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Açıklanan şekiller kullanım kılavuzunun ilk say-
fasında bulunur.

1 Semboller
 Genel tehlikelere karşı uyarı

 Elektrik çarpma tehlikesi

 Toz maskesi takın!

 Kulaklık takın!

 Havalandırma delikleri ve toz fi ltresini 
temizleyin

 Kılavuzu/uyarıları okuyun! 

 Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi 
evsel atıklar içine atmayı.

 Koruma sınıfı II

2 Teknik özellikler 
Güç  550 W
Devir sayısı  340 - 910 dev/dak
Zımpara başlığı Ø  215 mm
Zımpara malzemesi Ø  225 mm
Takım saitleme yuvası  D 13/10 
Toz emme bağlantısı  36 mm
 (27 mm)
Kısa versiyonun uzunluğu (uzatma borusu hariç) 
 1,10 m
Uzun versiyonun uzunluğu (uzatma borusu 
dahil) 1,60 m
EPTA Prosedürü 01:2014’e göre ağırlık
Kısa versiyon  3,80 kg
Uzun versiyon  4,60 kg

3 Alet elemanları

[1-1] Zımpara kafası

[1-2] Uzatma borusu

[1-3] Sap

[1-4] Zımpara malzemesi 

[1-5] Elektrik kablosu

[1-6]  Tutamak (izole tutamak yüzeyleri)

4 Kullanım amacına uygun kullanım
PLANEX uzun boyunlu zımpara aleti, iç ve dış 
mekanlarda sıva alçı uygulaması yapılmış alçı-
pan, tavan ve duvarların zımparalanması, duvar 
kağıdı artıkları, boya, kaplama, yapışkan artıkları 
ve gevşemiş sıvaların temizlenmesi işleminde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

   Sıva alçı uygulaması yapılmış büyük yüzeylerde 
yoğun toz oluştuğunda Festool mobil toz emici 
CTL/M 36 E AC PLANEX aletini kullanmanızı 
tavsiye ederiz.

Kullanım amacına uygun olmayan kullanım ne-
deniyle meydana gelen hasarlar ve kazalardan 
kullanıcı sorumludur.

5 Güvenlik uyarıları
5.1 Genel güvenlik uyarıları 

İKAZ! Elektrikli el aletine yönelik tüm 
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli 
açıklamaları ve teknik özellikleri dikkat-

lice okuyun. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması 
durumunda ortaya çıkacak ihmaller elektrik 
çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara 
neden olabilir.
Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uyarı-
larını ve talimatları saklayın.
Güvenlik uyarılarında belirtilen “Elektrikli el aleti” 
terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablo-
su ile) çalıştırılan elektrikli el aletlerini veya akülü 
elektrikli el aletlerini (kablosuz) ifade eder.

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

tın. Düzensiz veya iyi aydınlatılmamış çalışma 
alanları kazalara neden olabilir.

b.  Elektrikli el aleti ile yanıcı sıvıların, gazların 
veya tozların bulunduğu, patlama tehlikesi 
olan ortamlarda çalışmayın. Elektrikli el 
aletleri toz veya gazları alevlendirebilecek 
kıvılcımlar oluşturur.

c.  Elektrikli el aletini kullanırken çocukları ve 
diğer kişileri uzak tutun. Dikkatinizin dağıl-
ması halinde cihaz üzerindeki kontrolünüz 
kaybolabilir.

2  ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a.  Elektrikli el aletinin fi şi prize uymalıdır. Fiş 

asla değiştirilemez. Topraklama korumalı 
elektrikli el aletlerini adaptör fi şlerle bir-
likte kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapıl-
mamış fi şlerin ve uygun prizlerin kullanılması 
elektrik çarpma riskini azaltır.

b.  Borular, ısıtma sistemleri, ocaklar veya 
buzdolapları gibi topraklama yüzeylerine 
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vücudunuzla temas etmeyin. Vücudunuz bu 
gibi topraklanmış cihazlara temas ettiğinde 
yüksek elektrik çarpması riski bulunur.

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 
fi şi prizden çekmek için bağlantı kablosunu 
kullanmayın. Bağlantı kablosunu sıcaktan, 
yağdan, keskin kenarlardan veya hareket 
eden parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya 
dolaşmış bağlantı hatları elektrik çarpma 
riskini arttırır.

e.  Bir elektrikli el aleti ile açık alanda çalışıyor-
sanız sadece dış mekanlarda çalışmak için 
uygun olan uzatma kabloları kullanın. Dış 
mekanlarda çalışmak için uygun olan uzatma 
kabloları kullanmak, elektrik çarpması 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 çarp-
ma riskini azaltır.

