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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 ainu-
vastutajatena, 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 smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

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

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

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo 
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljav-
nimi 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 köve-
telményének 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 vyhlasu-
jeme, že tento produkt súhlasí so všetkými rele-
vantnými 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 direc-
tive, norme sau documente normative: 

TR AT uygunluk deklarasyonu: Bütün sorumlu-
lukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmelikleri-
ni, norm ve norm dokümanlarının koşullarını 
karşıladığını taahhüt ederiz.

EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod 
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direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:
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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 normdoku-
mentidele: 

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

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

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

ES Izjava o skladnosti. 
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta
proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahteva-
mi naslednjih direktiv, standardov ali norma-
tivnih dokumentov: 

EU megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelõsségünk tudatában ki-
jelentjük, 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 normatí-
vnych 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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1 Semboller
Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kılavuzu/uyarıları okuyun!

Kulaklık takın!

İş eldiveni takın!

Maske kullanın!

Koruyucu gözlük takın!

Kullanım ömrünü tamamlamış maki
neyi evsel atıklar içine atmayın.

İpucu, uyarı

Kullanım talimatı

2 Güvenlik uyarıları
2.1 Genel güvenlik uyarıları

İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve tali
matları okuyun. İş güvenliğine ve talimat

lara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, 
yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana ge
lebilir.
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 ve iyi aydınlatılmamış çalış
ma 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. Dikkatinizin 
dağılması halinde cihaz üzerindeki kontro
lünüz kaybolabilir.

d. Elektrikli el aletini gözetimsiz haldeyken 
çalışır durumda bırakmayın. Ancak kulla
nılan alet tamamen durduktan sonra elek
trikli el aletinin başından ayrılın.

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 ısı
dan, yağdan, keskin kenarlardan ve hare
ketli cihaz parçalarından uzak tutun. Ha

Türkçe

4



sarlı veya kıvrılmış kablolar elektrik çarp
ması 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 şalteri kullanmak, elektrik çarp
ması 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 aletini taşırken 
parmağınız şalterde olursa veya el aleti 
açık konumdayken aleti akım beslemesine 
bağlarsanız kazalara neden olabilirsiniz.

d. Elektrikli el aletini açmadan önce ayar 
aletlerini ve cıvata anahtarlarını uzaklaş
tırın. Dönen bir el aleti parçasına bağlı olan 
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 tertibatının 
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. Aleti aşırı biçimde zorlamayın. Çalışmanız 

için uygun olan elektrikli el aletini kulla
nın. Uygun elektrikli el aleti ile işinizi daha 
iyi ve daha güvenli bir şekilde yaparsınız.

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

c. Aleti ayarlamadan, aksesuar parçalarını 
değiştirmeden veya el aletini bir kenara 
koyduğunuzda fişi prizden çekin ve/veya 
çıkarılabilir aküyü çıkarın. Bu güvenlik ön
lemleri sayesinde, elektrikli el aletinin is
tem dışı çalışmaya başlaması engellenmiş 
olur.

d. Kullanılmayan elektrikli el aletlerini ço
cukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
El aletini tanımayan veya bu talimatları 
okumamış kişilerin el aletini kullanması
na izin vermeyin. Elektrikli el aletleri, tec
rübeli olmayan kişiler tarafından kullanıldı
ğında tehlikeli olabilir.

e. Elektrikli el aletlerinin ve aksesuarların 
bakımını dikkatli bir biçimde yapın. Hare
ketli parçaların sorunsuz biçimde çalışıp 
çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, par
çaların elektrikli el aletinin çalışmasını 
engelleyecek biçimde kırık veya hasarlı 
olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı par
çaları el aletini kullanmadan önce tamir 
ettirin. Birçok iş kazası, bakımı iyi yapılma
mış elektrikli el aletlerinin kullanımı sonu
cu ortaya 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.

g. Elektrikli el aletlerini, aksesuarları, takı
lan aletleri vb. bu talimatlara uygun ola
rak kullanın. Bu sırada da çalışma koşul
larını ve yürütülecek faaliyeti dikkate alın. 
Elektrikli el aletlerinin kullanım amacı dı
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şında kullanılması tehlikeli durumların or
taya 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 
ÇALIŞTIRILMASI
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.

2.2 Makineye özgü güvenlik uyarıları
– Elektrikli el aletinin gizli elektrik hatları

na temas etme olasılığı olduğunda, elek
trikli el aleti sadece izolasyonlu sapların
dan tutulmalıdır. Gerilim ileten bir hatta 
temas edilmesi, metal içerikli cihaz parça
larının gerilim altına girmesine neden olur 
ve bir elektrik çarpması söz konusu olabi
lir.

