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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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1 Teknik özellikler
Yalıtım malzemesi teste
resi

IS 330 EB

Şebeke gerilimi 220 - 240 V ~
Şebeke frekansı 50 - 60 Hz
Güç sarfiyatı 1600 W
Hareketli kablo H07RN-F
Sigorta 15 - 16 A akım 

koruması
Devir ön seçimi o
Sabit elektronik o
Elektrikli emniyet freni o
Demeraj akımı sınırlama o
Kılavuz çıtanın otomatik 
yağlanması

o

Elektronik ayarlama son
rası zincir dişlisi devri

2200 - 4600 min-1

Zincir hızı maks. 12  m/s
Gönyeli kesim 0° - 60°
Kesim derinliği [kılavuz çıta 13" (33 cm)]
0° ayarında 330 mm
15° ayarında 315 mm
30° ayarında 285 mm
45° ayarında 230 mm
60° ayarında 165 mm
Yağ deposu kapasitesi ~ 240 ml
Ağırlık (takım ile) 7 kg
Koruma sınıfı II/

2 Semboller
Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarı
larını okuyun!

Koruyucu gözlük takın!

Kulaklık takın!

Solunum koruma maskesi kullanın!

İş eldiveni takın!

Aleti yağmurda bırakmayın!

Elektrik kablosu hasar gördüğünde ve
ya kesildiğinde derhal fişi prizden çıka
rın.

Ahşap malzeme için kullanılamaz!

Koruma sınıfı II

Evsel atıklar içine atmayın.

İpucu, uyarı

Kullanım talimatı

3 Cihaz elemanları
[1-1] Açma kilidi
[1-2] Şalter butonu
[1-3] Kavisli paralel dayanak
[1-4] Zincir koruma
[1-5] Paralel dayanak sıkma cıvatası
[1-6] Kılavuz tezgah
[1-7] Ön ilave sap
[1-8] Yağ seviyesi göstergesi
[1-9] Yağ deposu kilidi
[1-10] Döndürülebilir talaş çıkışı
[1-11] Zincir sıkma kasnağı
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[1-12] Yağ dozajlama kasnağı
[1-13] Çekme kesimi ayarı
[1-14] Devir ön seçimi
[1-15] Arka ilave sap
[1-16] Kavisli paralel dayanak
[2-1] Zincir dişlisi kapağı
[2-2] Germe kasnağı
[2-3] Zincir
[2-4] Kılavuz çıta
[2-5] Sıkma saplaması için açıklık
[2-6] Sıkma saplaması
[2-7] Sıkma cıvatası
[2-8] Zincir dişlisi
[2-9] Zincir sıkma kasnağı
[3-1] Çekme kesimi ayarı
[4-1] 0° için zincir göstergesi
[4-2] Gönye açısının ayarlanması için el vi

dası
[4-3] Skala
[4-4] 45° için zincir göstergesi
[4-5] 60° için zincir göstergesi
[4-6] 0° için kesim gösterge elemanı
[5-1] Yağ seviyesi göstergesi
[5-2] Yağ dozajlama kasnağı
[6-1] Mesafe vidaları
[7-1] Kılavuz ray
[7-2] İşkence
[7-3] Ayarlanabilir açı dayanağı
[7-4] Birleştirme parçası
[7-5] Havalı mengene
[8-1] Sabitleme segmanı
[8-2] Disk
[8-3] Zincir dişlisi
[8-4] Mil

Şekli gösterilen veya açıklanan aksesuar tesli
mat kapsamına dahil olmayabilir.
Belirtilen şekiller Almanca kullanım kılavuzu 
içinde mevcuttur.

4 Amacına uygun kullanım
  DİKKAT

Ahşap malzeme için kullanılamaz!
Elektrikli el aleti sadece sağlam yalıtım 
malzemelerinin kesilmesi için uygundur.
Farklı zincir tipleri ile her türlü yoğunluğa 
sahip yalıtım malzemesi için doğru takımın 
seçilmesi mümkün olur.

