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Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: 07024 /804-0
Telefax: 07024/804-20608
http://www.festool.com

CMS-PS 200/PS 300

Оригинално „Ръководство за работа”
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Технически данни CMS-PS 200/PS 300
Режещ нож, макс. допустима назъбена дължина:  
Дървесина 105 mm
алуминий, cтомана 60 mm
Тегло 3,3 кг

Указаните изображения се намират в 
многоезичното Ръководство по обслужването.

Oбем на доставката
 - Устройство за закрепване на електрически 
ножов трион (1.1)

Символи
 

 Внимание, опасност!

 Прочетете ръководството и указанията!

1 Използуване по предназначението
В устройството за закрепване (1.1) могат да 
бъдат монтирани следните електрически 
ножови триони:
 - PS 200 E 
 - PS 2 E 
 - PS 2 
 - PS 300 Q 
 - PS 300 EQ 
 - PSB 300 Q 
 - PSB 300 EQ 
 - PS 400 EBQ 
 - PS 420 EBQ
 - PSB 400 EBQ
 - PSB 420 EBQ

 Използването на други прободни 
триони е невъзможнот и поради това 
забранено.

С монтирането на един от гореспоменатите 
електрически ножови триони в устройството за 
закрепване и неговото монтиране в CMS-GE/
Basis Plus Вие получавате един транспортируем 
електрически ножов трион за маса.
Машините са предназначени за рязане на 
дърво, дървесноподобни материали, гипсово 
и цементно свързани влакнести материали, а 
също така и на пластмаси.
С предлаганите от Festool специални режещи 
ножове за алуминий машините могат да се 
използват и за рязане на алуминий.

 Потребителят носи отговорност за щети 
и нещастни случаи, станали поради 
използване не по предназначението.

2 Указания за безопасност

 Внимание! Прочете внимателно 
всички указания за безопасна ра бота и 
инструкции, доставени заедно с работната 
маса и използвания електрически 
инструмент. 
Неспазването  на  предупредителните 
указания и упътвания може да стане причина 
за електрически удар, пожар и/или тежки 
наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасна 
работа и инструкции, за да може в бъдеща при 
нужда да се консултирате с тях.
И з п о л з в а н и я т  п о - д о л у  т е р м и н 
«електроинструмент» се отнася до захранвани 
от електрическата мрежа електроинструменти 
(със захранващ кабел) и до захранвани от 
акумулаторна батерия електроинструменти (без 
захранващ кабел).

 - Преди да започнете да регулирате уреда 
или сменяте части от принадлежностите, 
извадете щекера от контакта и/или 
акумулаторния пакет от електрическия 
инструмент. Едно неволно включване на 
електрическия инструмент може да стане 
причина за злополуки.

 - Преди за монтирате електрическия 
инструмент монтирайте правилно работната 
маса. Правилният монтаж е важен се за се 
избегне едно сгромолясване.

 - Преди работа с електрическия инструмент 
го затегнете сигурно към работната маса. 
Клатещи се електрически инструменти могат 
да причинят загуба на контрол.

 - Поставете работната маса на твърда, плоска 
и равна основа. Ако работната маса се клати 
или вибрира, електрическият инструмент 
или обработвания детайл не могат да се 
контролират надеждно и сигурно.

 - Не претоварвайте работната маса и не я 
използвайте като стълба или скелет. При 
претоварване или ако стоите върху работната 
стойка тя се „претоварва отпред“ и може да 
се преобърне.

 - Преди да започнете работа проверете дали 
режещият нож на електрическия трион е 
закрепен здраво и дали се движи правилно.

 - При рязане по дължина на обработваемите 
детайли, които са по-тесни от 120 мм, 
използвайте подвижен прът.

 - При рязане на кръгли дървени части е 
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необходимо да ги осигурите срещу превъртане 
от двете страни на режещия нож.

 - Не работете с повреден електрически ножов 
трион.

 - Избягвайте да претоварвате електрическия 
ножов трион.

 - Преди да пренасяте машината винаги преди 
това сваляйте режещия нож.

 - Носете подходящи средства за лична защита: 
средства за предпазване на слуха, защитни 
очила, противопрахова маска при работа с 
прахообразуване, защитни ръкавици при 
обработка на грапави материали и при смяна 
на инструментите.

3 Монтиране
 Преди всякаква работа по машината 

извадете щепсела от контакта.

3.1 Подготовка на прободния трион

PS 200 E, PS 2 E, PS 2:
Преди монтажа на електрическия ножов трион 
в устройството за закрепване в работната маса 
на триона може да бъде монтиран един защитен 
лист. По този начин се постига едно по-добро 
прахоизсмукване.

  избутайте устройството за защитата срещу 
трески (2.2) напред,

  поставете защитния лист (2.4, номер за 
поръчка 444 356) със страничните шипове 
(2.3) във вдлъбнатините (2.1) на работната 
маса,

  избутайте защитния лист съвсем назад,
  преместете устройството за защитата 
срещу трески (2.2) отново близо до 
режещия нож.

PS/PSB 300 Q, PS/PSB 300 EQ
Преди монтажа на електрическия ножов трион 
в устройството за закрепване в работната маса 
на триона може да бъде монтиран един защитен 
лист. По този начин се постига едно по-добро 
прахоизсмукване.

  Поставете защитната пластина (3.2, 
номер за поръчка 449 657) както е 
показано на фиг. 3 едностранно в плота на 
електрическия ножов трион,

  натиснете внимателно защитната пластина 
навътре така, че страничните шипове (3.1) 
да се фиксират във вдлъбнатините (3.3) на 
плота на електрическия ножов трион.

PS 400 EBQ, PSB 400 EBQ, PS 420 EBQ, PSB 420 
EBQ

 Използвайте винаги предпазителя 
против стърготини (4.1) при рязане с 
прободния трион в CMS-модул.