– İş parçasını işkenceler veya başka bir sa
bitleme aletleri ile sağlam bir altlık üzeri
ne bağlayın. İş parçasını sadece tek elinizle 
veya gövdenize karşı tutarsanız gevşek ko
numda kalır ve kontrol kaybına neden ola
bilir.

– Kaldırmadan önce elektrikli el aletinin dur
ması beklenmelidir. Elektrikli el aleti takı
labilir ve kontrol kaybı yaşanabilir.

– Deforme olmuş veya çatlak kesme ekip
manları ve testere bıçakları ile kör veya arı
zalı testere bıçakları kullanılmamalıdır.

– Elektrikli el aleti her zaman testere bıçağı 
çalışırken iş parçasına tutulmalıdır.

–
Uygun kişisel koruyucu donanımlar kulla
nılmalıdır: Toz oluşturan çalışmalar sıra
sında koruyucu kulaklık, koruyucu gözlük 
ve toz maskesi; pürüzlü malzemelerin iş
lenmesi ve takım değişimi sırasında koru
yucu eldiven kullanılmalıdır.

– Yapılan çalışmalar sırasında zararlı/zehirli 
tozlar açığa çıkabilir (örneğin ahşap tozu 
veya madeni lif tozu). Bu tozlara temas et
mek veya bunları solumak kullanıcı için ve 
yakınlardaki kişiler için bir tehlike oluştu
rabilir. Ülkenizde geçerli olan güvenlik tali
matlarına uyun.

Sağlığınızı korumak için bir P2 so
lunum maskesi takın.

– Toz oluşturan çalışmalarda makineye her 
zaman bir emme tertibatı bağlanmalıdır.
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2.3 Akü ve şarj cihazı için makineye özel 
güvenlik uyarıları

– Bu şarj cihazı, kısıtlı fiziksel, algısal ve zi
hinsel özelliklere sahip veya tecrübe ve bil
gisi az olan kişiler tarafından ancak göze
tim altında tutulduklarında veya cihazın gü
venli kullanımı konusunda bilgilendirildik
lerinde ve kullanım esnasında oluşacak 
tehlikeleri anlayabildikleri durumda kulla
nılabilir. Çocukların bu cihazı kullanmaları 
ve oynamaları yasaktır.

– Akü paketi ve şarj cihazı açılmamalıdır!
– Şarj cihazı, metal parçalara (örn. metal ta

laşları) veya sıvılara karşı korunmalıdır!
– Akülü el aletinin çalıştırılması için harici 

besleme üniteleri veya akü paketleri kul
lanılmamalıdır. Akü paketlerinin şarj edil
mesi için harici şarj cihazları kullanılma
malıdır. Üretici tarafından öngörülmeyen 
aksesuarların kullanılması, elektrik çarp
masına ve/veya ciddi kazalara neden olabi
lir.

– Akü yüksek ısıdan > 50 °C, örneğin güneş 
ışınları ve ateş gibi yüksek ısıya karşı ko
runmalıdır!

– Yanmakta olan Lityum İyon tip aküler ke
sinlikle su ile söndürülmemelidir! Kum ve
ya yangın söndürme örtüsü kullanılmalıdır.

– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fiş düzenli 
olarak kontrol edilmelidir. Bu tertibatlar, 
hasarlı olmaları durumunda sadece yetkili 
servis atölyesi tarafından değiştirilmelidir.

– Şarj cihazı kullanılmadığında, şebeke fişi 
prizden çekilmelidir.

2.4 Emisyon değerleri
uyarınca belirlenen değerler tipik olarak:
Ses basınç seviyesi LPA = 86 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA = 97 dB(A)
Belirsizlik K = 5 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:

Esnek madeni lif
240 mm 350 mm

Ana sap ah = 2,5 m/s2 ah = 2,5 m/s2

İlave sap ah = 4 m/s2 ah = 4,5 m/s2

Belirsizlik K =2 m/s2 K =2 m/s2

PUR
240 mm 350 mm

Ana sap ah = 4,5 m/s2 ah = 8,5 m/s2

İlave sap ah = 7,5 m/s2 ah = 14 m/s2

Belirsizlik K =2 m/s2 K =5 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.

Başka uygulamalarda kullanıldığında, ek alet
lerle birlikte kullanıldığında veya yeterli bakım 
yapılmadığında bu değerler artabilir. Makinenin 
rölanti ve durma sürelerine dikkat edin!

