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Акумулаторна пробивна отвертка. Ние 
обявяваме с еднолична отговорност, че този 
продукт е съгласуван с всички релевантни 
изисквания на следните ръководни линии, 
норми или нормативни документи:

EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame 
ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab 
järgmistele standarditele ja normdokumentidele: 

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo 
pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod 
u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih 
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties 
pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts 
atbilst šādām direktīvām, standartiem vai 
normatīvajiem dokumentiem: 

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą 
atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys 
tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba 
normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

ES Izjava o skladnosti. S polno 
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod 
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih 
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov: 

EU megfelelőségi nyilatkozat: Kizárólagos 
felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a 
termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy 
normatív dokumentumok minden vonatkozó 
követelményének megfelel: 

Δήλωση πιστότητας ΕΚ: Δηλώνουμε με 
αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν 
ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των 
ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων 
τυποποίησης: 

ES-Vyhlásenie o zhode: Zodpovedne 
vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí 
so všetkými relevantnými požiadavkami 
nasledujúcich smerníc, noriem alebo 
normatívnych dokumentov: 

Declaraţia de conformitate CE: Declarăm pe 
proprie răspundere că acest produs este conform 
cu toate cerinţele relevante din următoarele 
directive, norme sau documente normative: 

AT uygunluk deklarasyonu: Bütün 
sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla 
bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin 
yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının 
koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi 
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je 
ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim 
zahtevima sledece direktive, standardima i 
normativnim dokumentima:
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2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-4:2014, 
EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2016, EN 61000-
3-2: 2015, EN 61000-3-3: 2014, EN 50581:2012
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1 Semboller
Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarı
larını okuyun!

Kulaklık takın!

Solunum koruma maskesi kullanın!

Koruyucu gözlük takın!

Şebeke bağlantı kablosunu bağlama

Şebeke bağlantı kablosunu ayırma

Evsel atıklar içine atmayın.

Koruma sınıfı II
CE işareti: Elektrikli el aletinin Avrupa 
Birliği direktiflerine uygun olduğunu 
onaylar.
Cihaz veri depolama için bir çip içerir. 
bkz. Bölüm  12.1 

İpucu, uyarı

Kullanım talimatı

2 Güvenlik uyarıları
2.1 Elektrikli el aletleri için genel güvenlik 

uyarıları
İKAZ! Elektrikli el aletine yönelik tüm 
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli 

açıklamaları ve teknik özellikleri dikkatlice 
okuyun. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması du
rumunda ortaya çıkacak ihmaller elektrik çarp
masına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara ne
den olabilir.
Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uya
rılarını ve talimatları saklayın.
Güvenlik uyarılarında belirtilen "Elektrikli el 
aleti" terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elek
trik kablosu ile) çalıştırılan elektrikli el aletleri
ni veya akülü elektrikli el aletlerini (kablosuz) 
ifade eder.

1 İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
a. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydın

latın. Düzensiz veya iyi aydınlatılmamış ça
lışma alanları kazalara neden olabilir.

b. Elektrikli el aleti ile yanıcı sıvıların, gazla
rın veya tozların bulunduğu, patlama teh
likesi olan ortamlarda çalışmayın. Elek
trikli el aletleri toz veya gazları alevlendire
bilecek kıvılcımlar oluşturur.

c. Elektrikli el aletini kullanırken çocukları 
ve diğer kişileri uzak tutun. Dikkatiniz da
ğılırsa elektrikli el aleti üzerindeki kontro
lünüzü yitirebilirsiniz.

2 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a. Elektrikli el aletinin fişi prize uymalıdır. 