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

elektrikli el aleti ile çalışırken sağduyulu 
hareket edin. Yorgun veya ilaçların, alkolün 
veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında 
olduğunuzda elektrikli el aletlerini kullan-
mayın. Elektrikli el aleti kullanırken bir anlık 
dikkatsizlik çok ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.

b. Kişisel koruma donanımınızı ve koruyucu 
gözlüğünüzü her zaman takın. Elektrikli el 
aletinin türüne ve kullanım amacına bağlı ola-
rak toz maskesi, kaymaz güvenli ayakkabılar, 
koruyucu kask ve kulaklık gibi kişisel koruma 
donanımı kullanmak yaralanma riskini azaltır.

c. İstemeden işletime almaktan kaçının. Akım 
beslemesine ve/veya aküye bağlamadan, 
elinize almadan veya taşımadan önce elekt-
rikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun. 
Elektrikli el aletini taşırken parmağınız şal-
terde olursa veya el aleti açık konumdayken 
aleti akım beslemesine bağlarsanız kazalara 
neden olabilirsiniz.

d. Elektrikli el aletini açmadan önce ayar alet-
lerini ve cıvata anahtarlarını uzaklaştırın. 
Elektrikli el aletinin dönen bölümünde bağlı 
bulunabilecek bir alet veya anahtar yaralan-
malara neden olabilir.

e. Anormal biçimde durmaktan kaçının. Gü-

venli bir biçimde durun ve her zaman den-
genizi koruyun. Bu şekilde güvenli çalışarak 
beklenmedik durumlarda elektrikli el aletini 
daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.

f. Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetler giyme-
yin, takı takmayın. Saçlarınızı ve giysilerinizi 
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbise, 
takı veya açık saçlar aletin hareket eden par-
çalarına takılabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatları monte 
edilebiliyorsa bunları bağlayın ve doğru 
biçimde kullanın. Bir toz emme tertibatının 
kullanılması, toz kaynaklı tehlikeleri azalta-
bilir.

h.  Elektrikli el aletini birçok defa kullanmış 
ve tanıyor olsanız bile gereksiz bir güvenlik 
hissiyle hareket etmeyin ve her defasında 
elektrikli el aletinin tüm güvenlik kuralla-
rına uyun. Dikkatsiz kullanım bir saniyeden 
kısa sürede çok ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.

4  ELEKTRİKLİ EL ALETİNİN KULLANILMASI 
VE TAŞINMASI

a. Elektrikli el aletine aşırı yüklenmeyin. Ça-
lışmanız için uygun olan elektrikli el aletini 
kullanın. 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. Aletin ayarlarını yapmadan, aksesuar par-
çalarını değiştirmeden veya elektrikli el 
aletini kenara bırakmadan önce aletin fi şini 
prizden çekin ve/veya aküyü aletten sökün.
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 bil-
gisi olmayan veya bu talimatları okumamış 
kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeyin.
Elektrikli el aletleri, tecrübeli olmayan kişiler 
tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.

e. Elektrikli el aletinin ve ucun bakımını özenli 
yapın. Hareketli parçaların sorunsuz bi-
çimde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkış-
madığını, parçaların elektrikli el aletinin 
çalışmasını engelleyecek biçimde kırık veya 
hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı 
parçaların, elektrikli el aletini kullanmadan 
önce onarılmasını sağlayın. Birçok iş kazası, 
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bakımı iyi yapılmamış elektrikli el aletlerinin 
kullanımı sonucu ortaya çıkar.

f. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Keskin 
durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici 
aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.

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 kullanılması tehlikeli 
durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına 
neden olur.

h.  Tutamakları ve tutamak yüzeylerini kuru ve 
temiz tutun, üzerlerine yağ veya gres bulaş-
masına izin vermeyin. Kaygan tutamaklar ve 
tutamak yüzeyleri, beklenmeyen durumlarda 
elektrikli el aletinin güvenli biçimde kullanıl-
masına ve kontrol edilmesine izin vermez.

5  SERVİS
a.  Elektrikli el aletinizi sadece yetkili serviste 

ve sadece orijinal yedek parçalarla tamir 
ettirin. Böylece elektrikli el aleti yine güvenli 
biçimde kullanılabilir.

b.  Onarım ve bakım için sadece orijinal parçalar 
kullanın. Kullanımı öngörülmeyen aksesuar 
veya yedek parçaların kullanılması elektrik 
çarpmasına veya yaralanmalara sebep ola-
bilir.

5.2 Makineye özel güvenlik uyarıları
- Bu makine kullanım amacına uygun olarak 

zımparalama çalışmaları için tasarlanmıştır. 
Bu makine ile birlikte gönderilen bütün gü-
venlik uyarıları, kullanım kılavuzu, şekiller ve 
açıklamaları okuyunuz. Aşağıda açıklanan tali-
matlara riayet edilmemesi durumunda cereyan 
çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar 
meydana gelebilir.

- Bu makine ile kaba zımparalama, fırçalama, 
polisaj veya kesme taşı ile kesme çalışmaları-
nın yapılması yasaktır. Makinenin, kullanımına 
uygun olmayan işlerde kullanılması sonucunda 
tehlikeler meydana gelebilir veya kullanıcılar 
zarar görebilir.

- Festool tarafından özellikle bu makine için 
geliştirilmemiş ve öngörülmemiş aksesu-
arları kullanmayın. Makinenize bir akseuar 
takılmasının mümkün olması çalışmaların 
tehlikesiz gerçekleşmesi için garanti değildir.

- Aksesuarın azami devir değeri en az makine 
üzerinde belirtilen azami devir değeri kadar 
olmalıdır. Azami devirlerden daha yüksek devir 
ile dönen aksesuar parçaları parçalanabilir.

-  Aksesuarın dış çapı ve kalınlığı makinenin 
ölçüleri dahilinde olmalıdır. Yanlış ölçülere 
sahip aksesuarlar yeterli derecede korunamaz 
veya kontrol altına alınamaz.