3 Amacına uygun kullanım
Akülü yalıtım malzemesi testeresi madeni lif 
(cam pamuğu veya ponza taşı) veya doğal lif (ör
neğin ahşap veya kenevir lifi) yalıtım malzeme
lerinin ve PUR/PIR (poliüretan sert köpük), po
listirilen veya basınca dayanıklı madeni lif yalı
tım malzemelerinin kesilmesi için tasarlanmış
tır.
Sadece aşağıdaki ham kalınlıklara sahip yalıtım 
malzemeleri usulüne uygun şekilde işlenebilir:
Esnek doğal lifler < 90 kg/m³
Esnek madeni lif < 100 kg/m³
Basınca dayanıklı madeni lif 100 - 170 kg/m³
PUR/PIR < 36 kg/m³
Polistrol < 45 kg/m³

Akülü yalıtım malzemesi testeresi suntaların, 
metalin, ahşabın ve doğal lif basınca dayanıklı 
yalıtım malzemelerinin kesilmesi için uygun de
ğildir.
Bu elektrikli el aleti sadece uzmanlar veya eği
timli personel tarafından kullanılmalıdır.
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Yalıtım malzemeleri sadece uygun kesme ekip
manları ile birlikte kesilmelidir, bkz. bölüm  
6.3 .

Kullanım amacına uygun olmayan kulla
nım nedeniyle meydana gelen hasarlar ve 

kazalardan kullanıcı sorumludur.

4 Teknik özellikler
Akülü yalıtım malzemesi testeresi ISC 240 Li

Motor gerilimi 14,4 - 18 V
Strok sayısı 3000 dev/dak
Strok uzunluğu 26 mm
maks. kesme derinliği

Kısa kesme ekipmanları 240 mm
Uzun kesme ekipmanları 350 mm

Ağırlık, aküsüz 1,8 kg

5 Makine elemanları
Belirtilen şekiller Türkçe kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.
[1-1] İlave sap
[1-2] Ana sap
[1-3] Tiftik filtresi
[1-4] Akü paketi sökme tuşları
[1-5] Açma/kapatma düğmesi
[1-6] Kesme ekipmanları değişimi için döner 

düğme
[1-7] Kesme ekipmanları
[1-8] Koruma kapağı
[1-9] Emme parçası

6 Çalıştırma
6.1 Akü paketinin değiştirilmesi [2]
6.2 Açma/kapatma
Elektrikli el aletinin her iki tarafında birer aç
ma/kapatma düğmesi bulunur. Elektrikli el ale
tinin açılması veya kapatılması için şalterlerden 
birine basılmalıdır.
Açma
► Açma/Kapatma düğmesine [1-5] arka arka

ya iki defa hızlıca basılmalıdır.
Kapatma
► Açma/Kapatma düğmesine [1-5] bir defa 

basılmalıdır.

6.3 Kesme eklentisinin seçilmesi
Sadece üretici tarafından izin verilen 
kesme eklentilerini kullanın.

İşleme için iki farklı uzunlukta ikişer kesme ek
lentisi mevcuttur.
Dalgalı taşlanmış testere bıçaklı kesme 
eklentisi (kısmi aksesuar)

Dalgalı taşlanmış testere bı
çaklı kesme eklentisi 
(SG-240/W-ISC, SG-350/W-ISC) 
bir kılavuz çıtayla birlikte bir 
hareketli ve bir sabit testere 
bıçağından oluşur.

Dalgalı taşlanmış testere bıçaklı kes
me eklentisi ilk defa işletime alınma
dan önce ayarlanmalıdır, bkz. Bölüm  
7.3 .
Dalgalı taşlanmış testere bıçağın opti
mum bir çalışma ömrüne sahip olma
sı için mineral yünü için ayrı, doğal el
yaflar için ayrı bir kesme eklentisi 
kullanılmalıdır. Mineral yünü kestik
ten sonra testere bıçağı artık doğal 
elyaflar için uygun değildir.

Sınırlı testere bıçaklı kesme eklentisi 
(aksesuar)

Sınırlı testere bıçaklı kesme 
eklentisi (SG-240/G-ISC, 
SG-350/G-ISC) bir kılavuz çıta 
ve bir hareketli testere bıça
ğından oluşur.

Yalıtım malzemesi Testere bıçağı
Esnek doğal elyaflar
< 90 kg/m³

Esnek mineral yünü
< 100 kg/m³

Basınca dayanıklı mineral 
yünü
100 - 170 kg/m³
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Yalıtım malzemesi Testere bıçağı
PUR/PIR
< 36 kg/m³

Polistrol
< 45 kg/m³

7 Ayarlar
 UYARI

Yaralanma tehlikesi
► Elektrikli el aletindeki tüm çalışmalardan 

önce elektrikli el aletinin akü paketi çıka
rılmalıdır.