Fiş asla değiştirilemez. Topraklama koru
malı elektrikli el aletlerini adaptör fişlerle 
birlikte kullanmayın. Üzerinde değişiklik 
yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kul
lanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

b. Borular, ısıtma sistemleri, ocaklar veya 
buzdolapları gibi topraklama yüzeylerine 
vücudunuzla temas etmeyin. Vücudunuz 
bu gibi topraklanmış cihazlara temas etti
ğinde yüksek elektrik çarpması riski bulu
nur.

c. Elektrikli el aletlerini yağmurdan ve ıslan
maktan koruyun. Elektrikli el aletinin içine 
su girmesi, elektrik çarpma riskini arttırır.

d. Elektrikli el aletini taşımak, asmak veya 
fişi prizden çekmek için bağlantı kablosu
nu kullanmayın. Bağlantı kablosunu sıcak
tan, yağdan, keskin kenarlardan veya ha
reket eden parçalardan uzak tutun. Hasar
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lı veya dolaşmış bağlantı hatları elektrik 
çarpma riskini arttırır.

e. Bir elektrikli el aleti ile açık alanda çalışı
yorsanız sadece dış mekanlarda çalışmak 
için uygun olan uzatma kabloları kullanın. 
Dış mekanlarda çalışmak için uygun olan 
uzatma kabloları kullanmak, elektrik çarp
ması riskini azaltır.

f. Eğer elektrikli el aletini nemli bir ortamda 
kullanmak zorunda kalırsanız bir kaçak 
akım koruma şalteri kullanın. Kaçak akım 
koruma şalterinin kullanılması elektrik 
çarpma riskini azaltır.

3 İNSANLARIN GÜVENLİĞİ
a. Dikkatli olun, yaptığınız işe odaklanın ve 

elektrikli el aleti ile çalışırken sağduyulu 
hareket edin. Yorgun veya ilaçların, alko
lün veya uyuşturucu maddelerin etkisi al
tında olduğunuzda elektrikli el aletlerini 
kullanmayın. Elektrikli el aleti kullanırken 
bir anlık dikkatsizlik çok ciddi yaralanmala
ra neden olabilir.

b. Kişisel koruma donanımınızı ve koruyucu 
gözlüğünüzü her zaman takın. Elektrikli el 
aletinin türüne ve kullanım amacına bağlı 
olarak toz maskesi, kaymaz güvenli ayak
kabılar, koruyucu kask ve kulaklık gibi kişi
sel koruma donanımı kullanmak yaralanma 
riskini azaltır.

c. İstemeden işletime almaktan kaçının. 
Akım beslemesine ve/veya aküye bağla
madan, elinize almadan veya taşımadan 
önce elektrikli el aletinin kapalı olduğun
dan emin olun. Elektrikli el aleti taşınırken 
parmağınızın şalterin üzerinde olması veya 
elektrikli el aleti açık durumdayken güç 
kaynağına bağlanması, yaralanmalara ne
den olabilir.

d. Elektrikli el aletini açmadan önce ayar 
aletlerini ve cıvata anahtarlarını uzaklaş
tırın. Elektrikli el aletinin dönen bölümün
de bağlı bulunabilecek bir alet veya anahtar 
yaralanmalara neden olabilir.

e. Anormal biçimde durmaktan kaçının. Gü
venli bir biçimde durun ve her zaman den
genizi koruyun. Bu şekilde güvenli çalışa
rak beklenmedik durumlarda elektrikli el 
aletini daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.

f. Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetler giy
meyin, takı takmayın. Saçlarınızı ve giysi
lerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. 
Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hare
ket eden parçalarına takılabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatları monte 
edilebiliyorsa bunları bağlayın ve doğru 
biçimde kullanın. Bir toz emme cihazının 
kullanılması, toz kaynaklı tehlikeleri azal
tabilir.

h. Elektrikli el aletini birçok defa kullanmış 
ve tanıyor olsanız bile gereksiz bir güven
lik hissiyle hareket etmeyin ve her defa
sında elektrikli el aletinin tüm güvenlik 
kurallarına uyun. Dikkatsiz kullanım bir 
saniyeden kısa sürede çok ciddi yaralanma
lara neden olabilir.