-  Vida dişli aparatlar taşlama milinin vida di-
şine tam uymalıdır. Flanş ile monte edilecek 
aparatlarda aparatın delik çapı fl anşın delik 
çapına am uymalıdır. Elektrikli el aletine tam 
doğru şekilde sabitlenmemiş aparatlar düz-
gün dönmez, aşırı derecede titreşim oluşturur 
ve kullanıcının makine üzerindeki kontrolünü 
kaybetmesine yol açar.

- Hasarlı aksesuar kullanmayın. Çalışmaya 
başlamadan önce daima aksesuar ve zımpa-
ra başlığında kırık, çatlak  veya aşırı aşınma 
olup olmadığını kontrol edin. Yere düştükten 
sonra makine ve aksesuarın hasar görüp gör-
mediğini kontrol edin veya hasarlı olmayan 
aksesuarı monte edin. Aksesuarı kontrol ve 
monte ettikten sonra kendiniz ve yakınınız-
daki kişiler, aletin dönme alanından dışarı 
çıktıktan sonra makineyi bir dakika boyunca 
azami devir hızı ile çalıştırın. Hasarlı bir akse-
suar genelde bu test süresi içinde parçalanır.

- Kişisel iş güvenliği donanımları giyin. Uygula-
ma türüne bağlı olarak koruyucu gözlük veya 
maske takın. Uygun olması durumunda solu-
num maskesi, kulaklık, iş eldiveni ve küçük 
zımpara çapakları veya iş parçalarına karşı 
koruma sağlaması için iş önlüğü takın. Koru-
yucu iş gözlüğü, farklı çalışmalar sonucunda 
oluşan parçacık darbelerine karşı dayanıklı 
olmalıdır. Solunum maskesi veya solunum ci-
hazı, çalışmalar esnasında oluşan parçacıkları 
fi ltreleme özelliğine sahip olmalıdır. Sürekli ve 
aşırı gürültü işitme kayıplarının oluşmasına yol 
açabilir.

- Yakınınızda bulunan kişileri çalışma alanına 
güvenli bir mesafede tutun. Çalışma alanında 
bulunan herkes kişisel iş güvenliği donanımı 
giymelidir. İş parçası veya kırılan aksesuarın 
parçaları etrafa saçılabilir ve çalışma alanının 
dışında yaralanmalara sebep olabilir.

- Aletin bıçağı veya kesme tertibatının gizli 
elektrik hatlarına veya aletin kendi kablosu-
na temas etme olanağı olduğunda makineyi 
sadece izolasyonlu sapından tutunuz. Alet, 
gerilim altında bulunan bir kabloya temas etti-
ğinde, elektrikli el aletinin metal parçalarına da 
gerilim aktarılır ve böylece elektrik çarpmasına 
yol açar.

- Elektrik kablosunu dönmekte olan parçalar-
dan uzak tutun. Makine üzerindeki kontrolünü-
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zü kaybettiğinizde elektrik kablosu kesilebilir 
veya takılı kalabilir, elleriniz veya kollarınız 
dönmekte olan parçaların içine çekilebilir.

- Makineye takılı olan aparat tamamen durma-
dan makineyi kesinlikle elinizden bırakmayın. 
Dönmekte olan aparatlar makineyi koyacağınız 
yüzeye takılabilir ve bunun sonucunda makine 
üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

- Makineyi yan tarafınızda taşıdığınız sürece 
makineyi çalıştırmayın. Dönmekte olan apara-
ta tesadüfen temas ettiğinizde aparat giysinize 
takılabilir ve bunun sonucunda alete takılı olan 
aparat ciddi derecede yaralanmanıza sebep 
olabilir.

- Makinenizin havalandırma deliklerini düzenli 
olarak temizleyin. Bu delikler temizlenmedi-
ğinde soğutma havası vantilatörü makine göv-
desi içine toz çekecek ve aşırı miktardaki metal 
tozu elektrik tehlikeleri oluşturabilecektir.

- Makineyi yanıcı maddelerin yakınında çalıştır-
mayın. Çalışma esnasında oluşan kıvılcımlar 
bu maddelerin alev almasına sebep olabilir.

- Soğutma sıvısı ile soğutulması gereken apa-
ratları kullanmayın. Su veya diğer sıvı soğutma 
maddeleri (ölüme yol açacak) elektrik çarpma-
sına yol açabilir.

Geri tepmelerin sebebi ve önlenmesi
 Geri tepme dönmekte olan disk, destek halkası, 

fırça veya başka bir aksesuar aparatının sıkış-
ması veya takılı kalması sonucunda ani tepki 
vermesidir. Sıkışma veya takılı kalma dönmekte 
olan aksesuarın çok hızlı şekilde durmasına 
sebep olur ve bunun sonucunda makine, karşı 
reaksiyon göstererek kontrolsüz bir şekilde 
aksesuarın dönme yönünün tersine doğru 
hızlanır. Örneğin zımparalama taşı iş parçası 
içinde sıkıştığında veya takılı kaldığında taş 
çevresi sıkışma noktasında iş parçası yüzeyine 
saplanır, bunun sonucunda taş makineden dı-
şarı fırlayabilir veya kırılabilir. Taşlama taşları, 
sabitleme noktasındaki dönme yönüne bağlı 
olarak kullanıcıya doğru veya kullanıcıdan uza-
ğa sıçrayabilir. Bu esnada taşlama taşları aynı 
zamanda parçalanabilir. Geri tepme durumu, 
makinenin kullanım amacına uygun olmayan 
bir kullanımdan ve/veya yanlış çalışma şekli 
veya çalışma koşulları sonucunda meydana 
gelebilir ve aşağıda açıklanan önlemlerin dik-
kate alınması durumunda önlenebilir. 