  DİKKAT
Sıcak ve keskin takım
Yaralanma tehlikesi
► Kör ve arızalı çalışma takımları kullanılma

malıdır.
► İş eldiveni takın.

 UYARI
Keskin testere bıçakları
Yaralanma tehlikesi
► Elektrikli el aletindeki tüm çalışmalar sıra

sında koruma kapağı ilgili kesme ekipman
larının üzerine yerleştirilmelidir.

7.1 Kesme ekipmanlarının takılması [3]

 UYARI
Keskin, usulüne uygun olmadan yerleştirilen 
testere bıçakları
Yaralanma tehlikesi
► Testere bıçakları asla tek başına elektrikli 

el aletine yerleştirilmemelidir.
► Testere bıçakları sadece bir kesme ekip

manı ile birlikte yerleştirilmelidir.
► Testere bıçakları her zaman uygun bir kıla

vuz çıtası ile kombine edilmelidir.
► Gerekirse emme parçası [3-1] yukarıya 

doğru itilmelidir.
►  Döner düğme çözülmelidir.

►  Kilitli kapak açılmalıdır.
►  Sıkma manşonu kolu [3-2] saat yönünün 

tersine doğru döndürülmeli ve sıkma man
şonunun kilidi açılmalıdır.

►  Hareketli testere bıçağı, oturma şaftında 
(T şaft) [3-4] kılavuz çıtası [3-3] boyunca 
dayanak noktasına kadar çekilmelidir.

►  Hareketli testere bıçağı dayanak nokta
sına kadar sıkma manşonuna itilmelidir.

►  Kesme ekipmanı yakl. 30° sağa döndü
rülmeli ve kılavuz çıtasının düz konuma gel
mesi sağlanmalıdır.

Kılavuz çıtası bağlantısının tespit cıvatala
rı [3-5] tamamen kılavuz çıtası açıklıklarına 
oturmalıdır.
►  Kilitli kapak kapatılmalıdır.
►  Döner düğmeyi kapatın.
7.2 Kesme ekipmanlarının sökülmesi [4]
► Gerekirse emme parçası [3-1] yukarıya 

doğru itilmelidir.
►  Döner düğme çözülmelidir.
►  Kilitli kapak açılmalıdır.
►  Sıkma manşonu kolu [4-1] saat yönünün 

tersine doğru döndürülmelidir.
Sıkma manşonunun kilidi açılır.
►  Kesme ekipmanları yakl. 30° saat yönü

nün tersine doğru döndürülmelidir.
►  Testere bıçağı sıkma manşonundan çı

karılmalıdır.
7.3 Dalgalı taşlanmış testere bıçaklı kesme 

eklentisinin ayarlanması [5]
Sabit duran testere bıçağı artık hareketli 
testere bıçağının altına konumlandırıla

mıyorsa ayar kolu [5-1] aşınmıştır. Kesme ek
lentisi değiştirilmelidir.
Dalgalı taşlanmış testere bıçaklı kesme eklenti
si ilk işletimden önce ayarlanmalıdır. Hareketli 
testere bıçağı sabit testere bıçağının üzerinde 
olmalıdır.
►  Alt ayar kolu [5-1] serbest kalana kadar 

koruma kapağı kaydırılmalıdır.
►  Her iki testere bıçağı da aynı düzlemde 

ve paralel olarak üst üste gelene kadar ayar 
kolu döndürülmelidir.

►  Ayar kolu kilitlenme noktasına kadar sa
ğa döndürülmelidir.

Hareketli testere bıçağı sabit testere bıçağının 
üzerindedir.
►  Koruma kapağı geri itilmelidir.
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► Üst ayar kolu için de aynı adımlar yürütül
melidir.

7.4 Dalgalı taşlanmış testere bıçağının 
değiştirilmesi [6]

► Kesme ekipmanları elektrikli el aletinden 
ayrılmalıdır.

►  Koruma kapağı çıkarılmalıdır.
►  Hareketli testere bıçağı [6-1] eğik ko

numda kılavuz çıtasından alınmalı ve otur
ma şaftında (T şaft) [6-2] kılavuz çıtasından 
çekilmelidir.

►  Sabit testere bıçağı [6-3] kaldırılmalıdır.
►  Sabit testere bıçağı kılavuz çıtasından 

çekilmelidir.
►  Yeni sabit testere bıçağı kılavuz çıtasına 

itilmelidir.
►  Sabit testere bıçağı aşağı doğru bastırıl

malı ve testere bıçağı açıklıklarının, ayar 
kolu karşılıklarına oturması sağlanmalıdır.

►  Yeni hareketli testere bıçağı oturma şaf
tına (T şaft) konumlandırılmalı ve uç nokta
sından eğik konumda kılavuz çıtasına itil
melidir.

