan-
mak için saklayın.
Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ te-
rimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu
ile) çalıştırılan elektrikli aletlerine ve akülü elekt-
rikli aletlere (elektrik kablosu olmadan) karşılık
gelir.

1 İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
a. Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun. Çalış-

ma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlat-
ma iş kazalarına neden olabilir.

b. Yanıcı sıvı, gaz ve toz bulunan patlayıcı ortam-
larda elektrikli alet ile çalışma yapmayın. Elekt-
rikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek
kıvılcımlar oluşturur.

c. Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer
kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun. Dikkati-

nizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki
kontrolünüz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gözetim altında tutmadan çalış-
tırmayın. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durduğunda elinizden bı-
rakın.

2 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a. Elektrikli aletin bağlantı fişi, prize uygun olma-

lıdır. Kullanılacak fiş hiç bir şekilde değiştiril-
memelidir. Adaptör fişlerini, topraklanmış
elektrikli aletler ile birlikte kullanmayın. Üze-
rinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun priz-
lerin kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

b. Borular, kalorifer petekleri, ocaklar, buzdolap-
ları gibi topraklanmış yüzeylere temas etmek-
ten kaçının. Vücudunuz bu gibi topraklanmış
cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarp-
ması riski bulunur.

c. Elektrikli aletleri yağmurdan ve nemli ortam-
lardan uzak tutun. Elektrikli aletin içine su gir-
mesi, elektrik çarpma riskini arttırır.

d. Bağlantı kablosunu elektrikli aletin taşınması,
asılması veya fişin prizden çekilmesi amacıyla
kullanmayın. Bağlantı kablosunu sıcaktan, yağ-
dan, keskin kenarlardan veya makinenin hare-
ket eden parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpma riski-
ni arttırır.

e. Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken sa-
dece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş
uzatma kabloları kullanın. Açık alan kullanımına
uygun bir uzatma kablosunun kullanılması,
elektrik çarpma riskini azaltır.

f. Elektrikli aletin ıslak ortamda kullanılması en-
gellenemiyorsa bir kaçak akım koruma şalteri
kullanın. Kaçak akım koruma şalterinin kullanıl-
ması, elektrik çarpma riskini azaltır.

3 KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ
a. Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak

kontrol edin, sağduyulu bir şekilde çalışın. Yor-
gunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi
altındayken elektrikli aleti kullanmayın. Elekt-
rikli aleti kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

b. Kişisel korunma tertibatları kullanın ve daima
iş gözlüğü takın. Toz maskesi, kaymayan emniyet
ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişi-
sel koruyucu tertibatlar; elektrikli aletin türüne
ve kullanımına bağlı olarak yaralanma riskini
azaltır.

c. Aletin istem dışı çalıştırılmasından kaçının. Güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan önce

Sembol Anlamı

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını 
okuyunuz!

Kulaklık takın!

Maske kullanın!

İş gözlüğü takın!

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

Tüyo, uyarı

İşlem talimatı

Koruma sınıfı II
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veya aleti taşımadan önce elektrikli aletin kapa-
tıldığından emin olun. Elektrikli alet taşınırken
parmağınızın şalterin üzerinde olması veya alet
açık durumdayken güç kaynağına bağlanması,
yaralanmalara neden olabilir.

d. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayar aletleri-
ni veya vida anahtarlarını çıkarın. Aletin dönen
bölümünde bağlı bulunabilecek bir alet veya
anahtar yaralanmalara neden olabilir.

e. Normal dışı vücut hareketlerinden kaçının.
Ayakta sağlam durun ve daima dengenizi sağla-
yın. Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik
durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol altında
tutabilirsiniz.

f. Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı
takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parçalarından uzak tutun. Bol el-
bise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden
parçalarına takılabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatları monte edi-
lirse, bunlar bağlanmalı ve doğru şekilde kulla-
nılmalıdır. Bir toz emme tertibatının
kullanılması, toz kaynaklı tehlikeleri azaltabilir.

h. Elektrikli alet kullanımına yönelik uzun süreli
tecrübeniz olsa bile, güvenlik önlemlerinden
vazgeçmeyin ve güvenlik kurallarını ihlal etme-
yin. Saniyelik dikkatsiz davranışlar bile ağır yara-
lanmalara neden olabilir.