4 ELEKTRİKLİ EL ALETİNİN KULLANILMASI VE 
TAŞINMASI
a. Elektrikli el aletine aşırı yüklenmeyin. Ça

lışmanız için uygun olan elektrikli el aleti
ni kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile işi
nizi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde ya
parsınız.

b. Şalteri arızalı olan bir elektrikli el aletini 
kullanmayın. Açılıp kapatılması mümkün 
olmayan elektrikli el aletleri tehlikelidir ve 
onarılması gerekir.

c. Aletin ayarlarını yapmadan, aksesuar par
çalarını değiştirmeden veya elektrikli el 
aletini kenara bırakmadan önce aletin fişi
ni prizden çekin ve/veya aküyü aletten sö
kün. Bu güvenlik önlemleri sayesinde, 
elektrikli el aletinin istem dışı çalışmaya 
başlaması engellenmiş olur.

d. Kullanılmayan elektrikli el aletlerini ço
cukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
Elektrikli el aletinin kullanımı hakkında 
bilgisi olmayan veya bu talimatları okuma
mış kişilerin aleti kullanmalarına izin ver
meyin. Elektrikli el aletleri, tecrübeli olma
yan kişiler tarafından kullanıldığında tehli
keli olabilir.

e. Elektrikli el aletinin ve ucun bakımını 
özenli yapın. Hareketli parçaların sorun
suz biçimde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp 
sıkışmadığını, parçaların elektrikli el ale
tinin çalışmasını engelleyecek biçimde kı
rık veya hasarlı olup olmadığını kontrol 
edin. Hasarlı parçaların, elektrikli el aleti
ni kullanmadan önce onarılmasını sağla
yın. Birçok iş kazası, bakımı iyi yapılmamış 
elektrikli el aletlerinin kullanımı sonucu or
taya çıkar.

f. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Kes
kin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan 
kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay 
kullanılır.
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g. Elektrikli el aletlerini, uçları, ek aletleri 
vb. bu talimatlara uygun olarak kullanın. 
Bu sırada da çalışma koşullarını ve yürü
tülecek faaliyeti dikkate alın. Elektrikli el 
aletlerinin kullanım amacı dışında kullanıl
ması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına 
ve iş kazalarına neden olur.

h. Tutamakları ve tutamak yüzeylerini kuru 
ve temiz tutun, üzerlerine yağ veya gres 
bulaşmasına izin vermeyin. Kaygan tuta
maklar ve tutamak yüzeyleri, beklenmeyen 
durumlarda elektrikli el aletinin güvenli bi
çimde kullanılmasına ve kontrol edilmesine 
izin vermez.

5 AKÜLÜ EL ALETLERİNİN KULLANIMI VE TA
ŞINMASI
a. Aküleri sadece üreticinin önerdiği şarj ci

hazları ile şarj edin. Belirli bir akü için ta
sarlanmış bir şarj cihazıyla başka bir aküyü 
şarj etmeye çalışmak, yangın tehlikesi 
oluşturur.

b. Elektrikli el aletlerinde sadece bu amaç 
için kullanılması öngörülmüş aküleri kul
lanın. Başka akülerin kullanılması yaralan
malara ve yangın tehlikesine neden olabilir.

c. Kullanmadığınız aküleri ataçlardan, metal 
paralardan, anahtarlardan, çivilerden, vi
dalardan ve diğer ufak metal eşyalardan 
uzak tutun, bunlar kontaklar arasında 
köprülemeye neden olabilir. Akü kontakla
rı arasında bir kısa devre yanıklara ve yan
gınlara neden olabilir.

d. Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı sı
zabilir. Bu sıvıya temas etmeyin. Yanlışlık
la temas ederseniz suyla durulayın. Sıvı 
göze temas ederse ayrıca bir doktora baş
vurun. Dışarı sızan akü sıvısı cildin tahriş 
olmasına veya yanmalara sebep olabilir.

e. Hasarlı veya modifiye edilmiş aküleri kul
lanmayın. Hasarlı veya modifiye edilmiş 
aküler beklenmedik biçimde davranabilir 
ve yangına, patlamaya veya yaralanmaya 
neden olabilir.

f. Aküyü ateşe atmayın veya çok yüksek sı
caklıklara maruz bırakmayın. Ateş ve 
130°C üzeri sıcaklıklar patlamaya neden 
olabilir.

g. Şarja dair tüm talimatları uygulayın ve 
aküyü veya akülü el aletini asla bu kulla
nım kılavuzunda belirtilen sıcaklık aralığı 
dışında şarj etmeyin. Yanlış şarj veya izin 
verilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmek 
aküye zarar verebilir ve yangın tehlikesini 
arttırır.