Testere bıçağı, kılavuz çıtasının uç noktasına 
oturur.
► Koruma kapağı takılmalıdır.
7.5 Ayarlanmış testere bıçağının (aksesuar) 

değiştirilmesi [7]
► Kesme ekipmanları elektrikli el aletinden 

ayrılmalıdır.
►  Koruma kapağı çıkarılmalıdır.
►  Hareketli testere bıçağı [7-1] eğik ko

numda kılavuz çıtasından alınmalı ve otur
ma şaftında (T şaft) [7-2] kılavuz çıtasından 
çekilmelidir.

►   Yeni hareketli testere bıçağı oturma şaf
tına (T şaft) konumlandırılmalı ve uç nokta
sından eğik konumda kılavuz çıtasına itil
melidir.

Testere bıçağı, kılavuz çıtasının uç noktasına 
oturur.
► Koruma kapağı takılmalıdır.
7.6 Adaptör tablasının takılması [8]
► Gerekirse emme parçası [3-1] yukarıya 

doğru itilmelidir.
►  Döner düğme bir tur çözülmelidir.
►  Koruma kapağı yakl. 4 cm aşağı itilmeli

dir.
►  Adaptör tablası [8-1] kesme ekipmanı

nın ucuna bağlanmalıdır.

►  Adaptör tablası, elektrikli el aleti yönün
de itilmeli ve üç kilit noktasından [8-2] 
elektrikli el aletine oturması sağlanmalıdır.

►  Döner düğmeyi kapatın.
Adaptör tablasının [8-1] üç kilit noktasın
dan [8-2] elektrikli el aletine oturmasına 

dikkat edilmelidir.
7.7 Adaptör tablasının sökülmesi [9]
► Gerekirse emme parçası [3-1] yukarıya 

doğru itilmelidir.
►  Döner düğme bir tur çözülmelidir.
►  Adaptör tablası üç kilit noktasından [9-1] 

çözülmelidir.
►  Adaptör tablası takımdan eğik bir şekilde 

aşağı doğru bastırılmalıdır.
► Döner düğmeyi kapatın.
7.8 Kılavuz ray kızağının değiştirilmesi [10]

Kılavuz ray kızağı [10-1] her zaman bir 
kılavuz ray ile birlikte ve sadece dalgalı 

taşlanmış testere bıçaklı kesme ekipmanı ile 
kullanılmalıdır.
►  Kol açılmalıdır.
►  Kesme ekipmanı yerleştirilmelidir.
►  Kol kapatılmalıdır.
►  Koruma kapağı çıkarılmalıdır.
►  Kılavuz ray kızağı, kılavuz raydaki öngö

rülen oluklara [10-2] oturtulmalıdır.
Sökme işlemi ters sırada yapılır!
7.9 Toz emme

 UYARI
Tozun neden olduğu sağlık tehdidi
► Toz emme sistemini devreye almadan ke

sinlikle çalışmayın.
► Ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

Emme parçası ile elektrikli el aleti bir toz em
me cihazına (hortum çapı 27 mm) bağlanabilir.
► Emme parçası hafifçe bastırarak aşağı doğ

ru itilmelidir.
Emme parçasının alt parçasındaki talaş çıkış 
deliği düzenli olarak bir fırçayla temizlenmeli
dir.
► Emme parçası hafifçe bastırarak aşağı doğ

ru itilmelidir.
► Talaş çıkış deliği bir fırçayla temizlenmeli

dir.
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8 Makine ile çalışılması
 DİKKAT

Yoğun toz oluşumuna neden olan malzeme
ler
Toz girişi nedeniyle makine hasar görebilir, 
yaralanma tehlikesi söz konusudur
► Baş hizasının üzerinde çalışma yapılmama

lıdır.
► Asla tiftik filtresi olmadan çalışma yapıl

mamalıdır.
Elektrikli el aleti, çalışma sırasında sapından 
tutulmalı ve istenen kesme hattı boyunca sürül
melidir. Hassas kesimler ve sarsıntısız çalışma 
için elektrikli el aleti iki elle kullanılmalıdır.
8.1 Serbest yönlendirmeli testereleme
Emme parçası, üçgen ucu ile testere bıçağının 
kesme hattını gösterir. Serbest yönlendirmeli 
testereleme ayrıca adaptör tablası ile de yapıla
bilir.
8.2 Kılavuz ray FS/2 (aksesuar) ile 

testereleme
Festool kılavuz sistemi FS/2'nin kullanılması, 
düz ve hassas kesimlerin yapılmasını kolaylaş
tırır.
Esnek yalıtım malzemesi [11]
► Esnek yalıtım malzemesi ve kılavuz ray ha

zırlanmalıdır.
► Elektrikli el aleti, kılavuz ray kızağı takılı bir 

şekilde kılavuz raya oturtulmalıdır.
► Gerekirse yalıtım malzemesi WA-ISC 240 

açı dayanağına hizalanmalıdır, bkz. bölüm  
10.1 .

