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bg  ЕС декларация за съответствие. Ние 
заявяваме на собствена отговорност, че настоящият 
продукт съответства на всички релевантни 
изисквания на следните Директиви на ЕС и 
следните стандарти и нормативни документи са 
взети под внимание:

et  EL-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvas-
tutajatena, et käesolev toode vastab järgmiste Euroopa 
Liidu direktiivide nõuetele ning on kooskõlas järgmiste 
standardite ja normatiivsete dokumentidega:
hr  EU izjava o sukladnosti. Izjavljujemo pod vlasti-

tom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim 
važnim zahtjevima sljedećih Direktiva EU i da se pola-
zilo od sljedećih normi ili normativnih dokumenata:

lv  ES atbilstības deklarācija. Mēs ar pilnu atbildību 
paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst visām svarīgā-
kajām šādu EK direktīvu prasībām un ir izgatavots 
atbilsdtoši šādiem standartiem vai normatīvajiem 
dokumentiem:

lt  ES atitikties deklaracija. Prisiimdami visą atsa-
komybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus 
svarbius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus, ir 
kad jį projektuojant, buvo panaudotos toliau nurodytos 
normos arba normatyviniai dokumentai:

sl  EU izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo 
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi 
zahtevami naslednjih direktiv EU in da izpolnjuje zahte-
ve naslednjih standardov ali normativnih dokumentov: 
hu  EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárólagos 

felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék 
az alábbi EU-irányelvek minden vonatkozó követelmé-
nyének megfelel az alábbi szabványok vagy normatív 
dokumentumok alapul vételével: 

el  Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Δηλώνουμε 
με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν 
συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις 
των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ και ότι έχουν 

χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά 
έγγραφα:
sk  EÚ vyhlásenie o zhode. Zodpovedne vyhlasuje-

me, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými 
požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ a vychádza 
z nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumen-
tov:
ro  Declaraţie de conformitate UE. Declarăm pe 

proprie răspundere că acest produs este conform cu 
toate cerinţele relevante din următoarele directive UE 
şi că se bazează pe următoarele norme sau documen-
te normative:

tr  AB Uygunluk Beyanı. Bütün sorumlulukları fir-
mamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklan-
an ilgili AB direktiflerinin yönetmeliklerini, norm ve 
norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt 
ederiz:
sr  EU deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljujemo 

na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen 
sa svim relevantnim zahtevima sledećih EU direktiva i 
da su korišćeni sledeći standardi ili normativni doku-
menti:

is  ESB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að vara þessi samræmist öllum 
viðeigandi kröfum í eftirfarandi ESB-tilskipunum 
og að eftirfarandi staðlar eða normskjöl lágu til 
grundvallar:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + 
A2:2019 + A14:2019, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-
1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-
3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018 
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1 Güvenlik uyarıları

UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. İş güvenliğine ve 
talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır 
yaralanmalar meydana gelebilir.
Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları sak
layın.
– Bu aletin yetersiz fiziksel, duyusal veya ruhsal becerileri, tecrübe ve bil

gisi az olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması yasaktır. Alet 
ile oynamalarını önlemek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

– UYARI! Cihaz sağlığa zararlı tozlar içerebilir. Bakımı, boşaltılması ve fil
tre değişimi sadece uygun koruyucu ekipmanlara sahip yetkili uzman 
tarafından yapılmalıdır.

– Sadece kurulu olan filtre sistemi ile işletin!
– Sadece uygun koruma tertibatı takarak kullanın!
– Gözle kontrol edildikten ve normal durumda olduğu tespit edildikten 

sonra, kuru ortamda ve talimatlara uyarak çalışın!
UYARI! Sınır değerini aşan tozların emilmesinde veya büyük ölçüde meşe 
veya gürgen tozlarında sadece bir toz kaynağı (elektronik veya havalı alet) 
emilmelidir.
– Patlama ve yangın tehlikesi! Emilerek temizlenmesi yasak maddeler:

– Kıvılcım, yanan parçalar veya kızgın tozlar;
– yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin magnezyum, alüminyum, ben

zin, solvent - ahşap malzemeler hariç);
– asitli maddeler (örneğin asitler, bazlar, solvent malzemeleri);
– ısı, asit/baz, gaz vs. gibi maddelerin oluşmasına yol açan kimyasal 

reaksiyon oluşturma özelliğine sahip maddeler (örneğin tepkimeye gi
ren 2 bileşkenli maddeler, alüminyum ve su).