6 SERVİS
a. Elektrikli el aletinizi sadece yetkili servis

te ve sadece orijinal yedek parçalarla ta
mir ettirin. Böylece elektrikli el aleti yine 
güvenli biçimde kullanılabilir.

b. Hasarlı akülere asla bakım yapmayın. Tüm 
akü bakımları sadece üretici veya yetkili 
müşteri hizmetleri tarafından yürütülmeli
dir.

c. Onarım ve bakım için sadece orijinal par
çalar kullanın. Kullanımı öngörülmeyen 
aksesuar veya yedek parçaların kullanılma
sı elektrik çarpmasına veya yaralanmalara 
sebep olabilir.

Şarj cihazının ve akünün kullanım kılavuzuna 
dikkat edin.
2.2 Makineye özel güvenlik uyarıları
– Çalışma sırasında sağlığa zararlı tozlar 

oluşabilir (örn. kurşun içeren boya, bazı 
talaş türleri). Bu tozlara temas etme veya 
tozların teneffüs edilmesi, operatör ve ya
kındaki kişiler için tehlike oluşturabilir. Ül
kenizde geçerli olan güvenlik talimatlarına 
dikkat edin.

Sağlığınızı korumak için P2 solunum ko
ruma maskesi kullanın. Kapalı mekan
larda yeterli havalandırma olmasını sağ

layın ve bir toz emme tertibatı kullanın.
Zımparalama sırasında meydana gelen 
tehlikeler nedeniyle daima bir koruyucu 
gözlük kullanın.

– Örneğin polisaj keçesi veya zımparalama 
başlığı gibi yağ bulaşmış çalışma malze
melerinizi su ile yıkayın ve kurutmaya bı
rakın. Yağ bulaşmış çalışma malzemeleri 
kendiliğinden alev alabilir.

– Dikkat yangın tehlikesi! Zımparalanacak iş 
parçası ve zımparalama makinesinin aşırı 
ısınmasından kaçının. Çalışma molaların
da daima toz deposunu boşaltın. Filtre tor
bası veya mobil toz emicinin filtresindeki 
zımpara tozu, örneğin metal iş parçaların 
zımparalanmasında oluşan kıvılcım gibi se
beplerden kendiliğinden alev alabilir. Zım
para tozu boya, poliüretan artıkları veya di
ğer kimyasal maddeler ile karıştığında ve 
uzun bir çalışma süresinden sonra kızgın 
olduğunda tehlike büyüktür.

– Elektrikli alet yere düştüğünde elektrikli 
alet ve zımpara başlığının zarar görüp 
görmediğini kontrol edin. Ayrıntılı kontrol 
işlemi için zımpara başlığını sökün. Çalış
maya başlamadan önce hasarlı parçaların 
onarılmasını sağlayın. Zımpara başlığı kı
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rılmış ve makine hasarlı olduğunda yara
lanmalar meydana gelebilir ve makine gü
venli şekilde kullanılamaz.

– Sadece orijinal Festool zımpara başlığı 
kullanın. Oijinal olmayan zımpara başlıkları 
zımpara makinesinin çalışma devri için uy
gun değildir ve parçalanabilir.

– Uzun ömürlü toz torbalarının kullanılması 
elektrik yüklenmesine neden olabilir. 
Mümkünse, elektrikli alet ile her zaman 
bir antistatik emme hortumu (AS) kulla
nın. Küçük bir elektrik çarpması kısa süreli 
bir korkmaya ve dikkatsizliğe neden olabi
lir, bu nedenle bir kaza yaşanabilir.

– Şebeke adaptörünü sadece bu cihaz ile kul
lanın.

– Şebeke adaptörünü sadece Festool'un oriji
nal plug it kablosu ile kullanın.

– Akülü el aletinin çalıştırılması için harici 
besleme üniteleri veya akü paketleri kul
lanmayın. Akü paketlerinin şarj edilmesi 
için harici şarj cihazları kullanmayın. Üre
tici tarafından öngörülmeyen aksesuarların 
kullanılması, elektrik çarpmasına ve/veya 
ciddi kazalara neden olabilir.