4.1 Makine tanımı
Yalıtım malzemesi testeresi IS 330 EB, ahşap 
elyafı bazlı yalıtım malzemeleri ve PU köpük 
malzemelerin kesilmesi için öngörülmüştür. Bu 
elektrikli el aleti ile dik açılı ve ayarlanabilir açı 
ile, azami 330 mm derinliğe kadar malzeme 
kesme mümkündür.
Kesim açısı iki çevrilir segment ve bir adet iyi 
şekilde okunabilen skala ile hızlı ve sorunsuz 
olarak azami 60°'ye ayarlanabilir. Elektrikli el 
aleti, kılavuz kızakların her iki tarafına da yer
leştirilebilen ve hassas ve düz bir kesim sağla
yan, takılıp çıkarılabilir bir paralel dayanakla 
donatılmıştır. Kılavuz çıta hızla 10° arkaya doğ
ru kaldırılabilir. Zincir germe işlemi herhangi 
bir takım gerektirmeden kolay bir şekilde, üst 
taraftaki ana saptan kolayca erişilen germe 
kasnağı ile yapılır. Talaş çıkış deliği talaşın 
elektrikli el aletinden güvenilir şekilde dışarı 
çıkmasını ve bir toz emme cihazının bağlanma
sını mümkün kılar.
Kesme işlemi esnasında zincir yağ dozajlama 
pompası ile optimum şekilde yağlanır. Elektrikli 
el aletini çalıştırdıktan sonra motor elektronik 
kumanda ünitesi tarafından önce yavaş çalıştırı
lır ve sonra azami devrine kadar yükseltilir. 
Elektronik sistem motoru korur. Motorda ani 
bir aşırı yüklenme olursa, motor otomatik ola
rak kapanacaktır. Uzun süreli aşırı yük gerçek
leştiğinde elektrikli el aleti soğutma işletimin 
ayarlanır, bu işletim modunda alet soğuyuncaya 
kadar düşük soğutma devri ile çalıştırılır ve an
cak soğuduktan sonra normal çalışma işletimi
ne döner. Elektrikli el aleti kapatıldığında elek
tronik fren devreye girer ve zincirin dönmeye 
devam etme süresini kısaltır. Ayarlanmış olan 
devir değerine bağlı olarak zincirin dönmeye 
devam etme süresi kesin şekilde farklı olabilir.
4.2 Alet özellikleri
Yalıtım malzemesi testeresi yalıtım malzemele
rinin kesilmesi için tasarlanmıştır.
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Elektrikli el aleti bir kişi tarafından kullanılır; 
kullanıcı makineyi öngörülen ön ilave saptan ve 
arka saptan tutar. Elektrikli el aletini arka sap
tan tutmaya ancak geri tepme tehlikesi olmadı
ğında izin verilmiştir. Bunların dışındaki her 
türlü uygulama bu elektrikli el aleti için, kulla
nım amacı dışındaki kullanımdır.
Elektrikli el aleti ahşap, ağaç kesme veya ağaç 
dalları ve çalıların kesilmesi için uygun değildir.
Elektrikli el aleti üreticisi, kullanım amacı dışı 
kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan her
hangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu tür kulla
nım amacı dışı kullanımlarda bütün risk elek
trikli el aletini kullanan kişiye aittir. Kullanım 
amacına uygun kullanıma ayrıca üretici tarafın
dan belirlenen işletim, servis ve onarım koşul
larının yerine getirilmesi de dahildir. 16 yaş al
tındaki kişilerin elektrikli el aletini kullanması 
yasaktır.

Amacına uygun olmayan kullanım duru
munda sorumluluk kullanıcıya aittir.

5 Güvenlik uyarıları
TEHLİKE
Geçerli olan iş güvenliği mevzuatına, "Gü

venlik talimatları" bölümündeki güvenlik tali
matlarına ve diğer, genel olarak geçerli sağlık 
ve çalışma temel ilkelerine kesinlikle uyulmalı
dır. Elektrikli el aletinde yetkisiz değişiklik ya
pılması sonucu doğabilecek zararlardan üretici 
sorumlu değildir.
5.1 Elektrikli el aletleri için 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 ve akülü elektrikli el 
aletlerini (elektrik kablosuz) temel alır.
1 İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
a. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydın

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

b. Elektrikli el aleti ile yanıcı sıvıların, gazla
rın veya tozların bulunduğu, patlama teh
likesi olan ortamlarda çalışmayın. Elek

trikli el aletleri toz veya gazları alevlendire
bilecek kıvılcımlar oluşturur.

c. Elektrikli el aletini kullanırken çocukları 
ve diğer kişileri uzak tutun. Dikkatinizin 
dağılması halinde cihaz üzerindeki kontro
lünüz kaybolabilir.

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. Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın. 
Elektrikli el aletini kablodan tutarak taşı
mayın ve fişi prizden çekerken kablodan 
tutarak asılmayın. Kabloyu sıcaktan, yağ
dan, keskin kenarlardan veya makinenin 
hareket eden parçalarından koruyun. Ha
sarlı veya kıvrılmış kablolar elektrik çarp
ması riskini arttırır.

e. Elektrikli el aleti ile açık alanlarda çalışır
ken, sadece açık alanlarda kullanımına 
izin verilmiş uzatma kablosu kullanın. Açık 
alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma 
kablosu kullanımı elektrik çarpma riskini 
azaltır.

