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Orijinal kullanım kılavuzu

Kılavuz içinde gösterilen resimler çok dilde
hazırlanmış kullanım kılavuzunda yer alır.

Resimde gösterilen veya tarif edilen aksesu-
arlar kısmen teslimat kapsamında dahil değil-
dir.
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1 Teknik özellikler
Tadilat taşlama makinesi RG 130 E

2 Semboller

3 Makine parçaları

4 Amaca uygun kullanım
Bu makine beton yüzeylerinin düzeltilmesi, kalıp
yerlerindeki dişlerin taşlanarak temizlenmesi, sıva,
boya, yapıştırıcı artıkları, kaplama, pas temizleme,
beton ve ahşap yüzeylerin temizlenmesi için tasar-
lanmıştır. Bu makine sadece üretici firma tarafın-
dan tavsiye edilen taşlama taşları ile kullanım için
tasarlanmıştır ve makine ile kompozit taşlama taş-
larının kullanılması yasaktır. Makine sadece kuru
taşlama uygulamasında güçlü bir toz emme cihazı
ile birlikte kullanılacaktır.

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

5 Güvenlik uyarıları
5.1 Genel Güvenlik Uyarıları

Uyarı! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimat-
ları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulma-

ması durumunda elektrik çarpabilir, yangın ve/veya
ağır yaralanmalar meydana gelebilir. 

Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullan-
mak için saklayın.
Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ te-
rimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu
ile) çalıştırılan ve akülü elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alır.

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

ma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlat-
ma iş kazalarına sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangın veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanıcı sıvı, gaz veya tozların
yakınında kullanmayın. Elektrikli 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.

2 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a. Aletin elektrik kablosu prize uymalıdır. Kullanı-

lacak fiş hiç bir şekilde değiştirilmemelidir.
Topraklı aletler ile adaptör fişleri kullanmayın.
Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun
prizlerin kullanılması elektrik çarpma riskini
azaltır.

b. Örneğin borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabı gibi topraklanmış cihazlara te-
mas etmekten sakının. Vücudunuz bu gibi top-
raklanmış cihazlara temas ettiğinde yüksek
elektrik çarpması riski bulunur.

c. Aletinizi yağmurdan ve nemli ortamlardan uzak

Tadilat taşlama makinesi RG 130 E

Şebeke gerilimi 220-240 V ~

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Giriş gücü 1600 W

Devir değeri 3000 – 7700 dev/
dak

Takım Ø 130 mm

Ağırlık 3,8 kg

Koruma sınıfı /II

Çift izolasyon

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım kılavuzunu/uyarıları okuyun!

Koruyucu gözlük kullanın!

Kulaklık takın!

İş eldiveni takın!

Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi
evsel atıklar içine atmayın.

[1-1] Şalter butonu

[1-2] Sabitleme düğmesi

[1-3] Emme parçası

[1-4] Devir ön seçimi

[1-5] katlanabilir sap

[1-6] Mil sabitleme

[1-7] Fırçanın devirmeli segmenti

[1-8] Fırça aparatı

[1-9] Sap civatası
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tutun. Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik
çarpma riskini yükseltir.

d. Kabloyu başka amaçlarda kullanmayınız. Aleti
kablodan tutarak taşımayın ve fişi prizden çe-
kerken kablodan tutarak asılmayın. Kabloyu sı-
caktan, yağdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parçalarından koru-
yun. Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları
elektrik çarpma riskini yükseltir.

e. Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken, sa-
dece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş
uzatma kablosu kullanın. Açık alanlarda kullanı-
mına izin verilmiş uzatma kablosu kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.

f. Elektrikli aletin ıslak mekanlarda kullanılması
kaçınılmaz ise hata akım şalteri kullanım. Hata
akım şalterinin kullanılması elektrik çarpma ris-
kini azaltır.