2.3 Emisyon değerleri
EN 62841 uyarınca belirlenen değerler tipik 
olarak:
Ses basınç seviyesi LPA = 68 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA = 79 dB(A)
Belirsizlik K = 3 dB

  DİKKAT
Sesli çalışmalarda
İşitme hasarı
► Kulaklık kullanın.

Titreşim emisyon değeri ah (üç yöndeki vektörel 
toplam) ve K belirsizlik değeri aşağıdakilere gö
re belirlenir EN 62841:
Titreşim emisyon değeri (3 akslı) ah = 3 m/s2

K = 2 m/s2

Belirtilen emisyon değerleri (titreşim, ses)
– makine karşılaştırması içindir,
– kullanım sırasında karşılaşılacak titreşim 

ve ses yükü için de ön bir tahmin olarak 
kullanılabilir,

– elektrikli el aletinin temel uygulamalarını 
temsil ederler.

 DİKKAT
Emisyon değerleri belirtilen değerlerden 
sapmalar gösterebilir. Bu, aletin kullanımı
na ve işlenen iş parçasının türüne göre deği
şiklik gösterir.
► Gerçek yük, tüm çalışma döngüsü sırasın

da değerlendirilmelidir.
► Gerçek yüke bağlı olarak kullanıcının ko

runmasına yönelik uygun güvenlik önlem
leri belirlenmelidir.

3 Amaca uygun kullanım
Bu zımpara makinesi ahşap, plastik, kompozit 
malzemeler, boya/cila, macun ve benzeri mal
zemelerin zımparalanması için tasarlanmıştır. 
Metal ve asbest içeren malzemeler işlenmeme
lidir.
Elektrik emniyeti nedeniyle makine nemli olma
malı ve nemli ortamlarda çalıştırılmamalıdır. 
Makine sadece kuru zımpara için kullanılmalı
dır.

Testerenin kullanım amacına uygun kul
lanılmamasından kaynaklanan hasarlar

dan kullanıcı sorumludur.
Bu elektrikli el aleti, aynı gerilim sınıfına ait BP 
serisi Festool akülerle kullanım için uygundur.

4 Teknik özellikler
Akülü eksantrik zımpara ETSC 125Li
Voltaj 18 - 20 V
Devir (boşta çalışma) 6000 - 10000 

dev/dak
Zımparalama stroğu 2,0 mm
Zımpara başlığı D 125 mm
Ağırlık (akü paketi hariç, 
zımpara başlığı dahil)

1 kg

5 Makine parçaları
[1-1] Açma/kapama düğmesi
[1-2] Akü çıkarma tuşu
[1-3] Şarj kapasitesi göstergesi
[1-4] Akü
[1-5] Emme parçası
[1-6] Devir sayısı regülasyonu
[1-7] Zımpara tablası
[1-8] Kenar koruması (Protector)
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[1-9] Tutamak (izole tutamak yüzeyleri)
[1-10] plug it bağlantılı şebeke adaptörü*
[1-11] Plug it kablosu*
[1-12] Uzun ömürlü toz torbası

* tüm varyantlarda teslimat kapsamına dahil 
değil
Belirtilen şekiller Almanca kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.

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

Akü boş olduğunda, elektrik kesintisi 
durumunda veya elektrik fişi çekildiğin
de Açma/Kapatma düğmesi hemen ka
palı pozisyonuna getirilmelidir. Bu kon
trolsüz bir şekilde tekrar çalışmasını ön
ler.

6.2 Akü paketi
► Akü paketini yerleştirme [2a]
► Akü paketini çıkarma [2b]
Şarj kapasitesi göstergesi
Kapasite göstergesindeki yeşil tuşa [1-3] basıl
dığında akü paketinin şarj durumu gösterilir:

%70 - 100

%40 - 70

%15 - 40

< 15
Öneri: Akü paketini 
kullanmaya devam etmeden 
önce şarj edin.

6.3 Şebeke adaptörü

  UYARI
Müsaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi
► Akım kaynağı frekansı ve şebeke gerilimi 

tip plakası üzerindeki bilgilerle örtüşmeli
dir.

► Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz geri
limli Festool makineleri kullanılabilir.