– Ulusal iş güvenliği yönetmelikleri ve malzeme üreticisinin talimatlarını 
dikkate alın!

– Cihazdaki soketi sadece belirtilen amaçla kullanın!
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– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fişi düzenli olarak kontrol edin. Bu 
tertibatlar, hasarlı olmaları durumunda sadece müşteri hizmetleri ser
visi tarafından değiştirilmelidir.

– Vinç kancası veya kaldırma aletiyle kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır!
– Bu alet, alette statik yükün önlenememesi nedeniyle, elektrik çarpma

sına hassas tepki verebilecek kişiler (örn. kalp pili kullanan kişiler) ta
rafından kullanılmamalıdır.

– Sadece orijinal Festool emme hortumu kullanın.
– Çalışma ortamını dikkate alın ve cihazı taşıma veya cihazla çalışma sı

rasında kendinize ve başkalarına dikkat edin.
Böylelikle emme hortumuna veya şebeke kablosuna takılma gibi tehli
kelerden kaçınmış olursunuz.

– Paketleme folyosunu çocuklardan uzak tutun.
Boğulma tehlikesi vardır.

2 Semboller
Sembol Anlamı

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarıla
rını okuyunuz!

Maske kullanın!

Tüyo, uyarı

İşlem talimatı
Uyarı Cihaz sağlığa zararlı tozlar 
içerebilir!

Kullanım ömrünü tamamlamış ma
kineyi evsel atıklar içine atmayın.

3 Makine parçaları
[1-1] Tapa
[1-2] Emiş açıklığı

[1-3] Modül takma yeri (havalı modül CTM 
36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E 
LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Cihaz prizi
[1-5] Hortum bölmesi
[1-6] Tutamak
[1-7] SysDoc
[1-8] Otomatik temizleme (sadece AutoC

lean'li versiyonlar)
[1-9] Hortum çapı ayarı
[1-10] Emiş gücü regülasyonu
[1-11] Cihaz şalteri
[1-12] Kilitleme klipsi
[1-13] Kir haznesi
[1-15] Fren

Belirtilen şekiller Almanca kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.
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4 Teknik özellikler
Mobil toz emici
Güç sarfiyatı 350 ‑ 1200 W
Cihaz prizindeki maks. bağlantı değeri EU

CH, DK
GB 230 V/ 110 V

2400 W
1100 W

1800 W/ 500 W
Debi (hava) maks., Emici/Türbin 130 m³/sa / 234 m³/sa
Vakum maks., türbin 24000 Pa
Filtre yüzeyi 6318 cm²
Emme hortumu (Mobil toz emici varyantına bağlı) D27/32x3,5m-AS/CTR

D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

Elektrik kablosunun uzunluğu 7,5 m
EN 60704-2-1/ tolerans K uyarınca ses basıncı seviyesi 71 dB(A)/ 3 dB
Koruma sınıfı IP X4
Hazne kapasitesi CT 26 26 l

CT 36 36 l
CT 48 48 l

Ölçüler U x G x Y CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm

Ağırlık CT 26 / CT 26 AC 13,9 kg / 14,7 kg
CT 36 / CT 36 AC 14,4 kg / 15,2 kg
CT 48 / CT 48 AC 18,8 kg / 19,6 kg

5 Amaca uygun kullanım
Mobil toz emici aşağıdaki kullanımlar için uy
gundur
– Mİlgili toz sınıfına göre azami 0,1 mg/m³ 

tozların, bunlara ahşap ve boya tozları da 
dahildir, temizlenmesi,

– Suyun emilerek toplanması,
– endüstriyel kullanımlarda yüksek derecede 

yüklenme,
IEC/EN 60335-2-69 normu uyarınca.

Testerenin kullanım amacına uygun kul
lanılmamasından kaynaklanan hasarlar

dan kullanıcı sorumludur.

6 Çalıştırma
  UYARI

Müsaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi
► Tip etiketindeki bilgileri dikkate alın.
► Ülkeye özel durumları dikkate alın.