Basınca dayanıklı yalıtım malzemesi [12]
► Kılavuz ray basınca dayanıklı yalıtım malze

mesine yerleştirilmelidir.
► Elektrikli el aleti, adaptör tablası takılı bir 

şekilde kılavuz raya oturtulmalıdır.
8.3 Sesli ikaz sinyalleri
Sesli ikaz sinyalleri aşağıdaki işletim durumla
rında duyulur ve makine kapanır:

Akü boş veya makine aşırı yük
lü.
– Akü değiştirilmelidir.
– Makineye daha az yüklenin.
Makine veya akü aşırı ısınmış.
– Soğutma sonrasında makine 

tekrar çalıştırılmalıdır.
– Soğutulan akünün fonksiyon 

durumu şarj cihazıyla kontrol 
edilmelidir.

9 Bakım ve onarım
  UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Tüm bakım ve onarım çalışmalarından ön

ce her zaman elektrikli el aletinin akü pa
keti çıkarılmalıdır.

► Motor gövdesinin açılmasını gerektiren 
tüm bakım ve onarım çalışmaları sadece 
yetkili müşteri hizmetleri servisi tarafından 
yürütülmelidir.

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 
parçalar kullanın! Sipariş no. 
için: www.festool.com.tr/servis

EKAT

1

2
3

5

4

Hasarlı koruma tertibatları ve parçalar, kulla
nım kılavuzunda başka türlü bir talimat olmadı
ğı sürece, usulüne uygun bir şekilde yetkili bir 
uzman servis tarafından onarılmalı veya değiş
tirilmelidir.

Aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir:
– Elektrikli el aletindeki, şarj cihazındaki ve 

akü paketindeki havalandırma delikleri boş 
ve temiz tutulmalıdır, bu sayede soğutma 
sağlanabilir.

– Elektrikli el aletindeki, şarj cihazındaki ve 
akü paketindeki bağlantı kontakları temiz 
tutulmalıdır.

– Emme parçasındaki toz kalıntıları düzenli 
olarak temizlenmelidir.
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Yedek akünün bakımı, korunması, imha 
edilmesi ve taşınması sırasında yedek akü 

ile birlikte teslim edilen uyarılara dikkat edil
melidir!
9.1 Tiftik filtresinin temizlenmesi [13]
Elektrikli el aletinin aşırı ısınmasının önlenmesi 
için her iki taraftaki tiftik filtresi düzenli olarak 
temizlenmelidir.
►  Tiftik filtresi sökülmelidir.
►  Tiftik filtresi bir elektrikli süpürge ile te

mizlenmelidir.
►  Tiftik filtresi yerleştirilmelidir.

10 Aksesuar
Aksesuar ve aletler için sipariş numaralarını 
Festool kataloğunuzda veya internetteki 
"www.festool.com" adresinde bulabilirsiniz.
10.1 Açı dayanağı WA-ISC 240
Açı dayanağı WA-ISC 240 [14-1] esnek yalıtım 
malzemelerinin kılavuz ray FS/2 ile kesilmesi 
için kullanılır.

Açı dayanağının kılavuz raya monte edilme
si [14]

Açı dayanağı sadece kılavuz rayın kena
rına monte edilebilir, bu noktada kılavuz 
yay [14-2] kılavuz kanala [14-3] oturabi

lir.
►  Döner düğmeler çözülmelidir.
►  Açı dayanağı, kılavuz raya yerleştirilmeli 

ve komple kılavuz raya oturana kadar öne 
doğru itilmelidir.

►  Döner düğmeler sıkılmalıdır.
Açı dayanağı sabit bir şekilde kılavuza oturur.
►  Mesnet cetveli [14-4] ayarlanmalıdır.

Açı ayarı [15]
►  Döner düğme çözülmelidir.
►  İstenen açı ilgili ibre yardımıyla ayarlan

malıdır.
►  Döner düğme sıkılmalıdır.

Açı dayanağının taşıma konumuna getirilme
si [16]
►  Döner düğmeler çözülmelidir.
►  Açı dayanağı 5 cm kılavuz raydan çekil

melidir.
►  Açı dayanağı 90° saat yönünde döndürül

melidir.

►  Açı dayanağı kılavuz rayda taşıma konu
muna itilmelidir.