4 ELEKTRİKLİ ALETİN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için

uygun olan elektrikli aleti kullanın. Uygun alet
ile işinizi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde ya-
parsınız.

b. Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanma-
yın. Açılıp kapatılması mümkün olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c. Alet ayarlarını yapmadan, aksesuar parçalarını
değiştirmeden veya aleti kenara bırakmadan
önce aletin fişini prizden çekin ve/veya aküyü
aletten sökün. Bu güvenlik önlemleri sayesinde,
elektrikli aletin istem dışı çalışmaya başlaması
engellenmiş olur.

d. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların eri-
şemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanımı
hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları
okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan ki-
şiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.

e. Elektrikli aletin ve aksesuarların bakımını
özenli yapın. Hareket eden parçaların sorunsuz
çalışıp çalışmadığını, sıkışıp sıkışmadığını, par-
çaların kırık veya hasarlı olup olmadığını ve bu
parçaların elektrikli aletin çalışmasını etkileyip

etkilemediğini kontrol edin. Hasarlı parçaların,
alet kullanımından önce onarılmasını sağlayın.
Birçok iş kazası, bakımı iyi yapılmamış elektrikli
aletlerin kullanımı sonucu ortaya çıkar.

f. Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici
aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.

g. Elektrikli aleti, aksesuarları, ek aletleri vb. ilgi-
li talimatlara uygun olarak kullanın. Çalışma
şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.
Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kulla-
nılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve
iş kazalarına neden olur.

h. Tutamakların ve tutamak yüzeylerinin her za-
man kuru ve temiz olmasını sağlayın, yağ ile
gresten uzak tutun. Kaygan tutamaklar ve tuta-
mak yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda gü-
venli kullanımı ve elektrikli aletin kontrol
edilmesini engeller.

5 AKÜLÜ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Aküleri sadece üretici firmanın tavsiye ettiği

şarj cihazı ile şarj edin. Belirli bir tip akünün şarj
edilmesi için tasarlanmış olan şarj cihazı ile farklı
tipte bir akü şarj edildiğinde yangın tehlikesi orta-
ya çıkar.

b. Elektrikli aletlerde sadece öngörülen aküleri
kullanın. Öngörülen akülerden farklı tipte akü
kullanılması, yaralanmalara veya yangınlara ne-
den olabilir.

c. Kullanılmayan aküleri ataç, demir para, anah-
tar, çivi, cıvata veya diğer küçük metal parçalar-
dan uzak bir yerde saklayın; bunlar akü kutup
başları ile temas ederek kısa devre yapmasına
neden olabilir. Akü kutup başlarının kısa devre
yapması yanmalara veya yangına neden olabilir.

d. Yanlış kullanım sonucunda aküden sıvı akabilir.
Bu sıvıya temas etmekten kaçının. Akü sıvısına
tesadüfen temas ettiğinizde temas edilen böl-
geyi su ile yıkayın. Akü sıvısı gözlere kaçtığında
doktora başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cildin
tahriş olmasına veya yanmalara neden olabilir.

e. Hasarlı veya orijinal durumda olmayan bir akü
kullanmayın. Hasarlı veya orijinal durumda ol-
mayan aküler öngörülemeyen davranışlarda bu-
lunabilir ve yangın, patlama veya yaralanma
tehlikelerine neden olabilir.

f. Aküyü asla ateşe veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın. Ateş veya 130 °C'nin üzerin-
deki sıcaklıklar patlamalara neden olabilir.

g. Tüm şarj talimatlarına uyun ve aküyü veya akü-
lü aleti asla kullanım kılavuzunda belirtilen sı-
caklık aralığının dışında şarj etmeyin. Hatalı şarj
veya izin verilen sıcaklık aralığının dışında yapılan
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şarj nedeniyle akü zarar görebilir ve yangın riski
artar.