6.1 İlk işletime alma
► Kilit mandallarını açın [2-2] ve cihazın üst 

parçasını [2-1] çıkarın.
► Aksesuar parçalarını kir haznesinden [2-3] 

ve ambalajın içinden çıkarın!
► Filtre veya bertaraf etme torbasını kir haz

nesine yerleştirin (bkz. Bölüm  7.8 ve  7.9).
► Üst parçayı [2-1] yerleştirin ve kilit mandal

larını [2-2] kapatın.
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► Kablo sarma tertibatını mobil toz emicinin 
arkasına monte edin (bkz. Resim [3]).

► Emme hortumunu cihaza bağlayın.
6.2 Açma/kapatma
► Elektrik fişini topraklı prize takın.

 UYARI
Kontrolsüz çalışmaya başlayan aletler nede
niyle yaralanma tehlikesi
► Şalteri "AUTO" veya "MAN" şalter konumu

na çevirmeden önce, bağlı durumdaki ale
tin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Şalter [1-11] açma/kapatma düğmesi işlevi 
görmektedir.
Şalter konumu "0"
Cihaz prizinin [1-4] elektrik bağlantısı kesilmiş
tir, mobil toz emici kapalıdır.
Şalter konumu "MAN"
Cihaz prizi [1-4] elektriğe bağlıdır, mobil toz 
emici çalışıyor.
Şalter konumu "Auto"
Cihaz prizi [1-4] elektriğe bağlıdır, elektrikli el 
aleti (bkz.  7.2) veya havalı alet (bkz.  7.3) açıldı
ğında mobil toz emici bağlı çalışmaya başlar.

7 Ayarlar
7.1 Hortum çapının ayarlanması
► Hortum çapı ayarını [1-9] bağlanmış olan 

emme hortumunun iç çapına göre ayarlayın.
Böylece emme hortumu içindeki hava hızı
nın doğru şekilde ölçülmesini güvence al
tına alır (bkz. Bölüm  7.10).

7.2 Elektrikli el aletinin bağlanması

  UYARI
Yaralanma tehlikesi
► Cihaz prizindeki azami baglanti degerlerini 

dikkate alin (bkz. Teknik özellikler bölü
mü).

► Elektrikli alet kapatin.
► Elektrikli aleti prize takin [1-4].
7.3 Havalı aletin bağlanması

 UYARI
Yaralanma tehlikesi
► Havalı alet kapatılmalıdır.

Mobil toz emicilerdeki havalı aletler için 
otomatik çalıştırma sistemi
modül yuvasında basınçlı hava modülü ile [1-3].
7.4 Emme gücünün ayarlanmasi
► döner dügmede [1-10].
7.5 Emme manşonu
Emme manşonunun  bypass fonksiyonu, düz 
yüzeylerde taşlama cihazlarının ve taban baş
lıklarının emilmesini önler.
Aç
► Ayar halkası "OPEN" pozisyonuna döndürül

melidir.
Kapat
► Ayar halkası "CLOSE" pozisyonuna döndü

rülmelidir.
7.6 Frenin devreye alınması
Siyah fren kolunun [1-15] devrilmesiyle emme 
aracının kayması önlenir. Bunun için emme 
aracı ön taraftan hafifçe kaldırılmalı ve siyah 
fren kolu yerine oturana kadar aşağı bastırıl
malıdır. Çözmek için yeşil kola [1-14] basın.
7.7 Sıcaklık sigortası
Aşırı ısınmaya karşı korumak için bir sıcaklık 
sigortası emme aracını kritik bir sıcaklığa ulaş
madan önce kapatır.
► Emme aracını kapatın ve yakl. 5 dakika için 

soğumaya bırakın.
Emme aracı ardından tekrar çalıştırıla
mazsa, lütfen bir Festool müşteri hizmet
leri servisine başvurun.

7.8 Filtre torbasının değiştirilmesi (SC FIS-
CT 26/36/48)

Filtre torbasının çıkarılması [4]
► Kilit mandallarını açın [2-2] ve cihazın üst 

parçasını [2-1] çıkarın.
► Filtre torbasını çıkarın.
► Kullanılmış filtre torbasını yasal düzenle

melere göre imha edin.
► Kir haznesini [2-3] temizleyin.
Filtre torbasının yerleştirilmesi [5]
► Haznenin emme parçasına yeni bir filtre 

torbası (SC FIS-CT 26/36/48) yerleştirin ve 
kilitleyin. Önemli: Sürgünün oturmasına 
dikkat edin.