Внимание: Издърпайте щепсела!
  Монтирайте адаптивната приставка (ADT 
PS-400) (4.4) към прободния трион. (вижте 
ръководството за обслужване на Вашия 
електрически ножов трион)

  Преместете левия бутон за включване 
напред и поставете включващата 
клема(4.3).

  Закрепете закъчалката на включващата 
клема(4.2) след прикачане към 
придържащия механизъм на клемовата 
плоскост(5.1).

Сега бутонът за включване на триона 
е непрекъснато натиснат. Включването/
Изключването на прикачения прободен трион 
се осъществява чрез шалтера на CMSGE.

3.2. Монтиране на електрическия ножов 
трион в устройство за закрепване (1.1)

  оставете устройството за закрепване 
обърнато във вдлъбнатината на CMSGE/
Basis Plus.

  Поставете електрическия ножов трион с 
обратната страна на неговия плот, респ. 
под затягащата пластина (5.1). След това 
плотът на електрическия ножов трион 
трябва да легне във вдлъбнатината на 
устройството за закрепване както това е 
показано на фиг. 5.

  Вкарайте свободната затягаща пластина 
(6.2) през предната части на плота на 
електрическия ножов трион така, че 
месинговия издатък на въртящото се копче 
(6.1) да се фиксира в края на затягащата 
пластина.

  Затегнете въртящото се копче (6.1).

3.3 Монтиране на устройство за закрепване 
в CMS-GE/Basis Plus

  Поставете устройството за закрепване 
както това е показано на фиг. 7 в CMS-
GE/Basis Plus. При това устройството 
за закрепване може да се държи за 
вдлъбнатините (7.1).

  Затворете двете блокировката (7.2, 
завъртане по посока на часовниковата 
стрелка).
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3.4 Прахоизсмукване
 Присъединете електрическия ножов 

трион към прахоуловително устройство 
(вижте ръководството за обслужване на 
Вашия електрически ножов трион).

4 Включване в мрежата
 Напрежение на мрежата трябва да 

отговаря на данните, указани на 
табелката за техническите данни на 
електрическия ножов трион.

  Включете мрежовия щекер на 
електрическия ножов трион в контакта на 
прекъсвача/щекерния блок (7.3).

  PS 200, PS 2, PS 300, PSB 300: Включете 
електрическия ножов трион (вижте 
ръководството за обслужване на Вашия 
електрически ножов трион).

  Включете мрежовия щекер на прекъсвача/
щекерния блок в един контакт на 
токозахранването на Вашата сграда.

  Сега Вие можете да включвате и 
изключвате електрическия ножов трион 
с помощта на прекъсвача/щекерния блок 
(виж ръководството за обслужване CMSGE/
Basis Plus).

5 Регулиране на машината
 Преди всякаква работа по машината 

извадете щепсела от контакта.
Регулировките на електрическия ножов трион 
(смяна на режещия нож, наклонено положение 
на ножовия трион, регулиране на оборотите) се 
извършват както това е описано в ръководството 
за обслужване на Вашия електрическия ножов 
трион.

6 Техническо обслужване и поддръжка
 Преди всякаква работа по машината 

извадете щепсела от контакта.
Всички работи по техническото обслужване и 
ремонта, които изискват отваряне на корпуса 
на двигателя, трябва да бъдат извършвани 
само от авторизирана работилница за сервизно 
обслужване.
Повредени предпазни приспособления и 
части трябва да бъдат съответно ремонтирани 
или сменени в специализирана работилница, 
освен ако в указанията за начина на ползване е 
предвидено нещо друго. Поддържайте редовно 
Вашата машина, за бъде гарантирана нейната 
правилна работа:

  Премахвайте наслоения прах посредством 
прахоизсмукване,

  Сменете вставната част на масата, ако тя е 
износена или повредена,

  След приключване на работа навийте 
електрозахранващия кабел върху държача 
(7.4).

Обслужване на клиенти и ремонт само 
при производителя или оторизираните 
сервизи: Адресът на найблизкия до Вас 
на: www.festool.com/Service

EKAT

1

2
3 5

4 Използвайте само оригинални резервни 
части Festool! Каталожни номера на:
www.festool.com/Service

7 Принадлежности, инструменти
 За Вашата безопасност използвайте 

само оригинални принадлежности и 
резервни части на Festool.

Номерата за поръчка на принадлежности и 
инструменти Вие можете да намерите във 
Вашия каталог на Festool или в Интернет на 
адрес „www.festool.com“.

8 Отстраняванe
Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските 
отпадъци! Предайте уреда, принадлежностите 
и опаковката за рециклиране по безвреден за 
околната среда начин. Спазвайте валидните 
национални разпоредби.
Само за страни-членки на ЕС: В съответствие 
с европейската директива 2002/96/ЕС за 
остарели електрически и електронни уреди и 
с националното законодателство остарелите 
електрически инструменти се събират отделно и 
се отстраняват повторно използуване по начин, 
безвреден за околната среда.

Информация за REACh: 
www.festool.com/reach
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9 Заявление за съответствие с нормите 
на ЕО

Aufnahmeeinheit für Stichsägen 
Retaining Panel for jigsaws
Plaque de fi  xation pour la scie 
sauteuse

Serien-Nr.
Serial No.

N° de série

CMS-PS 200/PS 300 493938
Ние заявяваме под наша собствена отговорност, 
че този продукт отговаря на следните норми или 
нормативни докумен-
ти: EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 съгласно 
правилата на Директива 2004/108/ЕО, 2006/42/
ЕО, 2011/65/EC.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Началник отдел “Изследване, разработка, тех-
нически документация”
26.02.2013