6 SERVİS
a. Elektrikli alet sadece kalifiye uzman personel

tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanıla-
rak onarılmalıdır. Böylece elektrikli aletin çalış-
ma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

b. Hasarlı akülere asla bakım yapılmamalıdır.
Akülere yönelik tüm bakım çalışmaları sadece
üretici veya yetkili müşteri servisleri tarafından
yapılmalıdır.

c. Onarım ve bakım çalışmalarında sadece orijinal
parça kullanın. Kullanımı öngörülmeyen aksesu-
ar veya yedek parçaların kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

2.2 Makineye özel güvenlik uyarıları
– Çalışma sırasında sağlığa zararlı tozlar oluşa-

bilir (örn. kurşun içeren boya, bazı talaş türle-
ri). Bu tozlara temas etme veya tozların teneffüs
edilmesi, operatör ve yakındaki kişiler için tehli-
ke oluşturabilir. Ülkenizde geçerli olan güvenlik
talimatlarına dikkat edin.

Sağlığınızı korumak için P2 solunum koru-
ma maskesi kullanın. Kapalı mekanlarda
yeterli havalandırma olmasını sağlayın ve
bir toz emme tertibatı kullanın.

Zımparalama sırasında meydana gelen teh-
likeler nedeniyle daima bir koruyucu gözlük
kullanın.

– Örneğin polisaj keçesi veya zımparalama başlı-
ğı gibi yağ bulaşmış çalışma malzemelerinizi su
ile yıkayın ve kurutmaya bırakın. Yağ bulaşmış
çalışma malzemeleri kendiliğinden alev alabilir.

– Dikkat yangın tehlikesi! Zımparalanacak iş par-
çası ve zımparalama makinesinin aşırı ısınma-
sından kaçının. Çalışma molalarında daima toz
deposunu boşaltın. Filtre torbası veya mobil toz
emicinin filtresindeki zımpara tozu, örneğin me-
tal iş parçaların zımparalanmasında oluşan kıvıl-
cım gibi sebeplerden kendiliğinden alev alabilir.
Zımpara tozu boya, poliüretan artıkları veya diğer
kimyasal maddeler ile karıştığında ve uzun bir
çalışma süresinden sonra kızgın olduğunda teh-
like büyüktür.

– Elektrikli alet yere düştüğünde elektrikli aletin
ve zımpara tabanının zarar görüp görmediğini
kontrol edin. İyice kontrol edebilmek için zım-
para tabanını sökün. Çalışmaya başlamadan
önce hasarlı parçaların onarılmasını sağla-
yın.Kırık bir zımpara tabanı ve hasarlı makineler
yaralanmalara neden olabilir ve makinenin gü-
venli kullanımını engeller.

– Sadece orijinal Festool zımpara tabanları kulla-
nılmalıdır.

– Uzun ömürlü toz torbalarının kullanılması
elektrik yüklenmesine neden olabilir. Mümkün-
se, elektrikli alet ile her zaman bir antistatik
emme hortumu (AS) kullanın. Küçük bir elektrik
çarpması kısa süreli bir korkmaya ve dikkatsizli-
ğe neden olabilir, bu nedenle bir kaza yaşanabilir.

2.3 Emisyon değerleri
EN 62841 (bkz. AB uygunluk beyanı) uyarınca belir-
lenen standart ses değerleri şunlardır:

Titreşim emisyon değeri ah (üç yöndeki vektörel
toplam) ve tolerans K, EN 62841 (bkz. AB uygunluk
beyanı) uyarınca belirlenmiştir:

Belirtilen emisyon değerleri (titreşim, gürültü) 

– makinelerin kıyaslanmasında kullanılır,

– Bu değerler ayrıca kullanım sırasında titreşim ve
gürültü yükünü geçici olarak tahmin etmek için
de uygundur. 