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

kontrol edin. Mantıklı çalışın. Yorgun, alkol, ilaç
veya uyuşturucu etkisi altında olduğunuzda ma-
kinayı kullanmayın. Elektrikli aleti kullanırken
bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

b. Kişisel korunma elemanları takın ve daima iş
gözlüğü kullanın. Toz maskesi, kaymayan iş
ayakkabısı, kulaklık ve kask gibi kişisel korunma
elemanları elektrikli aletin türüne bağlı olarak
yaralanma riskini azaltır.

c. Aletin istenmeden çalıştırılmasından kaçının.
Fişi prize takmadan önce şalterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadığını kontrol edin. Fişi prize
takılı makinayı, parmağınız çalıştırma şalterine
basacak şekilde taşımayın veya aleti açık durum-
dayken prize takmayın, iş kazaları meydana gele-
bilir.

d. Aleti çalıştırmadan önce anahtar ve diğer ayar
aletlerini çıkarın. Aletin dönen bölümünde bağlı
bulunabilecek bir takım veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Aşırı cesaretli çalışmayın. Ayakta sağlam durun
ve daima dengenizi sağlayın. Bu şekilde güvenli
çalışarak beklenmedik durumlarda 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 aspirasyon ve toplama tertibatlarının mon-
te edilmesi mümkün olduğunda bu tertibatların
monte edilmiş olup olmadığını ve doğru kullanı-

lıp kullanılmadığını kontrol edin. Bu tertibatla-
rın kullanılması toz nedeniyle oluşacak tehlikeleri
azaltır.

4 ELEKTRİKLİ ALETLERİN İTİNALI VE DİKKATLİ
KULLANIMI
a. Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için

uygun olan elektrikli aleti kullanın. Uygun alet
ile daha iyi çalışır, öngörülen kapasite dahilinde
daha güvenli çalışırsınız.

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

c. Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, akse-
suar parçalarını değiştirmeden veya aleti sak-
lamadan önce aletin fişini prizden çıkarın.
Böylece aletin istenmeden çalıştırılması önlen-
miş 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. Aletinizi bakımını itina şekilde yapın. Hareket
eden parçaların normal çalışıp çalışmadığını,
sıkışmadığını, parçaların kırık veya aletin çalış-
masını mümkün kılmayacak derecede hasarlı
olup olmadığını ve bu parçaların makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemediğini kontrol edin.
Hasarlı parçaların, aleti kullanmadan önce de-
ğiştirilmesini sağlayın. Birçok iş kazası bakımı
kötü yapılmış elektrikli aletlerin kullanılmasın-
dan dolayı meydana gelir.

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 aletleri, aletlerin aparatlarını vs.
açıklanan bu talimatlar doğrultusunda ve özel-
likle bu alet için belirtilen çalışma kurallarına
göre kullanın. Çalışma şartlarına ve yapılacak
işe uygun olarak çalışın. Elektrikli aletlerin kul-
lanım amacı dışında kullanılması tehlikeli du-
rumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına sebep
olur.

5 SERVİS
a. Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman

personel tarafından orijinal parça kullanılarak
yapılmasını sağlayın. Böylece aletinizin çalışma
güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

5.2 Bütün uygulamalar için geçerli güvenlik 
uyarıları

Yüzey taşlama için geçerli ortak güvenlik uyarıla-
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rı:
a. Bu elektrikli alet yassı taşlama makinesi olarak

kullanılacaktır. Bu alet ile birlikte gönderilmiş
olan güvenlik uyarıları, talimatlar, şekil ve veri-
leri dikkate alınız. Aşağıdaki talimatları dikkate
almadığınızda elektrik çarpması, yangın ve/veya
ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

b. Bu elektrikli alet kesme çalışmaları için uygun
değildir. Elektrikli alet öngörülmeyen çalışmalar
için kullanıldığında tehlikeler ve yaralanmalara
sebep olabilir.

c. Üretici firma tarafından özellikle bu elektrikli
alet için öngörülmemiş olan ve tavsiye edilme-
yen herhangi bir aksesuar kullanmayın. Akse-
suarı elektrikli aletinize sabitleyebilmeniz bu
aksesuarın güvenli şekilde kullanılabileceğini
garanti etmez.

d. Kullanılacak takım ve aparatın azmi devir değe-
ri en az elektrikli alet üzerinde belirtilen azami
devir değeri kadar olmalıdır. Azami devir değe-
rinden daha hızlı dönen aksesuar parçalanabilir
ve etrafa saçılabilir.