- Makineyi daima sıkı tutun, kollarınızı ve elleri-
nizi geri tepme durumunda oluşan kuvvetleri 
karşılayabilecek bir pozisyonda tutun. Makine 
çalışmaya başlarken oluşacak geri tepme veya 

geri tepme momentlerini, makine ile birlikte 
gönderilmiş olması durumunda daima ilave 
sap ile karşılayın. Uygun önlemlerin alınmış ol-
ması durumunda kullanıcı, tepki momentlerini 
veya geri tepme kuvvetlerini kontrol edebilir. 

- Elinizi kesinlikle dönmekte olan aparatların 
yakınına koymayın. Aparatlar elinizin üzerin-
den geri tepebilir.

- Elinizi, makinenin geri tepme durumunda ha-
reket edeceği bölgeye koymayın. Geri tepme 
durumunda makine, disk aparatının dönme 
yönünün tersi yönüne hızlanacaktır.

- Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken 
çok dikkatli olun. Alete takılı olan aparatın 
geri tepmesini ve takılıp kalmasını önleyin. 
Köşeler, kenarlar veya geri sıçramalarda dön-
mekte olan aparat ilgili bölüme takılma eğilimi 
gösterir, bunun sonucunda kullanıcının makine 
üzerindeki kontrolü kaybolur veya geri tepme 
meydana gelir.

İnce zımparalama uygulamaları için özel güven-
lik uyarıları
- İnce zımparalama uygulamaları aşırı büyük 

boydaki taşlama taşları kullanmayın. Taş-
lama taşı seçimi yaparken üretici fi rmanın 
bilgilerini dikkate alın. Zımpara başlığından 
çok fazla dışarı taşan büyük çaplı taşlama taşı 
yaralanma tehlikesi oluşturur ve ayrıca kesilen 
iş parçasına taklılı kalabilir, kırılabilir veya geri 
tepme meydana gelebilir.

Ek uyarılar
- Çalışma esnasında makineyi iki elinizle tutun 

ve sağlam durun. Makine iki elinizle güvenli bir 
şekilde kullanılır.

- Zımparalama sırasında patlayıcı veya ken-
diliğinden tutuşan tozlar oluşursa, mutlaka 
malzeme üreticisinin işleme uyarıları dikkate 
alınmalıdır.

- Çalışma sırasında zararlı/zehirli tozlar olu-
şabilir (örn. kurşun içeren boya, bazı ahşap 
türleri ve metal). Bu tozlara dokunulması veya 
teneffüs edilmesi kullanıcı kişi veya çevresin-
deki kişiler için tehlike oluşturabilir. Ülkenizde 
geçerli emniyet yönergelerini dikkate alın. 
Elektrikli el aletini uygun bir emiş düzeneğine 
bağlayın. Sağlığınız için bir P2 koruyucu maske 
kullanın.

- Makinenin elektrik kablosu hasarlı olduğunda 
makineyi kullanmayın. Hasarlı elektrik kablo-
suna dokunmayın ve çalışma esnasında kablo 
zarar gördüğünde fi şi prizden çıkarın. Hasarlı 
elektrik kabloları elektrik çarpma riskini yük-



TR-6

seltir.
- Makinede azami iki uzatma borusu kullanın.

5.3 Emisyon değerleri
EN 62841'e göre tespit edilen değerler tipik ola-
rak:
Ses basıncı seviyesi 83 dB(A)
Ses gücü seviyesi 94 dB(A)
Ölçüm sapması farkı K = 3 dB

  DİKKAT

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme 
organına zarar verir. 
•  Kulaklık takın!

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör 
toplamı) EN 62841'e uygun tespit edildi:
Titreşim emisyon değeri
(3 eksenli) a

h
 < 2,5 m/s2

Sapma  K = 1,5 m/s²
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.

  DİKKAT

Emisyon değerleri belirtilen değerlerden 
sapmalar gösterebilir. 
Bu, aletin kullanımına ve işlenen iş 
parçasının türüne göre değişiklik gösterir.
- Gerçek yük, tüm çalışma döngüsü sırasında 

değerlendirilmelidir.
- Gerçek yüke bağlı olarak kullanıcının korun-

masına yönelik uygun güvenlik önlemleri be-
lirlenmelidir.

6 Çalıştırma

   UYARI

Makine azami gerilim veya frekans değeri ile 
çalıştırıldığında iş kazası oluşma tehlikesi 
vardır.
- Akım kaynağı frekansı ve şebeke gerilimi tip 

plakası üzerindeki bilgilerle örtüşmelidir.
- Kuzey Amerika'da sadece 120 V/Hz gerilimli 

Festool makineleri kullanılabilir.

  DİKKAT

Tam olarak kilitlenmemiş bayonet kilitlerde 
Plug it bağlantısının ısınması 

Yanma tehlikesi
- Elektrikli el aletini açmadan önce şebeke 

bağlantı hattındaki bayonet kilidin tam olarak 
kapatıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.