– elektrikli el aletinin ana kullanım alanını temsil
eder.

Başka aparatlar ile kullanıldığında veya yeterli ba-
kım yapılmadığında, başka kullanım alanlarında
değerler artış gösterir. Makinenin boşta çalışması
veya durma sürelerini dikkate alın!

3 Amaca uygun kullanım
Zımpara makineleri kullanım amacına uygun ola-
rak ahşap, plastik, taş, kompozit malzeme, boya/ci-
la, sıva alçı ve benzer malzemelerin zımparalan-
ması için tasarlanmıştır. Metal ve asbest içeren
malzemeler işlenmemelidir.

Elektrik emniyeti nedeniyle makine nemli olmama-
lı ve nemli ortamlarda çalıştırılmamalıdır. Makine
sadece kuru zımpara için kullanılmalıdır.

DTS 400REQ RTS 400REQ

Ses basınç seviyesi 
LPA

72 dB(A)  73 dB(A)

Ses güç seviyesi LWA 83 dB(A) 84 dB(A)

Tolerans K 3 dB 3 dB

DIKKAT

Çalışma esnasında oluşan gürültü (ses)
İşitme organına zarar verir
 Kulaklık takın!

DTS 400REQ RTS 400REQ

Titreşim emisyon 
değeri (3 eksenli) ah

3,5 m/s2  < 2,5 m/s2

Tolerans K 1,5 m/s2  1,5 m/s2
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Testerenin kullanım amacına uygun kullanıl-
mamasından kaynaklanan hasarlardan kul-
lanıcı sorumludur.

4 Teknik özellikler

5 Makine parçaları

Kılavuz içinde gösterilen resimler çok dilde hazır-
lanmış kullanım kılavuzunda yer alır.

6 Çalıştırma

Şebeke bağlantı hattının bağlanması ve çözülmesi -
bkz. resim [2].

Şalter [1-1] açma/kapama düğmesidir (I = AÇIK, 0
= KAPALI).

 Elektrik kesintisinde veya şebeke fişi çekildiğin-
de, açma/kapama düğmesi hemen kapalı konu-
ma alınmalıdır. Bu kontrolsüz bir şekilde tekrar
çalışmasını önler.

7 Ayarlar

7.1 Elektronik sistem

Düşük devirli başlangıç
Elektronik ayarlı düşük devirli başlangıç, makine-
nin başta sarsıntısız çalışmasını sağlar.

Sabit devir sayısı
Önceden seçilen motor devir sayısı elektronik sis-
tem ile sabit tutulur. Bu sayede usulüne uygun kul-
lanım durumunda (ölçülü baskı kuvveti) zımparala-
ma hızının aynı kalması sağlanır.

Devir ayarlama
Devir değeri ayar düğmesi [1-3] ile 6000 ve 12000
d/dk arasında ayarlanabilir.

Bu regülasyon sayesinde, zımparalama hızlarını il-
gili malzemeye optimal şekilde uyarlayabilirsiniz
(bkz. Bölüm 8). 

Titreşimli zımpara DTS 400REQ RTS 400REQ

Güç 250 W 250 W

Devir (boşta çalışma) 6000 - 12000 dev/dak 6000 - 12000 dev/dak

Devir maks.1 16000 dev/dak 16000 dev/dak

Zımparalama stroğu 2,0 mm 2,0 mm

Zımpara tabanı 100 x 150 mm 80 x 130 mm

Ağırlık (elektrik kablosu olmadan, zımpara tabanı 
ile)

1,2 kg 1,2 kg

1. Elektronik sistem arızalı olduğunda oluşabilecek maks. devir değeri.

[1-1] Açma/kapama düğmesi

[1-2] Plug-it bağlantısı

[1-3] Devir sayısı regülasyonu

[1-4] Emme parçası

[1-5] Zımpara tabanı

[1-6] Protector

[1-7] Uzun ömürlü toz torbası

[1-8] Toz torbası adaptörü

[1-9] Tutamak (izole tutamak yüzeyleri)

UYARI

Müsaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi
 Akım kaynağı frekansı ve şebeke gerilimi tip pla-

kası üzerindeki bilgilerle örtüşmelidir.

 Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanılabilir.

DIKKAT

Bayonet kilit tam olarak kilitlenmediğinde Plug it
bağlantılarında ısınma
Yanma tehlikesi
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce şebeke

bağlantı bayonet kilidin komple kapalı ve kilit-
lenmiş olup olmadığını kontrol edin.

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
 Makinede yapacağınız tüm çalışmalardan önce

daima şebeke fişini prizden çekin!
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7.2 Zımpara tabanının değiştirilmesi [3]

Optimal çalışma sonucu sadece orijinal akse-
suar ve sarf malzemeleri ile elde edilebilir.

Orijinal aksesuar veya sarf malzemesi kullanılma-
dığında garanti hakları kaybolur.

Zımpara tabanının StickFix tabakası aşınmışsa,
zımpara tabanı komple değiştirilebilir:

Dört adet cıvata açılmalıdır.

Zımpara tabanı aşağı doğru çekerek çıkarılma-
lıdır.

Yeni zımpara tabanı yerleştirilmelidir. 

Dört adet cıvata elle (2,5 Nm) sıkılmalıdır.

7.3 Zımparalama aksesuarının StickFix ile 
sabitlenmesi [3a]

StickFix zımpara tabanı yüzeyine uygun StickFix
zımpara kağıtları ve StickFix zımpara keçeleri hızlı
ve kolayca sabitlenebilir. 

 Kendinden yapışkanlı zımpara aksesuarı zım-
para tabanına bastırılmalıdır.

7.4 Emme düzeneği

Uzun ömürlü toz torbası bulunan dahili emme sis-
temi
Zımpara makinelerinde standart olarak bir dahili
emme sistemi mevcuttur. Zımpara tozu, zımpara
tabanındaki emme deliklerinden emilir ve toz tor-
basında biriktirilir.

Toz torbasının montajı [4]
Toz torbası adaptörü toz emme bağlantısına itil-
melidir.

Toz torbası, yerine oturuncaya kadar adaptöre
bastırılmalıdır.

Emme gücü azaldığında toz torbası boşaltıl-
malıdır.

Toz torbası tespit elemanlarına bastırılmalıdır.

Toz torbası arkaya doğru çekerek çıkarılmalıdır.

Toz torbasının kapağı açılmalıdır.

Toz torbası boşaltılmalı ve atık atılmalıdır.

Festool taşınabilir toz emme sistemi ile toz emme
Uzun süreli zımparalama çalışmalarında toz torba-
sının sıklıkla boşaltılmasını önlemek için toz emme
bağlantısına [1-4] 27 mm'lik emme hortumu çapı-
na sahip bir Festool taşınabilir toz emme sistemi
bağlanabilir.

Önerilen: Antistatik emme hortumu kullanılmalı-
dır! Bu sayede elektrik yüklenmesi önlenebilir.

7.5 Kenar koruması (Protector) [5]
Kenar koruması [1-6], zımpara tabanı etrafının bir
yüzeye temas etmesini (örn. bir duvar veya bir pen-
cere boyunca zımparalarken) ve bunun sonucunda
makinenin geri tepmesini veya hasar görmesini ön-
ler.