►  Döner düğmeler sıkılmalıdır.
Açı dayanağının tekrar çalışma konumuna geti
rilmesi için ilgili adımlar ters sırada yürütülme
lidir.

11 Çevre
Cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! 
Cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar çev
reye zarar vermeyecek biçimde yeniden 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulu
sal 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 Şarj cihazı
12.1 Güvenlik uyarıları

– Bu şarj cihazı, çocuklar da dahil olmak üze
re, kısıtlı fiziksel, algısal ve zihinsel özellik
lere sahip veya tecrübe ve bilgisi az olan ki
şiler tarafından, ancak sorumlu bir kişi ta
rafından gözetim altında tutulduklarında 
veya şarj cihazının güvenli kullanımı konu
sunda bilgilendirildiklerinde ve kullanım 
esnasında oluşacak tehlikeleri anlayabil
dikleri durumda kullanılacaktır. Çocukların 
şarj cihazı ile oynamamasına dikkat edin.

– Bu şarj cihazı, sekiz yaş ve üzeri çocuklar 
ile kısıtlı fiziksel, algısal ve zihinsel özellik
lere sahip veya tecrübe ve bilgisi az olan ki
şiler tarafından ancak gözetim altında tu
tulduklarında veya cihazın güvenli kullanı
mı konusunda bilgilendirildiklerinde ve kul
lanım esnasında oluşacak tehlikeleri anla
yabildikleri durumda kullanılacaktır. Ço
cukların cihaz ile oynamaları yasaktır. Ci
hazın temizlenmesi ve kullanıcı bakım ça
lışmalarının, gözetim altında tutulmadan 
çocuklar tarafından yapılması yasaktır.

– Şarj cihazı açılmamalıdır!
– Şarj cihazı, metal parçalara (örn. metal ta

laşları) veya sıvılara karşı korunmalıdır!
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– İKAZ! Bu şarj cihazında şarj edilemeyecek 
pilleri kullanmayın!

– Akülü el aletinin çalıştırılması için diğer 
üreticilere ait besleme üniteleri veya akü 
paketleri kullanılmamalıdır. Akü paketle
rinin şarj edilmesi için diğer üreticilere ait 
şarj cihazları kullanılmamalıdır. Üretici ta
rafından öngörülmeyen aksesuarların kul
lanılması, elektrik çarpmasına ve/veya cid
di kazalara neden olabilir.

– Alet sudan korunmalıdır.
– Kablo aşırı sıcaklık, yağ ve keskin kenarla

ra karşı korunmalıdır.
– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fiş düzenli 

olarak kontrol edilmelidir. Bu tertibatlar, 

hasarlı olmaları durumunda sadece yetkili 
servis atölyesi tarafından değiştirilmelidir.

– Şarj cihazının havalandırma kanalları ör
tülmemelidir. Aksi takdirde şarj cihazı aşırı 
ısınabilir ve usulüne uygun şekilde çalışa
maz.

– Akünün hasar görmesinde veya talimatla
ra aykırı kullanımında aküden gazlar yayı
labilir. Aküden yayılan gazlar solunum yol
larını tahriş edebilir. Tehlike durumunda 
hastayı temiz havaya çıkarın ve şikayetler 
devam ettiğinde doktora başvurun.

12.2 Teknik özellikler
Şarj cihazı TCL 6 SCA 8
Şebeke voltajı (Giriş) 220 - 240 V ~ 220 - 240 V ~
Şebeke frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz
Şarj gerilimi (çıkış) 10,8 - 18 V= 10,8 - 18 V=
Hızlı şarj maks. 6 A maks. 8 A
BP, BPS ve BPC akü paketlerinin şarj süreleri, yakl.
1.5 Ah 26 dak. 26 dak
2.6 Ah 46 dak 46 dak
3.1 Ah 33 dak 33 dak
5.2 Ah 45 dak 33 dak
6.2 Ah 53 dak 40 dak
İzin verilen şarj sıcaklık aralığı -5°C ile +55° C arasında -5°C ile +55° C arasında
Sıcaklık denetimi NTC direnci aracılığıyla NTC direnci aracılığıyla
Koruma sınıfı /II /II

12.3 Semboller

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kılavuzu/uyarıları okuyun!

Kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarı
larını okuyun!
Sadece iç mekan kullanımı için uygun
dur

T Akımlı sigorta

Emniyet trafoları

Koruma sınıfı II

Kullanım ömrünü tamamlamış maki
neyi evsel atıklar içine atmayın.