e. Kullanılacak takımın dış çap ve aklınlık ölçüsü
elektrikli aletinizin ölçülerine uygun olmalıdır.
Yanlış ölçülendirilmiş çalışma takımları eterli
derecede korunamaz veya kontrol edilemez.

f. Taşlama taşları, flanşlar, zımpara başlığı veya
diğer aksesuar elektrikli aletinizin taşlama mi-
line tam uymalıdır. Elektrikli aletin taşlama mi-
line tam uymayan çalışma takımları düzensiz
döner, aşır derecede titreşim oluşturur ve alet
üzerindeki kontrolü kaybetmenize yol açar.

g. Hasarlı çalışma takımlarını kllanmayın. Çalış-
ma takımlarını kullanmaya başlamadan önce
her defasında örneğin taşlama taşlarında çat-
lak ve kırık, zımpara başlığında çatlak, aşınma
veya aşırı aşınma, tel fırçalarda tellerin eksik
veya kırılmış olup olmadığını kontrol edin.
Elektrikli alet veya takım yere düştüğünde kul-
lanmaya devam etmeden önce hasarlı olup ol-
madığını kontrol edin veya hasarsız bir takım
kullanın. Takımı kontrol edip makineye taktık-
tan sonra takım dönme alanından uzaklaşın ve
yakınınızdaki kişileri uzaklaştırın ve makineyi
bir dakika boyunca azami devir değerinde çalış-
tırın. Hasarlı takımlar genellikle bu test süresi
içinde parçalanacaktır.

h. Kişisel iş güvenliği donanımları giyin. Uygula-
ma türüne bağlı olarak tam yüz maskesi, iş göz-
lüğü veya koruyucu gözlük takın. Uygun olması
durumunda toz maskesi, kulaklık, iş eldiveni
veya taşlama çapak ve partiküllerinden koru-
yan özel önlük takın. Çeşitli uygulamalarda etra-
fa saçılan yabancı maddelerin gözlere zarar

vermemesi için uygun önlem alınmalıdır. Toz ve
solunum maskesi uygulama esnasında oluşan
tozu filtreleme özelliğine sahip olmalıdır. Uzun
süre gürültülü ortama maruz kaldığınızda işitme
kaybı yaşayabilirsiniz.

i. Çalışırken diğer kişilerin güvenli bir uzaklıkta
durmasına dikkat edin. Çalışma alanına giren
herkes kişisel iş güvenliği donanımı giymelidir.
İş parçasından saçılan parçacıklar veya kırılan
takımlar etrafa fırlayabilir ve çalışma alanının
hemen yanında bulunmayan uzaktaki kişilerin de
yaralanmasına sebep olabilir.

j. Kullanılan aletin, gizli akım hatlarına veya ken-
di elektrik kablosuna temas edebileceği çalış-
malarda elektrikli el aletini izolasyonlu sap
yüzeylerinden tutun. Makinenin akım geçen
elektrik hatlarına temas etmesi akımın makine-
nin metal parçalarına iletilmesine ve böylece
elektrik çarpmasına yol açabilir.

k. Elektrik kablosunu dönen takımlardan uzak tu-
tun. Alet üzerindeki kontrolünüzü kaybettiğiniz-
de aletin elektrik kablosu kesilebilir veya alete
dolanabilir, eliniz veya kolunuz dönmekte olan ta-
kıma kapılabilir.

l. Dönmekte olan takım tamamen durmadan
elektrikli aleti elinizden bırakmayın. Dönmekte
olan takım yer ile temas edebilir ve böylece elekt-
rikli alet üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

m.Elektrikli aletleri çalışır durumda taşımayın.
Giysileriniz dönmekte olan takıma tesadüfen ka-
pılabilir ve alet vücudunuza zarar verebilir.

n. Elektrikli aletin havalandırma deliklerini dü-
zenli olarak temizleyin. Motor fanı gövde içine
toz emer, metal tozlarının aşırı derecede birik-
mesi elektrik tehlikesi oluşturabilir.

o. Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında
kullanmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin alev
almasına sebep olabilir.

p. Sıvı soğutucu gerektiren elektrikli alet kullan-
mayın. Su veya diğer sıvı soğutma malzemeleri-
nin kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