Şalter [5-2] açma/kapama düğmesidir (I = AÇIK, 
0 = KAPALI).
Elektrik kablosunun [1-5] prize takılması ve çıka-
rılması bkz. Şekil [4].

7 Makinedeki ayarlar

   UYARI

İş kazası tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi
   Makinede yapacağınız tüm çalışmalardan önce 

daima şebeke fi şini prizden çekin.

7.1 PLANEX aletinin montajı
   Zımpara kafasını [1-1] zımpara başlığı ile birlikte 

aşağı doğru tutun.
   Kapalı olması durumunda sıkma kolunu [2-1] 

ve [2-2] açın.
   Uzatma borusunu [1-2] dayanağa kadar [2] nolu 

şekilde gösterildiği gibi delik içine takın.
   Sıkma kolunu [2-1] ve [2-2] kapatın.
   Bağlantı elemanını [3-2] bağlantı yuvası içine [3] 

nolu bölümde açıklandığı gibi yerleştirin.
   Bağlantı elemanını sabitleninceye kadar aşağı 

doğru bastırın.
   Aynı şekilde sap [1-3] elemanını da yerleştirin.
   Eğer PLANEX aletini kısa versiyonda kullan-
mak isterseniz, örneğin dar mekanlarda duvar 
zımparalama işlemi için, zımparalama kafasını 
[1-1] direkt sap elemanına [1-3] monte edin.

   Sökme işleminde sıkma kollarını [2-1] ve [2-2] 
açmadan önce, [3-1] nolu düğmeye basarak 
bağlantı elemanını açmayı unutmayın.

7.2  Electronik
Makine, aşağıdaki özelliklere sahip bir tam dalga 
elektroniğine sahiptir: 

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

Devir değeri regülasyonu
Devir sayısı ayarlama düğmesi [5-1] ile kademesiz 
olarak 310 ve 920 dev/dak arasında ayarlanabilir. 
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Bu şekilde kesim hızını ilgili malzemeye optimum 
uyarlayabilirsiniz.

Sabit devir sayısı
Önceden seçilen motor devir sayısı elektronik 
sistem ile sabit tutulur. Bu şekilde yüklenme du-
rumunda da kesim hızının aynı kalması sağlanır.

7.3 Zımpara başlığını değiştirme
   Zımpara başlığındaki alyen vidaya [6-1] alyen 

anahtarını (5'lik) takın. 
   Başlığı sıkıca tutun ve alyen anahtarını döndüre-

rek zımpara başlığını sökün. 
   Zımpara başlığının düzgün şekilde dönmesini 
sağlamak için önce tahrik mili üzerindeki zım-
para başlığı oturma yüzeyini temizleyin.

   Yeni zımpara başlığını yerleştirin.
   Vidayı [6-1] sıkın.
   Makinede sadece belirtilen zımpara başlıkla-
rını kullanın. 

   Optimal emiş performansını elde etmek için, 
makine ve zımpara başlığı arasındaki conta 
yüzeyi, zımpara başlığı değiştirme işlemin-
den sonraki ilk dakika içinde zımparalanarak 
düzeltilir. Bu ilk dakikada makine devri biraz 
düşüktür, zımparalama işleminde beyaz renkli 
sünger partikülleri oluşur, bu partiküller ma-
kine fonksiyonuna zarar vermez.

  Makinaya yeni başlık takıldıktan sonra makina 
çalışmadığında başlığı birkaç tur elden dön-
dürün ve alıştırın.

7.4 Zımparalama aksesuarının sabitlenme-
si

StickFix zımpara başlığı üzerine uygun ölçülü 
StickFix taşlama taşları hızlı ve kolay şekilde 
sabitlenebilir. Kendiliğinden yapışan taşlama 
taşları[1-4] zımpara başlığına [6-2] bastırılır ve 
StickFix zımpara başlığının yapışkan tabakası 
tarafından güvenle tutulur. Taşlama taşları de-
liklerinin emme aparatı delikleri [7-3] ile aynı ol-
masına dikkat edin. Kullanım sonrasında taşlama 
taşı kolayca çekilerek sökülür.

7.5 İç/dış emme işlemini ayarlama
Zımparalanacak malzemede oluşan partikül bü-
yüklüğüne bağlı olarak emme cihazında iç veya 
dış emme işlemi ayarlanabilir.

   Emme düzeneğini değiştirmek için şalteri [7-1] 
kullanın.

Sembol Emme düzeneği Kullanım alanı

Dış emme 
işlemi [7-2] 
(taşlama taşı ve 
fırça arasında)

Büyük boyutlu 
partiküllerin 
emilmesi için, 
örneğin duvar kağıdı 
artıkları

İç emme işlemi 
[7-3] (emme 
deliği) 

Küçük boyutlu 
partiküllerin 
emilmesi için, 
örneğin sıva alçı 
artıkları ve yoğun 
emme performansı 
için

7.6  Emme gücünü ayarlama
Taşlanacak yüzey türüne bağlı olarak emme gü-
cünü ayarlamanız mümkündür. 
Ayarlama işlemi ancak iç emme işlemi aktif oldu-
ğunda mümkündür (bkz. Bölüm 7.5).