► Üst parçayı [2-1] takın ve kilitleme klipsle
rini [2-2] kapatın.
Filtre torbasının üst ve alt parça arasına 
sıkışmamasına dikkat edin.
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7.9 Bertaraf etme torbasının değiştirilmesi 
(sadece AutoClean özelliğine sahip 
varyantlar için)

Atık torbasının çıkarılması [6]
► Emme deliğini [1-2] tapa takarak kapa

tın [1-1].
► Kilit mandallarını açın [2-2] ve cihazın üst 

parçasını [2-1] çıkarın.
► Atık torbasını kapatın.
► Atık torbasını çıkarın.
► Kullanılmış atık torbasını yasal düzenleme

lere göre imha edin.
► Kir haznesini [2-3] temizleyin.
Atık torbasının yerleştirilmesi [7]
► Haznenin emme parçasına yeni bir atık tor

bası (ENS-CT26/36/48) yerleştirin ve kilitle
yin.
Önemli: Atık torbasının yan açıklıkları kir 
haznesi içerisinde olmalıdır . Sürgünün 
oturmasına dikkat edin.

► Atık torbasını hazne kenarının üzerine yer
leştirin.

Kontak yerlerinin [10-2] serbest olmasına 
dikkat edin.
► Üst parçayı [2-1] takın ve kilitleme klipsle

rini [2-2] kapatın.
7.10 Akış hızı kontrolü
Emme hortumu içindeki hava hız değeri 20 m/s 
altına düştüğünde güvenlik sebeplerinden dola
yı sesli uyarı sinyali verilir (M toz sınıfı için ge
çerlidir).

Mobil toz emici üzerindeki tablo ilgili hor
tum çapının istenilen en düşük emme sevi
yesi için bu bağlantıyı açıklamaktadır. İlgili 
emme seviyesi düştüğünde bir uyarı sinyali 
duyulur.*

* Sadece CT AC'nin AB versiyonlarında

Olası sebepleri Giderilmesi 
Emme gücü kontro
lü [1-10] çok düşük 
değere ayarlandı.

Emme gücü kontro
lünü daha yüksek 
değere ayarlayın 
(bkz. Bölüm 7.4 ).

Döner düğme [1-9] 
bağlı hortum çapına 
göre ayarlanmamış.

Doğru hortum çapı
nın ayarlanması 
(bkz. Bölüm 7.1).

Emme hortumu tıkalı 
veya bükülmüş.

Tıkanma ve katlan
maları giderin.

Filtre torbası dolu. Yeni filtre torbası 
yerleştirin (bkz. Bö
lüm 7.7).

Ana filtre kirli. Ana filtreyi değiştirin 
(bkz. Bölüm 9.1).
SADECE AUTOClean: 
Ana filtreyi temizle
yin (bkz. Bölüm 8.2).

Denetim elektroniğin
de hatalı işleme.

Festool müşteri hiz
metleri tarafından 
giderilmesini sağla
yın.

Islak emme. Fonksiyon güvenli
ğinde aksama yok, 
önlem gerekmiyor.

SADECE PLANEX 
LHS 2 225 ile 
CTM 36 E AC-LHS:
Düşük emme kuvveti 
ayarı gerektiren çalış
malarda (örn. yumu
şak yüzeylerde).

Bypass fonksiyonu 
özel emme manşo
nunda etkinleştiril
melidir [1A].

8 Çalışma
8.1 Kullanım
Hortum deposu: Çalıştıktan sonra emme hortu
munu açıklıktan [8-2] geçirip hortum deposuna 
koyabilirsiniz.
Systainer raf SysDoc: Bir Systainer raf yüzeyine 
dört sürgü veya T-Loc [8-1] ile sabitlenebilir.
8.2 AutoClean - Ana filtrenin temizlenmesi 

(sadece AutoClean özelliğine sahip 
varyantlar için)
Sadece bertaraf etme torbası ile birlikte 
(Toz sınıfı "M" kriterini sağlamalıdır). Is

lak emiş işlemi için geçerli değildir!
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Otomatik temizleme
Döner düğme [1-8] ile AutoClean etkinleştiril
meli veya frekans ayarlanmalıdır (mobil toz 
emici varyantına bağlı olarak).
Manuel temizlik
Cihaz şalterini [1-11] AC sembolü üzerine dön
dürün.
Elden tam temizleme
► El yüzeyi veya kilit sürme elemanı CT-VS ile 

başlık veya emme hortumu deliğini 2 saniye 
kapatın.