Bütün uygulamalar için geçerli diğer güvenlik
uyarıları

Geri tepme ve dikkate alınması gereken güvenlik
uyarıları
Geri tepme örneğin taşlama taşı, zımpara başlığı,
tel fırça vs. gibi takımların aniden takılıp kalması
veya dönen takımların bloke olması sonucunda olu-
şan ani tepkidir. Takımların iş parçası içine takılıp
kalması veya bloke olması dönmekte olan takımın
durmasına yol açar. Bunun sonucunda elektrikli
alet, bloke olduğu noktada kontrolsüz bir şekilde
takımın dönme yönünün tersine hızlanır. 
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Örneğin taşlama taşı iş parçası içine takılıp kaldı-
ğında veya bloke olduğunda taşlama taşının iş par-
çası içine daldığı kenarı takılıp kalır ve bunun sonu-
cunda taş kırılabilir veya bir geri tepme hareketi
oluşturur. Taşlama taşı bu durumda taşın bloke ol-
duğu noktadaki dönme yönüne bağlı olarak kullanı-
cı kişiye doğru ve kişiden uzağa hareket eder. Bu
esnada taşlama taşları aynı zamanda parçalanabi-
lir. 

Geri tepme, yanlış veya hasarlı elektrikli aletin kul-
lanılmasının bir sonucudur. Aşağıda tarif edilen uy-
gun tedbirlerle önlenebilir.

a. Elektrikli aleti iki elinizle sıkı tutun ve kollarını-
zı, geri tepme kuvvetlerine dayanabileceğiniz
bir konuma getirin. Geri tepme kuvvetlerine
veya tepki momentlerine karşı azami kontrol
sağlamak için bulunması durumunda daima ila-
ve sapı kullanın. Kullanıcı uygun önlemler alarak
geri tepme ve tepki momentlerine hakim olabilir.

b. Elinizi kesinlikle dönmekte olan aparatların ya-
kınına koymayın. Takımlar geri tepme meydana
geldiğinde elinizin üzerinden hareket edebilir.

c. Elektrikli aletin geri tepme esnasında hareket
ettiği bölümden uzak durmaya çalışın. Geri tep-
me, elektrikli aletin bloke olduğu noktada taşla-
ma taşının ters yönüne doğru hareket etmesine
sebep olur.

d. Köşelerde, keskin kenarlarda vs. özellikle çok
dikkatli çalışın. Takımların iş parçasından geri
fırlamasına veya içinde sıkışmasını engelleyin.
Dönmekte olan takım köşelerde, keskin kenar-
larda veya üzerine savrulduğunda sıkışma eğili-
mi gösterir. Bunun sonucunda alet üzerindeki
kontrolünüz kaybolur veya geri tepme meydana
gelir.

e. Zincirli veya dişli testere bıçağı kullanmayın. Bu
tür takımlar genellikle geri tepmeye neden olur
veya elektrikli alet üzerindeki kontrolü kaybet-
menize yol açar.

Taşlama ve kesme ile ilgili ek güvenlik uyarıları

Taşlama ve aşındırma testeresi için geçerli özel
güvenlik uyarıları:
a. Sadece elektrikli aletiniz için kullanımına izin

verilen taşlama elemanları ve bu elemanlar için
öngörülen koruma kapağını kullanın. Elektrikli
aletiniz için öngörülmemiş olan taşlama eleman-
ları yeterli derecede korunamaz ve güvenli değil-
dir.

b. Koruma kapağı güvenli bir şekilde elektrikli
alete takılacak taşlama elemanının en küçük
parçası kullanıcıya balkacak şekilde, azami iş
güvenliği sağlanarak ayarlanacaktır. Koruma
kapağı operatör personeli parça kırıkları, taşla-

ma elemanı ile tesadüfen temas etme, giysilerin
yanmasına neden olabilecek kıvılcımlara karşı
koruma sağlar.

c. Taşlama elemanları sadece tavsiye edilen uygu-
lamalarda kullanılacaktır. Örneğin: Kesme taşı-
nın yan kenarı ile kesinlikle taşlama yapmayın.
Kesme taşları kenarı ile malzeme kesme için ta-
sarlanmıştır. Taşlama elemanlarının yan tarafına
kuvvet etki etmesi parçalanmasına sebep olur.