Şebeke adaptörü (kısmen aksesuar) akülü zım
para makinesinin kablolu zımpara makinesi gibi 
kullanılmasına olanak sağlar, böylece akım 

beslemesi değişken biçimde sunulabilir. Taşı
nabilir toz emme sisteminin açma/kapatma 
otomatiği, şebeke adaptörü ile bağlantılı olarak 
kullanılabilir.

Daha eski taşınabilir toz emme sistem
lerinde, düşük güç sarfiyatı nedeniyle 
açma/kapatma otomatiği yük altında ça
lışır ama rölantide etkinleştirilmez.

► Şebeke adaptörünün takılması [3a]
► plug it bağlantılı şebeke adaptörünün bağ

lanması [3b]
► Şebeke adaptörünün sökülmesi [3c]
► Şebeke adaptörünün plug it kablosundan 

sökülmesi [3d]

7 Ayarlar
 UYARI

Yaralanma tehlikesi
► Elektrikli el aletindeki tüm çalışmalardan 

önce elektrikli el aletinin akü paketi çıka
rılmalıdır.

7.1 Elektronik
Yumuşak başlatma
Elektronik ayarlı yumuşak başlatma fonksiyonu, 
elektrikli el aletinin sarsıntısız şekilde çalıştırıl
masını sağlar.
Sıcaklık sigortası
Motorun aşırı ısınmasını önlemek için motor sı
caklığı yükseldiğinde güç sarfiyatı azaltılır. Sı
caklık artmaya devam ettiğinde elektrikli el ale
ti kapatılır. Ancak motor soğuduktan sonra tek
rar çalıştırmak mümkündür.
Sabit devir sayısı
Önceden seçilen motor devir sayısı elektronik 
sistem ile sabit tutulur. Bu sayede usulüne uy
gun kullanım durumunda (ölçülü baskı kuvveti) 
zımparalama hızının aynı kalması sağlanır.
Devir ayarlama
Devir değeri ayar düğmesi [1-6] ile 6000 ve 
10000 dev/dak arasında ayarlanabilir.
Zımparalama çalışmaları için ayar düğmesinde 
aşağıda açıklanan ayarlamaları yapmanızı tav
siye ederiz [1-6]:
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Zımpara çalışmaları Ayar düğmesi kade
mesi

– Maks. aşındırmalı zımparalama
– Eski boyaların zımparalanması
– Boyama işleminden önce ahşap ve 

kaplamanın zımparalanması
– Yüzeylerin boyanmasında ara zımpa

ralama

5 -
 6

– İnce sürülmüş ön boyanın zımpara
lanması

– Nonwoven zımpara elemanı ile ahşap 
zımparalama

– Ahşap parçalarda kenar kırma
– Astar uygulanmış ahşap yüzeyleri 

düzleştirme

4 -
 5

– Masif ahşap ve kaplama kenarlarını 
zımparalama

– Pencere ve kapı oluklarını zımparala
ma

– Kenar bölümlerin boyanmasında ara 
zımparalama

– Nonwoven zımpara elemanı ile doğal 
ahşap pencereleri zımparalama

– Nonwoven zımpara elemanı ile ahşap 
yüzeyleri düzleştirme

– Nonwoven zımpara elemanı ile kireç 
fazlalığını temizleme

3 -
 4

– Boyalı yüzeylerde ara zımparalama
– Nonwoven zımpara elemanı ile doğal 

ahşap pencere oluklarını temizleme

2 -
 3

– Boyanmış kenarları zımparalama
– Termoplastik malzemeleri zımpara

lama

1 -
 2

7.2 Zımpara başlığını değiştirme [4a]
Optimal çalışma sonucu sadece orijinal 
aksesuar ve sarf malzemeleri ile elde edi

lebilir. Orijinal aksesuar veya sarf malzemesi 
kullanılmadığında garanti hakları kaybolur.

Uyarı! Zımpara başlığı sökülmüş oldu
ğunda makinenin açılmış olan iç bölü

münde herhangi bir yapısal değişiklik yapma
yın.

Dört adet cıvata açılmalıdır.
Zımpara başlığı aşağı doğru çekerek çıkarıl

malıdır.
Yeni zımpara başlığı yerleştirilmelidir.
Dört adet cıvata elle (2,5 Nm) sıkılmalıdır.