► Cihaz şalterini [1-11] AC sembolü üzerine 
döndürün.

8.3 Özellikler CTM 36 E AC- LHS
Mobil toz emiciyi PLANEX ile kombinasyon ha
linde kullanmak için:
► Bükülmez hortum D 36 mm x 3,5 m-AS kul

lanin.
► PLANEX elemanin baglanmasi için spesyal 

manson kullanin.
► Emme deligi ve hortum arasina  [1-2] kilit 

elemani CT-VS takin.
► Takim tutma elemanini monte edin.
► Sadece bertaraf etme torbasi ile kullanin!
8.4 Kuru maddelerin emilmesi

  DİKKAT
Sağlığı tehdit eden tozlar
Solunum yollarının tahriş olması
► Sağlığa zararlı maddeleri emerken bir fil

tre veya atık torbası kullanın!
► Cihazı sadece debi kontrolü çalışır durum

dayken kullanın.
Çalışan elektrikli el aletlerinden tozları emer
ken şunları dikkate alın:
Odadaki hava çıkışı geri sevk ediliyorsa, odada 
yeterli hava değişim oranı L mevcut olmalıdır. 
İstenen sınır değerlerine uymak için, geri sevk 
edilen hacim akışı en fazla temiz hava hacim 
akışının (oda hacmi VR x hava değişim oranı LW) 
%50'si olmalıdır. Ayrıca ulusal yönergeleri dik
kate alın.
Ayrıca: Nemli bir ana filtre, kuru maddeler 
emildiğinde daha hızlı tıkanır. Bu nedenle ana 
filtre, tozların emilmesinden önce kurutulmalı 
veya kuru bir ana filtre ile değiştirilmelidir.

8.5 Islak maddeler/sıvıların emilmesi
Filtre veya bertaraf etme torbasını çıka
rın!

Özel ıslak filtre (NF-CT) kullanılmalıdır.
Azami dolum seviyesi yüksekliğine ulaşıldığında 
emiş otomatik olarak kesilir.
Islak emiş işleminden sonra cihazın (ana filtre, 
emme hortumu, hazne vb.) yeterince kurutul
duğundan emin olunmalıdır.

  DİKKAT
Sağlığı tehdit eden tozlar
Solunum yollarının tahriş olması
► Islak emme işleminden sonra ıslak filtreyi 

çıkarın ve kuru maddeler için ana filtre ile 
değiştirin.

 DİKKAT
Çıkan köpük ve sıvılar
► Aleti derhal kapatın ve boşaltın.

8.6 Çalışmadan sonra
► Sadece AutoClean özelliğine sahip var

yantlar için: Ana filtreyi otomatik veya elden 
temizleyin (bakınız Bölüm  8.2).

► Mobil toz emiciyi kapatın ve elektrik fişini çı
karın.

► Elektrik kablosunu sarın.
► Kir haznesini boşaltın.
► Emme açıklığını [1-2] sızdırmazlık tapasıy

la [1-1] kapatın.

  UYARI
Sağlığı tehdit eden tozlar
Solunum yollarının tahriş olması
► Kirli alanlardan çıkarmadan önce tamamen 

(içini ve dışını) elektrik süpürgesiyle çeke
rek ve silerek mobil toz emiciyi ve tüm ak
sesuarlarını temizleyin.

► Temizlenmesi mümkün olmayan parçalar 
taşınması için hava geçirmeyen plastik tor
banın içine koyularak ağzı sıkıca kapatıla
caktır.

► Solunum cihazı kullanın!
Bu cihaz sadece kapalı ortamlarda sak
lanmalıdır.

► Mobil toz emiciyi kuru, görevli olmayan kişi
lerin kullanmasına karşı korunaklı bir yerde 
saklayın.
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9 Bakım ve temizleme
  UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Tüm periyodik bakım ve bakım çalışmala

rından önce daima elektrik fişini prizden 
çekin!