d. Seçmiş olduğunuz taşlama taşı için daima doğ-
ru ölçü ve geometrideki hasarlı olmayan sıkma
flanşları kullanın. Uygun flanşlar taşlama taşını
destekler ve böylece taşın kırılma tehlikesini
azaltır. Kesme taşları için kullanılacak flanşlar
diğer taşlama taşları için kullanılacak flanşlar-
dan farklı olabilir.

e. Büyük elektrikli aletlerin aşınmış taşlama taş-
larını kullanmayın. Büyük elektrikli aletlerin
taşlama taşları küçük elektrikli aletlerin yüksek
devirleri için tasarlanmamıştır ve kırılabilir.

Tel fırça aparatları ile yapılan çalışmalar için ge-
çerli ek güvenlik uyarıları

Tel fırça aparatları ile yapılan çalışmalar için ge-
çerli özel güvenlik uyarıları
a. Tel fırçanın olağan çalışmalarda da tel parçasını

kaybedeceğini dikkate alın. Aşırı yüksek basınç
uygulayarak tellere aşırı yük uygulamayın. Et-
rafa saçılan tel parçaları ince giysi ve/veya ciltten
vücut içine batabilir.

b. Koruma kapağının kullanımı tavsiye edildiğinde
koruma kapağı ve tel fırçanın birbirine temas
etmesini engelleyin. Disk ve tas tipi fırçalar bas-
tırma kuvveti ve merkezkaç kuvvetleri nedeniyle
çapları büyüyebilir.

Diğer güvenlik uyarıları

– Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın: Ku-
laklık, koruyucu gözlük, toz oluşturan çalışma-
larda toz maskesi, kaba malzemelerle çalışırken
ve alet değişiminde koruyucu eldivenler.

– Makineyi, toz oluşturan çalışmalarda daima bir
emme düzeneğine bağlayın.

– Daima koruma tertibatını kullanın. Koruma ter-
tibatı kullanıcıyı, kırılan freze takımı parçalarına
ve freze takımına yanlışlıkla temas etmeye karşı
korur.

– Elektrikli alet kendi elektrik kablosuna temas
edebileceğinden freze makinesini sadece yalı-
tımlı saplarından tutun. Makinenin akım geçen
elektrik hatlarına temas etmesi akımın makine-
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nin metal parçalarına iletilmesine ve böylece
elektrik çarpmasına yol açabilir.

– Elektrikli aletin ıslak ve nemli ortamlarda, yağ-
murda, sis ve karda, patlama tehlikesi olan or-
tamlarda kullanılması yasaktır.

– Makinenin fişini ve kablosunu düzenli olarak
kontrol edin ve hasar görmüş olması durumunda
yetkili servisler tarafından değiştirilmesini sağ-
layın.

– Açık alanlarda sadece, açık alanlarda kullanımı-
na onay verilen uzatma kablosu ve kablo bağlan-
tıları kullanın.

– Elektrikli aleti kablosundan tutarak taşımayın.

– Elektrik kablosunun fişini ancak elektrikli alet
kapalı olduğunda prize takın.

– Kabloyu daima makinenin arkasında taşıyın.

– Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen fre-
ze halkalarını kullanın.

– Asbest içeren malzemeler sadece uzman perso-
nel tarafından işlenecektir. Ülkenizde geçerli
emniyet yönergelerini dikkate alın.

– Elektrikli aleti sadece çalışır durumdayken (açık)
malzeme içine daldırın.

– İşlenecek olan malzeme içinde elektrik, su veya
gaz tesisatının bulunup bulunmadığını kontrol
edin – iş kazası tehlikesi vardır.

– Metal cisimler, çivi veya civataların üzerinde taş-
lama uygulaması yapmayın.

– Merdiven üzerinde çalışmayın.

– 16 yaş altındaki gençlerin elektrikli alet ile çalış-
ması yasaktır.

5.3 Emisyon değerleri
EN 60745 normuna göre belirlenmiş olan değerler
aşağıda gösterilmiştir:

Titreşim emisyon değeri ah (üç yönün vektör tutu-
mu) ve tolerans K, EN 60745'e göre tespit edildi:

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!