   Emme gücünü ayarlamak için düğmeyi [5-3] 
kullanın.

1: düşük emme gücü

6: yüksek emme gücü

   Başlangıçta düşük emme gücü (ayar 1) ile başla-
yın ve sonra emme gücünü yavaş yavaş, hissedilir 
bir bastırma basıncı oluşuncaya kadar yükseltin.

   Yüksek emme gücü, tavan ve duvarlarda zım-
paralama çalışmalarının yorulmadan yapıl-
masını sağlar.

   Aşırı yüksek olarak ayarlanmış emme gücü 
makinenin sarsıntılı çalışmasına yol açar ve 
makinenin hareket ettirilmesi kötüleşir. Ayrıca 
makine aşırı yük altında kalır ve bu nedenle 
koruma devresi devreye girebilir. Kırmızı renkli 
kontrol lambası yavaş yanıp söner. Elektronik 
sistem makineyi dinlenme devirine ayarlar. Bu 
durumda makine soğuyunca kadar kesinlikle 
çalışmaya devam etmemelisiniz.

7.7  Kenara yakın bölümlerde zımparalama
Çıkarılabilir fırça elemanı sayesinde duvar/tavan 
ve zımpara başlığı arasındaki yan mesafeyi azal-
tabilirsiniz.

   Düğmeyi [9-1] basılı tutun.
   Fırça elemanını [9-2] çıkarın.
   SYSTAINERS takım çantasının kapağında fırça 
elemanını saklama gözü bulunur.

   Fırça elemanını tekrar yerine takmak için düğ-
menin [9-1] karşı tarafında fırça elemanını yerine 
geçirin ve yerine sabitleninceye kadar zımpara 
kafasına doğru döndürün.
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7.8 Emme düzeneği

  DİKKAT

Tozların teneffüs edilmesi solunum yollarına 
zarar verebilir!

   Makineyi daima bir toz emme düzeneğine bağlayın. 
   Toz oluşan çalışmalarda daima toz maskesi takın.

Toz emme bağlantılarına [8-2], 27 mm veya 36 mm 
(daha iyi emiş performansına sahip olduğundan 
bu çap tavsiye edilir) hortum çapına sahip Festool 
toz emme cihazı bağlanabilir. 

   Özel emme hortumu spesyal emme manşo-
nu [8-1] (aksesuar olarak satın alınabilir) ile 
birlikte sürekli bir sabitlemeyi ve bükülmeye 
karşı daha iyi bir koruma sağlar. 

    Büyük yüzeylerde zımparalama çalışmaları yap-
tığınızda mobil toz emici  CTL/M 36 E AC PLA-

NEX aletini kullanın, zira bu alet ile gerekli 
emme gücü garanti edilir.

   Yeşil düğmeye [8-4] basarak mekanik sabitlemeyi 
[8-3] açın.

   Toz emme cihazının hortumunu toz emme bağ-
lantısına [8-2] takın.

   Yerine sabitleninceye kadar mekanik sabitlemeyi 
[8-3] yukarı doğru döndürün.

8 İşletim

  UYARI

Yaralanma tehlikesi
   Makineyi zımpara kafasından tutmayın.
   Makineyi iki elinizle sıkıca tutun.
   Makineyi çalıştırmadan önce bütün sıkma 

kollarının kapalı olup olmadığını kontrol edin.

   Makineyi elektrik şebekesine bağlayın.
   Makineyi çalıştırmadan önce zımpara kafa-
sını zımparalanacak yüzeyden biraz yukarıda 
tutun.

   Makineyi çalıştırın.
   Açık/Kapalı şalterinde sıfır voltaj devreye 
alma düğmesi bulunur. Bu düğme sayesinde 
elektrikli aletin, cereyan kesintisinden (örne-
ğin genel elektrik kesintisi olduğunda) sonra 
kendiliğinden çalışmaya başlaması engellenir. 
Cereyan kesintisinden sonra makineyi çalıştır-
mak istediğinizde tekrar Açık/Kapalı şalterine 
[5-2] basın.

   Zımparalama işlemlerini uygulayın.
   Aşırı baskı uygulayarak makineye aşırı yük-
lenmeyin! En iyi zımparalama sonucunu, orta 

kuvvette baskı uygulayarak çalışırsanız elde 
edersiniz. Zımparalama gücü ve kalitesi esa-
sen doğru zımpara malzemesinin seçilmesine 
bağlıdır.

   Çalışmalar tamamlandıktan sonra makineyi 
kapatın.

Zımparalama kafasındaki görsel uyarı sinyalleri
Aşağıda açıklanan görsel sinyaller motor gövde-
sindeki LED [10-2] ile gösterilir ve makine ge-
rektiğinde devir ayarını otomatik olarak düşürür.

LED lambasının yavaş yanıp sönmesi
Makine, havalandırma delikleri ve toz fi ltresinin 
[10-1] aşırı derecede kirlenmesi nedeniyle ısın-
mıştır.

   Havalandırma deliklerini temizleyin.
   Toz fi ltresini çıkarın [10-1].
   Toz  kalıntılarını temizleyin.
   Toz fi ltresini [10-1] yerleştirin ve sabitleyin.
   Toz fi ltresi ve havalandırma delikleri temizlen-
dikten ve makine soğuduktan sonra lambanın 
yanıp sönmesi durur. Çalışmalarınıza devam 
edebilirsiniz.