Zımpara başlığının sertlik derecesi
İşlenecek yüzeye uygun olarak makineye farklı 
sertlikteki zımpara başlıkları takılabilir.
Yumuşak: Genel olarak kaba ve ince zımpara 
için, düz ve bombeli yüzeyler için.
Süper yumuşak: Form verilmiş parçalarda, ka
vislerde, radyüslü bölümlerde ince zımpara. 
Kenarlarda kullanmayın!
7.3 Zımparalama aksesuarının StickFix ile 

sabitlenmesi [4b]
Stickfix zımpara tablası üzerinde uygun Stickfix 
zımpara kağıtları ve Stickfix zımpara keçeleri 
hızlı ve kolayca sabitlenebilir.
► Kendinden yapışan zımparalama aksesuarı

nı zımpara başlığına bastırın.
Stickfix tabanının yapışma özelliği azaldı
ğında zımpara başlığı aksesuarları, özel

likle zımpara makinesi ile iş parçası üzerine 
bastırılmadan çalışıldığında zımpara başlığın
dan çıkabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. 
Zımpara başlığını değiştirin!
7.4 Emme düzeneği

 UYARI
Toz nedeniyle sağlık tehdidi
► Kesinlikle toz emme sistemini devreye al

madan çalışmayın.
► Ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

Uzun ömürlü toz torbası bulunan dahili emme 
sistemi
Zımpara makinelerinde standart olarak bir da
hili emme sistemi mevcuttur. Zımpara tozu, 
zımpara başlığındaki emme deliklerinden emilir 
ve toz torbasında biriktirilir.

Toz torbasının montajı [5]
Toz torbasını yerine oturana kadar makineye 
bastırın.

Emme gücü azaldığında toz torbası boşal
tılmalıdır.

Toz torbası tespit elemanlarına bastırılmalı
dır.

Toz torbası arkaya doğru çekerek çıkarılma
lıdır.

Toz torbasının kapağı açılmalıdır.
Toz torbası boşaltılmalı ve atık atılmalıdır.
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Festool taşınabilir toz emme sistemi ile toz 
emme
Uzun süreli zımparalama çalışmalarında toz 
torbasının sıklıkla boşaltılmasını önlemek için 
toz emme bağlantısına [1-5] 27 mm'lik emme 
hortumu çapına sahip bir Festool taşınabilir toz 
emme sistemi bağlanabilir.

Çalıştırma otomatiği, titreşimli zımpara 
açıldığında taşınabilir toz emme sistemi
ni otomatik olarak açar. Çalıştırma oto
matiği sadece şebeke adaptörü ile bağ
lantılı olarak çalışır.
Elektrikli el aleti aküyle çalıştırılırken 
bir taşınabilir toz emme sistemi ile bir
likte kullanılırsa akü çalışma süresi kı
salır. Emme gücünün düşürülmesi bu 
etkiyi azaltır.
Emme gücü yüksek olduğunda elektrikli 
el aletinin yönlendirilme davranışı kötü
leşebilir. Emme gücünün düşürülmesi 
bu etkiyi azaltır.

Önerilen: Antistatik emme hortumu kullanıl
malıdır! Bu sayede elektrik yüklenmesi önlene
bilir.
7.5 Kenar koruması (Protector) [6]
Kenar koruması [1-8], zımpara tablasının çevre 
tarafı ile bir yüzeye dokunmasını (örn. bir duvar 
veya bir pencere boyunca zımparalarken) ve bu
nun sonucunda makinenin geri tepmesini veya 
hasar görmesini önlemektedir.

Kenar korumasını makinenin oluğuna itin.
Kenar korumasının her iki kenarını sağda ve 

solda yuvalarına oturtun.
Kenar korumasının her iki kenarını yerinden 

çıkarın.
Kenar korumasını öne doğru çekin.

8 Makine ile çalışma
 UYARI

Yaralanma tehlikesi
► İş parçasını, çalışma sırasında hareket 

edemeyecek şekilde sabitleyin.
Asagida açiklanan bilgileri dikkate alin:
– Aşırı baskı uygulayarak makineye aşırı yük

lenmeyin! En iyi zımparalama sonucunu, 
orta kuvvette baskı uygulayarak çalışırsanız 
elde edersiniz. Zımparalama gücü ve kali
tesi esasen doğru zımparalama aksesuarı
nın seçilmesine bağlıdır.