6 Çalıştırma

6.1 Açma/kapama

Çalıştırma
 Sabitleme düğmesini [1-2] öne doğru bastırın.

Böylece buuton [1-1] resetlenmiş olur.

 Aynı anda butona [1-1] basın.

 Sürekli çalıştırma: Sabitleme düğmesi aynı
anda öne doğru bastırıldığında [1-2], Açık/Ka-
palı şalteri sabitlenir.

Elektrikli alet çalışmaya başlar.
Alet ancak işletme devrine eriştiğinde malzeme
üzerine koyulacaktır.

Kapatma
 Elektrikli aleti işlenecek malzeme üzerinden

kaldırın.

 Butonu [1-1] bırakın.

 Sürekli çalıştırmada: Butona [1-1] kısaca ba-
sın.

6.2 Elektronik sistem

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

Ses basınç seviyesi LPA = 95 dB(A)

Ses güç seviyesi LWA = 106 dB(A)

Sapma K = 1,5 dB

DIKKAT

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

Titreşim emisyon değeri (3
eksenli)

ah,AG = 5,2 m/s2

K = 1,5 m/s2

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.

UYARI

Geri tepme, etrafa saçılan parçalar
Yaralanma tehlikesi
 Aleti yere koymadan önce dönmekte olan takı-

mın tamamen durmasını bekleyin.
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Makinenin düşük demeraj akımına sahip olması
nedeniyle 16-A sigorta yeterlidir.

Devir ön seçimi
Devir ön seçimi yardımı ile [1-4] devir değeri ayar-
lanabilir:

Gerekli olan devir değeri kullanılan taşlama taşı ve
işlenecek malzemeye bağlıdır.

Geri tepmede kapatma
Örneğin kesme işleminde kilitlenme olayı gibi ani
devir düşmesinde motora giden akım beslemesi
kesilir. Tekrar çalıştırılmaya başlanadan önce ma-
kine önce kapatılacak ve sonra tekrar çalıştırıla-
caktır.

Tekrar çalıştırma koruması
Cereyan kesintisinden sonra makinenin kontrolsüz
bir şekilde çalışmaya başlamasını engeller. Maki-
nenin tekrar çalışmaya başlayabilmesi için makine
önce kapatılacak ve sonra tekrar çalıştırılacaktır

Sabit elektronik sistemi
Sabit elektronik sistemi devir ayarını, boşta çalış-
mada ve yük altında sabit devir ayarı yakınında tu-
tar. Böylece düzenli bir ilerletme güvence altına alı-
nır.

Sıcaklık sigortası
Motoru aşırı ısınmaya karşı korumak için (motorun
yanması) elektronik sıcaklık denetimi takılıdır. Kri-
tik bir motor sıcaklığına ulaşmadan önce sigorta
elektroniği motoru kapatır. Yakl. 3-5 dakikalık bir
soğuma süresinden sonra makine tekrar çalışmaya
hazırdır ve tam yüklenilebilir. Makine çalışırken (rö-
lanti) soğuma süresi önemli derecede azalmakta-
dır.

7 Makine ile çalışma
7.1 Taşlama taşının montajı
 Flanş [2-1] ve sabitleme somunu [2-3] ile taşla-

ma taşının sıkma yüzeylerini temizleyin [2-2].

 Taşlama taşını [2-2] takın. Flanş yuvası taşlama
taşının deliğine tam geçmelidir.

 Mil sabitleme düğmesine basın [1-6]. Mil sabit-
leme düğmesine sadece makine kapatılmış ve
mil durmuş durumdayken basılacaktır.

 Mil sabitleninceye kadar mil sabitleme düğme-
sine [1-6] basın.

 Sabitleme somununu [2-3] tırnağı taşlama taşı-
nın [2-2] dışında olacak şekilde mile [2-5] takın.

 Sabitleme somununu [2-3] anahtar [2-4] ile sı-
kın.

 Makineyi çalıştırmadan önce taşlama taşının
serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol
edin.

7.2 Sap pozisyonu
Sap civatasını [1-9] yeterli derecede açın ve sapı
devirerek [1-5] uygun çalışma pozisyonuna ayarla-
yın. Sonra sap civatasını [1-9] tekrar sıkın.