Toz fi ltresi ve havalandırma deliklerinin temiz-
lenmesine rağmen LED lambası yanıp sönmeye 
devam ederse: 

   Zımpara yaparken bastırma kuvvetini azaltın.
• Emme gücünü ayar düğmesi [5-3] ile azaltın.

LED lambasının hızlı yanıp sönmesi
Saptan motora aktarılan devir ayarı fonksiyonun-
da arıza meydana geldiğinde makine çalıştırıldık-
tan sonra motor azami devire ayarlanır ve aynı 
zamanda LED [10-2] kontrol lambası makine açık 
olduğu sürece, hızlı aralıklar ile yanıp sönmeye 
başlar. 

   Bu durumda dahili bir fonksiyon arızası vardır. 
Makinenin yetkili Müşteri Hizmetleri servisi 
tarafından kontrol edilmesi gerekir.
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9 Periyodik bakım ve bakım

  UYARI

İş kazası tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi
   Makinede yapacağınız tüm çalışmalardan önce 

daima şebeke fi şini prizden çekin.
   Motor gövdesinin açılmasını gerektiren tüm 

bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili 
bir müşteri hizmetleri servisi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

   Makinenin fi şini ve kablosunu düzenli olarak 
kontrol edin ve hasar görmüş olması durumunda 
yetkili servisler tarafından değiştirilmesini 
sağlayın.

Müşteri Hizmetleri ve onarım servi-
si sadece üretici firma veya yetkili 
servisler tarafından sağlanır: En yakın 
adres için bakınız: www.festool.com/
service

EKAT

1

2
3 5

4 Sadece orijinal Festool yedek parça-
ları kullanılmalıdır. Sipariş No. aşağı-
daki adreste: www.festool.com/servi-
ce

   Hava sirkülasyonunu sağlamak için motor göv-
desindeki havalandırma delikleri daima açık ve 
temiz tutulmalıdır. Bölüm “8 İşletim” kısmında 
açıklanan görsel uyarı sinyalleri ile ilgili bilgileri 
dikkate alınız.

   Bağlantı elemanı düğmesini temiz tuutun. Bu 
düğmeyi düzenli olarak temizleyin. Temizleme 
işleminde sert cisim kullanmayın.

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

   Sıkma kolları gerekli tutma kuvvetini sağla-

mıyorsa kolları sıkmanız gerekir: 
   Sıkma kollarındaki [2-1] ve [2-2] vidaları yaklaşık 

1/8 tur döndürün.

10 Aksesuarlar, aletler 
Sadece makine için öngörülmüş olan orijinal 
Festool aksesuarı ve Festool sarf malzemeleri 
kullanın, zira bu malzemeler makineye optimal 
şekilde uyarlanmıştır. Orijinal olmayan ve ya-
bancı tedarikçilerin sunduğu aksesuar ve sarf 
malzemelerinin kullanılması durumunda çalışma 
sonucu kalitesi önemli ölçüde düşer ve garanti 
haklarının kısıtlanması muhtemeldir. Uygulama 
türüne bağlı olarak makinenin aşınması veya 
kullanıcı üzerindeki yük artabilir. Bu nedenle 
sadece orijinal Festool aksesuarı ve Festool sarf 
malzemeleri kullanarak kendinizi, makineniz ve 
garanti haklarınızı koruyun!
Aksesuarlar ve aletlerle ilgili sipariş numaraları 
Festool katalogunda veya internette ("www.fes-
tool.com") yer almaktadır.

11  Bertaraf etme
Elektrikli el aletlerini evsel atıklar içine atmayın! 
Cihazları, aksesuarları ve ambalajları çevreye 
zarar vermeyen geri kazanım sistemine teslim 
edin. Geçerli ulusal talimatları dikkate alın.
Sadece AB için geçerlidir: Kullanılmış Elektrikli 
ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Birliği 
Direktifi  ve ilgili ulusal yasaların uygulanması 
uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli 
aletler ayrı olarak toplanacak ve çevreye uygun 
geri dönüşüm sistemine teslim edilecektir.

12 Arıza giderme 

Problem Olası sebepleri Onarımı

PLANEX aleti yüzey 
üzerinde sarsıntılı 
çalışıyor.

Emme gücü çok yüksek 
ayarlanmıştır.

Emme gücü ayarını azaltın veya gerek 
duyulduğunda dış emme işlemine ayarlayın.

Zımparalanacak sıva alçı veya zemin 
çok sert.

Emme gücü ayarını azaltın veya gerek 
duyulduğunda dış emme işlemine ayarlayın.

Devir ayarını azaltın.



TR-10

Problem Olası sebepleri Onarımı

Emme gücü yeterli 
değil.

CTL/M 36 E AC PLANEX aletindeki 
filtre elemanı tıkalı / doldu.

Filtre elemanını düzenli olarak temizleme:
Olanak 1: Emiş gücü regülasyonunu  azami 
emiş gücüne ayarlayın. Otomatik temizleme 
başlayıncaya kadar toz emme aletinin başlık, 
emme hortumu veya toz emme hortumu 
bağlama deliğine avucunuzu dayayarak 
kapatın. 
Olanak 2: Filtre elemanını mekanik (emerek) 
temizleyin.
Olanak 3: Filtre elemanının hasarlı ve dolu 
olup olmadığını kontrol edin. Düzenli olarak 
yeni fi ltre elemanı takın.