12.4 Amacına uygun kullanım
Şarj cihazları
– Festool Lityum İyon akü paketlerinin şarj 

edilmesi için uygun: Aşağıdaki gerilim ve 
akım sınıflarına ait BP, BPS ve BPC:

10.8 V (3S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah
10.8 V (3S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah
14.4 V (4S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah
14.4 V (4S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah, 4.2 Ah, 5.2 Ah*

Türkçe
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18.0 V (5S1P) 1.3 Ah, 1.5 Ah, 2.6 Ah, 3.1 Ah*
18.0 V (5S2P) 2.6 Ah, 3.0 Ah, 4.2 Ah, 5.2 Ah*, 

6.2 Ah*
– sadece iç mekanlardaki kullanım içindir.
* Hızlı şarja uygun akü paketleri

Amacına uygun olmayan kullanım duru
munda sorumluluk kullanıcıya aittir.

12.5 Makine elemanları
[1-1] Şarj kutusu
[1-2] Akü paketi
[1-3] Kalan şarj süresi göstergesi (sadece 

SCA 8)
[1-4] Şarj durum göstergesi
[1-5] Kablo sarma tertibatı
[1-6] Havalandırma delikleri (sadece SCA 8)
[2] Şarj cihazı duvar sabitlemesi

Belirtilen şekiller Türkçe kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.
12.6 İşletim

İşletime alma

  UYARI
İzin verilmeyen gerilim veya frekans!
Kaza tehlikesi
► Akım kaynağının şebeke gerilimi ve frekan

sı, tip plakasındaki verilerle örtüşmelidir.
► Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz geri

lim verilerine sahip Festool makineleri kul
lanılabilir.

Şarj işleminin başlatılması

İşletime alma öncesinde kablo açıklıktan 
geçirilerek [1-5] tamamen açılmalıdır.
► Şarj cihazının şebeke fişi prize takılmalıdır.
► Akü paketi [1-2] şarj kutusuna [1-1] yerleş

tirilmelidir.
Duvar sabitlemesi
bkz. Resim [2]

LED'lerin anlamları
Şarj cihazı prize takıldıktan sonra yakl. 1 s sü
reyle tüm LED'ler yanar (sadece SCA 8).
Bağlantılı olarak, şarj cihazının şarj durumu 
göstergesi [1-4] önce sarı LED'e ("Kendi kendi
ne kontrol") döner ve ardından şarj cihazının 
çalışma durumunu görüntüler:

 Sarı LED - Sürekli ışık
Şarj cihazı çalışmaya hazır.

 LED yeşil - Yanıp sönme
Akü paketi şarj ediliyor.
READY  LED yeşil - Sürekli yanma - READY
Akü paketi şarjı > %80 dolu ve kullanıma hazır. 
Arka planda akü paketi %100 dolana kadar şarj 
edilir.

 Kırmızı LED - Yanıp sönme
Genel hata göstergesi, örn. tam temas yok, kısa 
devre, akü arızalı, vs.

 Kırmızı LED - sürekli ışık
Akü sıcaklığı müsaade edilen sınır değerlerinin 
dışında. İzin verilen sıcaklığa ulaşıldığında, şarj 
cihazı otomatik olarak Şarj moduna geçer.
> 45 min

30 min

15 min

 5 min  Kalan şarj süresi (sadece SCA 8)
SCA 8 şarj cihazı ayrıca LED'ler [1-3] üzerinden 
maksimum kalan şarj süresini de görüntüler:
► Akü paketinin yerleştirilmesi

Şarj durumu göstergesi birkaç defa yanıp 
söner.

Maksimum kalan şarj süresi ilgili LED'in yanıp 
sönmesi ile gösterilir.
Çalışma uyarıları
Cihazın sürekli veya birkaç defa arka arkaya 
şarj edilmesi durumunda, şarj cihazı ısınabilir. 
Bu durum önemli değildir ve teknik bir arızaya 
işaret etmez.
Şarj cihazında muhafaza edilmeleri durumun
da, akü paketleri her zaman tam dolu kalır.
Aküleri sadece iyi havalandırılan ortamlarda 
şarj edin.
AIRSTREAM (sadece SCA 8)
SCA 8 şarj cihazı bir fana sahiptir ve bu sayede 
aktif olarak BP 18 Li-AS akü paketinin soğutul
masını destekler.
12.7 Bakım
Aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir:
– Şarj cihazının bağlantı kontakları temiz tu

tulmalıdır.
– SCA 8 şarj cihazının havalandırma kana

lı [1-6] tıkalı olmamalıdır.
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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 
parçalar kullanın! Sipariş no. 
için: www.festool.com.tr/servis

EKAT

1

2
3

5

4

12.8 Çevre
Cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! 
Cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar çev
reye zarar vermeyecek biçimde yeniden 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulu
sal 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
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