7.3 Emme düzeneği
Emme parçalarına [1-3] 36 mm'lik emme hortumu
çapına sahip bir Festool emme aracı bağlanabilir.

Uyarı: Daima toz emme bağlantısı bağlanmış du-
rumda çalışın. Statik yükleme deşarjını önlemek
için sadece antistatik donanımlı elektrik süpürgesi
kullanın.

7.4 Ön fırçayı açın
Duvarda yapılacak taşlama işlemi için devirmeli
segmenti[3-1] açabilirsiniz – Şekile bakınız [3].

7.5 Fırçanın değiştirilmesi
Fırça aşındıktan sonra [4-1] fırçayı değiştirmeniz
gerekir.

 Önce civataları rondalası ile birlikte [4-2] sö-
kün, sonra fırçayı kapaktan [4-3] yaylar ile bir-
likte [4-4] çıkarın.

 Yeni fırçanın takılacağı deliklere yayı takın ve
saat yönünde döndürerek emniyetleyin – Şekile
bakınız [4 a]. Yayların dikey yönden sapması
herhangi bir hata değildir.

 Sonra fırçayı takılan yaylar ile birlikte alın, ka-
pak bölümünde [4-3] önden geçirin ve devirin –
Şekile bakınız [4 b].

 Yayların kapak içinde kılavuz delikler içine gir-
mesine dikkat edin ve civataları rondelalar ile
birlikte [4-2] tekrar takın.

7.6 Taşlama taşları
Kullanım amacı ve çalışma yerine bağlı olarak de-
ğişik taşlama taşları mevcuttur (Bölüm 11). Sadece
Festool marka taşlama taşları kullanın, böylece
makinenizin taşlama kapasitesi garanti edilir.

1 3000 dev/dak

2 4000 dev/dak

3 5000 dev/dak

4 5800 dev/dak

5 6700 dev/dak

6 7700 dev/dak
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8 Bakım ve temizleme

– Ambalaj içinde bulunan makine, mekan iç sıcak-
lığı -5 °C'nin altına düşmediği sürece ısıtma sis-
temi olmayan kuru bir depoda depolanabilir.
Ambaljından çıkarılmış bir makine sadece, me-
kan iç sıcaklığı -5 °C'nin altına düşmediği ve aşırı
sıcaklık farkının bulunmadığı kuuru ve kapalı bir
mekanda depolanabilir.

– Hava sirkülasyonunu sağlamak için motor göv-
desindeki soğutma havası delikleri daima açık ve
temiz tutulmalıdır. 

– Kömür fırçalar aşınmış olduğunda makine oto-
matik olarak kapanır. Bakım işlemleri için maki-
nenin servise gönderilmesi gerekir.

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
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

10 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:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60 745-
1, EN 60 745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

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

Dr. Martin Zimmer

Araştırma, Geliştirme, Teknik Dokümantasyon Mü-
dürü

2013-07-08

11 Takım seçimi

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.

EKAT

1

2
3 5

4

Tadilat taşlama maki-
nesi

Seri No.

RG 130 E 769232, 768758, 768759

CE işaretlemesi yılı: 2013

Taşlama taşı Kullanım alanı Devir ön ayarı

DIA STONE-RG 130 Çok sert malzemeler, örneğin C20 üze-
rindeki sertliğe sahip beton, dökme 
beton

6
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DIA HARD-RG 130 Sert malzemeler, örneğin C10 üzerin-
deki sertliğe sahip beton, sert şap

6

DIA ABRASIV-RG 130 Yüksek aşınmalı yumuşak malzemeler, 
örneğin taze beton, kaplama yapıştırıcı-
ları, sert sıva, kum taşı

6

DIA UNI-RG 130 Çok amaçlı kullanım, örneğin boya 
(beton, sıva, ahşap üzerindeki), yapıştı-
rıcı, sert sıva gibi

4 - 6

DIA THERMO-RG 130 Sert ve termoelastik malzemeler, örne-
ğin koruyucu boya, elastik yapıştırıcı

5 - 6

Taşlama taşı Kullanım alanı Devir ön ayarı