Bertaraf etme torbası yanlış 
takılmıştır.

Bertaraf etme torbası içindeki delikler hazne 
içinde olmalıdır.

Bertaraf etme torbası yerine fi ltre 
torbası takılmıştır.

PLANEX aleti ile çalışırken sadece bertaraf 
etme torbası (gri torba)kullanın.

CTL/M 36 E AC PLANEX aletinde çok 
düşük emme gücü ayarlanmıştır.

Emme gücünü daha yüksek bir ayara ayarlayın.

PLANEX aletinin devir ayarı çok 
yüksek

Devir ayarını azaltın.

PLANEX aletinde iş emme işlemi 
1 nolu emme ayarı kademesinde.

Emme gücünü yükseltin veya dış emme 
işlemine geçin.

Yüksek dolgu malzemesi oranına 
sahip sıva alçı, yumuşak sıva alçı.

PLANEX aletinde dış emme işlemini açın, 
emiş ayarını 6 nolu kademeye ayarlayın, 
ekstrem durumlarda deviri azaltın.

Emme hortumu tıkalı veya bükülü. Tıkanıklığı giderin ve bükülü olan bölümü 
düzeltin.

Bertaraf etme torbası doldu. Bertaraf etme torbası bertaraf edin.

İşlenecek malzeme 
çok kalın (fazla 
malzeme alınıyor) 
zımparalanıyor.

PLANEX aletinin devir ayarı çok 
yüksek.

Devir ayarını azaltın.

PLANEX aletinin emme gücü çok 
yüksek.

Emme gücünü azaltın veya dış emme işlemine 
geçin.

Yüksek dolgu malzemesi oranına 
sahip sıva alçı, yumuşak sıva alçı.

PLANEX aletinde dış emme işlemini açın, 
emiş ayarını 6 nolu kademeye ayarlayın, 
ekstrem durumlarda deviri azaltın.

Zımpara malzemesinin dişi çok kalın . Daha ince dişli zımpara malzemesi seçin.

Yüzey kalitesi optimal 
değil.

Kullanılan zımpara malzemesinin 
diş büyüklüğü (kaba) yanlış.

Daha ince dişli zımpara malzemesi seçin.

Sıva alçı malzemesinin kuruma 
süresine riayet edilmedi.

Üretici fi rma tarafından açıklanan teknik 
bilgiler ve tavsiyeleri dikkate alın.

PLANEX aletinin emme gücü çok 
yüksek.

PLANEX aletinin emme gücünü azaltın.

Yüksek dolgu malzemesi oranına 
sahip sıva alçı, yumuşak sıva alçı.

Daha ince dişli örneğin P180 zımpara 
malzemesi seçin.

Makine çalışırken yüzey üzerine 
oturtuldu (çizik oluşması).

Makineyi önce zımparalanacak yüzey üzerine 
oturtun ve sonra çalıştırın.

Yüzey üzerinde çalışırken daima çıkarılabilir 
fırça elemanı ile çalışın.
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Problem Olası sebepleri Onarımı

Yüzey üzerinde 
zımpara çizikleri 
oluşuyor.

Sert zımpara başlığı yüzey üzerine 
eğik konumda oturtuldu.

IP zımpara başlığını Interface-Pad ile kullanın.

Çok yumuşak sıva alçı 
malzemelerinin zımparalanmasında 
kullanılan zımpara başlığı çok serttir 
veya zımpara malzemesi kaba 
dişlidir.

IP zımpara başlığını Interface-Pad ile kullanın.

Daha ince dişli zımpara malzemesi (Zımpara 
malzemesi Brilliant 2 ila P 320 arasındaki 
malzemeler mevcuttur).

Çalışma esnasında 
PLANEX aletini 
kapatma - makine 
kafasındaki kırmızı 
renkli LED kontrol 
lambası yanar.

PLANEX üzerindeki toz fi ltresi tıkalı. PLANEX üzerindeki toz fi ltresini temizleyin.

Aşırı basınç uygulanır -> Makinenin 
aşırı ısınma koruma düzeni devreye 
girer.

Makinenin soğumasını bekleyin ve daha az 
basınç uygulayın; ekstrem durumlarda dış 
emme işlemini ayarlayın ve emme gücü 
ayarını 6 nolu kademeye ayarlayın.

PLANEX aleti 
çalışmıyor.

Zımpara başlığı bloke olmuştur – 
başlık değiştirme işleminden sonra 
alıştırma işlemi yapılmamıştır.

Başlığı birkaç tur elden döndürün ve alıştırın, 
bakınız Bölüm 7.3

Elektrik kablosunun fi şi prize doğru 
şekilde takılmadı.

Elektrik kablosunun doğru şekilde bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.

Burada açıklanan sorunlardan farklı bir sorun olduğunda Festool Müşteri Hizmetleri servisine veya 
yetkili bayiye başvurun.
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bg  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:

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

hr  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:

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

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

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

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

el  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: 

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

ro  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 sorum-
lulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmelik-
lerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını 
karşıladığını taahhüt ederiz.

sr  EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod 
usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledece 
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

is  EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðei-
gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum 
breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:  
________________________________________
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* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 
49999999
 in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 
49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999
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