8 Makine ile çalışma

Asagida açiklanan bilgileri dikkate alin:
– Aşırı baskı uygulayarak makineye aşırı yüklen-

meyin! En iyi zımparalama sonucunu, orta kuv-
vette baskı uygulayarak çalışırsanız elde
edersiniz. Zımparalama gücü ve kalitesi esasen
doğru zımparalama aksesuarının seçilmesine
bağlıdır.

– Köşe ve kenarlarda çalışma daha çok ucun nok-
tasal zorlanmasına ve yüksek ısı oluşumuna ne-
den olur. Bu nedenle düşük basınçla çalışın. 

– Güvenli kullanım için makineyi her zaman bir eli-
nizle tutamaktan tutun [1-9].

Zımparalama çalışmaları için ayar düğmesinde
aşağıda açıklanan ayarlamaları yapmanızı tavsiye
ederiz [1-3]:

UYARI

Toz nedeniyle sağlık tehdidi
 Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan

çalışmayın.

 Ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

UYARI

Yaralanma tehlikesi
 İş parçasını, çalışma sırasında hareket edeme-

yecek şekilde sabitleyin.

Zımpara çalışmaları Ayar düğ-
mesi kade-

mesi

– Maks. aşındırmalı zımparalama

– Eski boyaların zımparalanması

– Boyama işleminden önce ahşap ve kapla-
manın zımparalanması

– Yüzeylerin boyanmasında ara zımparala-
ma

5 - 6
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9 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

Cihaz kendiliğinden kapanabilen özel kömürlerle
donatılmıştır. Bunlar eskimişse otomatik olarak
elektrik kesintisi gerçekleşir ve cihaz durur. 

Hava sirkülasyonunu sağlamak için motor gövde-
sindeki soğutma havası delikleri daima açık ve te-
miz tutulmalıdır. 

Makine gücünde azalma olduğunda veya titreşim
fazlalaştığında makinenin soğutma deliklerini hava
ile temizleyin.

10 Aksesuar
Sadece orijinal Festool zımpara tabanlarını kulla-
nın. Düşük kaliteli zımpara tabanlarının kullanıl-
ması durumunda ciddi dengesizlikler meydana ge-
lebilir. Bunlar çalışma sonucunun kalitesini olum-
suz etkiler ve makinenin aşınmasını arttırır.

Akseuar ve takımların sipariş numaraları Festool
kataloğunda veya „www.festool.com“ internet say-
fasında bulunur.

11 Çevre
Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi evsel atık-
lar içine atmayın! Kullanılmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini çevreye uyumlu bir geri
kazanım merkezine iade edin. Geçerli olan 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

– İnce sürülmüş ön boyanın zımparalanma-
sı

– Nonwoven zımpara elemanı ile ahşap
zımparalama

– Ahşap parçalarda kenar kırma

– Astar uygulanmış ahşap yüzeyleri düzleş-
tirme

4 - 5

– Masif ahşap ve kaplama kenarlarını zım-
paralama

– Pencere ve kapı oluklarını zımparalama

– Kenar bölümlerin boyanmasında ara zım-
paralama

– Nonwoven zımpara elemanı ile doğal ah-
şap pencereleri zımparalama

– Nonwoven zımpara elemanı ile ahşap yü-
zeyleri düzleştirme

– Nonwoven zımpara elemanı ile kireç faz-
lalığını temizleme

3 - 4

– Boyalı yüzeylerde ara zımparalama

– Nonwoven zımpara elemanı ile doğal ah-
şap pencere oluklarını temizleme

2 - 3

– Boyanmış kenarları zımparalama

– Termoplastik malzemeleri zımparalama

1 - 2

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
 Tüm periyodik bakım ve bakım çalışmalarından

önce daima elektrik fişini prizden çekin!

 Motor gövdesinin açılmasını gerektiren tüm ba-
kım ve onarım çalışmaları sadece yetkili bir
müşteri hizmetleri servisi tarafından gerçekleş-
tirilmelidir.

Zımpara çalışmaları Ayar düğ-
mesi kade-

mesi

EKAT

1

2
3 5
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