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

8.1 Uyarı sinyalleri
Makine kapanıyor ve bip sesi veriyor:
Akü paketi şarjı boşalmıştır.
► Makineyi kapatın.
Akü paketi şarjı boşalmıştır.
► Akü paketini değiştirin.
Makine kapanıyor ve bip sesi vermiyor:
Makine aşırı ısınmış veya makineye aşırı yükle
nilmiştir.
► Makineyi 30 saniye kapatın.
► Makineye daha az yüklenin.
Bundan sonra makine devir sayısına ulaşıla
mazsa makinenin soğumasını bekleyin.

9 Bakım ve temizleme
  UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Tüm bakım ve onarım çalışmalarında akü 

paketini veya şebeke adaptörünü elektrikli 
el aletinden çıkarın!

► Motor gövdesinin açılmasını gerektiren 
tüm bakım ve onarım çalışmaları sadece 
yetkili bir müşteri hizmetleri servisi tara
fından gerçekleştirilmelidir.

Müşteri hizmetleri ve onarım 
sadece üretici veya yetkili servis 
tarafından yürütülmelidir. En 
yakın adres için: www.fes
tool.com.tr/servis

Sadece orijinal Festool yedek 
parçaları kullanılmalıdır! Sipa
riş no. için: www.festool.com.tr/
servis

EKAT

1

2
3

5

4

Hava sirkülasyonunu sağlamak için motor göv
desindeki soğutma havası delikleri daima açık 
ve temiz tutulmalıdır.
Makine gücünde azalma olduğunda veya titre
şim fazlalaştığında makinenin soğutma delikle
rini hava ile temizleyin.
► Elektrikli alet, şarj cihazı ve akünün kon

taktlarını temiz tutun.
Yedek akünün bakımı, korunması, imha 
edilmesi ve taşınması sırasında yedek akü 

ile birlikte teslim edilen uyarılara dikkat edil
melidir!
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10 Aksesuar
Sadece orijinal Festool zımpara başlıklarını kul
lanın. Düşük kaliteli zımpara ve polisaj başlıkla
rının kullanılması durumunda önemli dengesiz
likler meydana gelebilir. Bunlar çalışma sonu
cunun kalitesini olumsuz etkiler ve elektrikli 
aletin aşınmasını arttırır.
Akseuar ve takımların sipariş numaraları Fes
tool kataloğunda veya „www.festool.com“ inter
net sayfasında bulunur.

11 Çevre
Aleti evsel atıklar içine atmayın! Cihaz
lar, aksesuarlar ve ambalajlar çevreye 
zarar vermeyecek biçimde yeniden de

ğerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulusal 
düzenlemelere uyun.
Sadece AB: Ulusal hukukun bir parçası olan 
elektrikli ve elektronik eski aletler ve dönüşüm 
hakkındaki Avrupa Direktifi uyarınca, kullanıl
mış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanır ve 
çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden de
ğerlendirmeye tabi tutulur.
REACh hakkındaki bilgiler: www.fes
tool.com.tr//şirket/standart-festool/çevre/
yasal-çerçeveler

12 Genel uyarılar
12.1 Veri korumasına yönelik bilgiler
Elektrikli el aletinde makine ve işletim verileri
nin otomatik kaydı için bir çip mevcuttur. Kay
dedilen verilerde doğrudan kişi referansı bulun
maz.
Bu veriler özel cihazlar aracılığıyla temassız şe
kilde okunabilir ve Festool tarafından sadece 
hata diyagnozu, onarım ve garanti işlemleri, ka
lite iyileştirmesi veya elektrikli el aletinin geliş
tirilmesi amaçlarıyla kullanılır. Bunun ötesinde 
bir veri kullanımı müşteri izni olmadan gerçek
leşmez.
12.2 Bluetooth®

Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, 
Inc.'nın tescilli markalarıdır ve TTS Tooltechnic 
Systems AG & Co. KG ve Festool tarafından li
sanslı olarak kullanılmaktadır.
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