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

Müşteri Hizmetleri ve onarım servisi 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 parçaları kullanıl
malıdır.Sipariş No. aşağıdaki adreste:
www.festool.com/service
Hasarlı koruma tertibatları ve parçalar, kulla
nım kılavuzunda başka türlü belirtilmediği sü
rece, usulüne uygun bir şekilde yetkili bir uz
man servis tarafından onarılmalı veya değişti
rilmelidir.
Asagida açiklanan bilgileri dikkate alin:
– Yılda en az bir kez üretici veya bilgi sahibi 

bir kişi tarafından toz açısından bir kontrol 
gerçekleştirilmelidir (örneğin filtre hasarı
na karşı, cihaz sızdırmazlığı ve kontrol ter
tibatlarının fonksiyonu).

– Temizlenemeyen malzemeler bertaraf edi
lecektir. Bunun için geçirmez torba kulla
nın. Geçerli olan bertaraf etme koşullarını 
dikkate alın!

– Cihazın kullanıcı tarafından bakımının ya
pılması için cihaz parçalarına ayrılacak te
mizlenecek ve bakımı yapılacaktır. Bunun 
için cihazın parçalarına ayrılması, temiz
lenmesi ve bakımının yapılabilmesi müm
kün olacak ve bu işlemler esnasında bakım 
personeli veya diğer personel herhangi bir 
zarar görmeyecektir. Uygun yönetmelikler 
cihazın parçalarına ayrılmasında oluşabile
cek zehirlenmeleri de içerir; bu nedenle ci

hazın söküldüğü yerde bulunan lokal filtre 
sistemi bulunan havalandırma sistemlerin
de gerekli önlemleri alın, bakım yapılacak 
bölümün temizlenmesi ve kişisel iş güven
liği donanımlarının giyilmesi.

9.1 Ana filtrenin değiştirilmesi

NOT
Motorun hasarlanması
► Motor hasarlarını önlemek için ana filtre 

takılı değilken kesinlikle emme işlemi ger
çekleştirilmemelidir.

► Kilit mandallarını açın [2-2] ve cihazın üst 
parçasını [2-1] çıkarın.

► Cihaz üst parçasını, ana filtre yukarı doğru 
bakacak şekilde çevirin (Resim [9]).

► Kolu [9-3] ters çevirin ve braketi [9-2] çıka
rın.

► Kullanılmış ana filtreyi [9-1] çıkarın ve yeni
siyle değiştirin.

► Sızdırmazlık yüzeylerini ve arkasındaki bö
lümü kirlerden arındırın.

► Kullanılmış ana filtreyi yasal yönetmeliklere 
göre bertaraf edin.

► Braketi [9-2] yerleştirin ve kolu [9-3] yerine 
oturana kadar ters çevirin.

► Üst parçayı [2-1] yerleştirin ve kilit mandal
larını [2-2] kapatın.

9.2 Kir haznesinin boşaltılması
Üst parçayı çıkardıktan sonra kir haznesi [2-3] 
boşaltılabilir.
► Sıvı emdikten sonra düzenli olarak dolum 

seviyesi sensörlerini [10-1] yumuşak bir 
bezle temizleyin ve hasara karşı kontrol 
edin.

10 Aksesuar
Aksesuarlar ve filtrelerle ilgili sipariş numara
ları Festool katalogunda veya internette 
("www.festool.com") yer almaktadır.
10.1 Modüller
Mobil toz emiciyi genişletmek için aksesuar 
programında aşağıdaki modüller sunulur. Bun
lar modül yuvasına [1-3] yetkili bir müşteri hiz
metleri servisi tarafından takılmalıdır:
– Basınçlı hava modülü,
– kalıcı akım beslemesine sahip priz modülü,
– otomatik çalıştırma sistemine sahip priz 

modülü,
– EAA'da otomatik çalıştırma sistemini kul

lanmak için güç toz emme ünitesi (EAA) 
modülü,
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– uzaktan kumanda CT-F I/M-Set.
Modüllerle ilgili daha fazla bilgiyi "www.fes
tool.com.tr" adresinde bulabilirsiniz.

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.festool.com/
reach
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