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

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

elektrikli el aleti ile çalışırken sağduyulu 
hareket edin. Yorgun veya ilaçların, alko
lün veya uyuşturucu maddelerin etkisi al
tında olduğunuzda elektrikli el aletlerini 
kullanmayın. Elektrikli el aletini kullanır
ken bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanma
lara sebep 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
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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, giysile
rinizi ve ayakkabılarınızı hareketli parça
lardan uzak tutun. Bol elbise, takı veya açık 
saçlar aletin hareket eden parçalarına takı
labilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarının 
monte edilmesi mümkün olduğunda bu 
tertibatların monte edilmiş olup olmadığı
nı ve doğru kullanılıp kullanılmadığını 
kontrol edin. Bir toz emme cihazının kulla
nılması, toz kaynaklı tehlikeleri azaltabilir.

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. Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, 
aksesuar parçalarını değiştirmeden veya 
aleti kenara koymadan önce aletin fişini 
prizden çıkarın ve/veya aküyü aletten sö
kün. Bu güvenlik önlemleri sayesinde, 
elektrikli el aletinin istem dışı çalışmaya 
başlaması engellenmiş olur.

d. Kullanılmayan elektrikli el aletlerini ço
cukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
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 aletlerini itinayla temizleyin. 
Hareketli parçaların sorunsuz biçimde ça
lışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, 
parçaların 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
şında kullanılması tehlikeli durumların or
taya çıkmasına ve iş kazalarına neden olur.

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

hazları ile şarj edin. Belirli bir akü için ta
sarlanmış bir şarj cihazıyla başka bir akü
nün şarj edilmesi, yangın tehlikesi oluştu
rur.

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.

6 SERVİS
a. Elektrikli el aletinizi sadece yetkili servis

te ve sadece orijinal yedek parçalarla ta
mir ettirin. Böylece cihaz yine güvenli bi
çimde kullanılabilir.

Türkçe

6



5.2 Makineye özgü güvenlik uyarıları
Zincirli testereler için geçerli güvenlik 
uyarıları
– Testere çalışırken vücudunuzun bütün bö

lümlerini testere zincirinden uzak tutun. 
Testereyi çalıştırmadan önce testere zin
cirinin hiçbir yere temas etmediğini kon
trol edin. Testere zinciri ile çalışırken bir 
anlık dalgınlık giysileriniz veya vücudunu
zun testereye kapılmasına yol açabilir.

– Zincirli testereyi daima sağ elinizle arka 
sapından ve sol elinizle ön sapından tutun. 
Zincirli testereyi tam ters şekilde tuttuğu
nuzda yaralanma riski artar ve bu şekilde 
tutulmamalıdır.

– İş gözlüğü ve kulaklık takın. Baş, eller, ba
caklar ve ayaklar için koruyucu donanım 
kullanılması tavsiye edilir. Uygun koruyu
cu giysi etrafa saçılan talaş malzemesi ve 
tesadüfen testere zincirine temas etmeye 
karşı koruma sağladığından yaralanma 
tehlikesini azaltır.

– Zincirli testere ile ağacın üzerine çıkıp ça
lışmayın. Ağaç üzerinde çalışmada yara
lanma tehlikesi vardır.

– Daima sağlam bir zeminde durarak çalışın 
ve testereyi ancak sağlam, düz ve güvenli 
bir zeminde durduğunuzda kullanın. Kay
gan zeminler veya merdiven üzeri gibi sağ
lam olmayan yerlerde dengenizi veya teste
re üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsi
niz.

– Zincirli testereyi, kılavuz çıta vücudunuz
dan uzak duracak şekilde ve zincir kılıfı 
takılı olarak taşıyın.

– Yağlama, zincir gerginliği ve aksesuar de
ğiştirme talimatlarına uyun. Talimatlara 
aykırı şekilde gerilmiş veya yağlanmış zin
cir kopabilir veya geri tepme riskini yüksel
tebilir.

– Sapları daima kuru tutun, yağ ve gres ile 
kirlenmemesine dikkat edin. Yağlı ve gres 
bulaşmış saplar kaygandır ve kontrolü kay
betmenize yol açar.

– Sadece yalıtım malzemelerini kesin. Zin
cirli testereyi kullanım amacı dışındaki ça
lışmalarda kullanmayın – Örneğin: Teste
reyi ahşap, plastik, duvar veya ahşap yapı 
malzemelerini kesme işlerinde kullanma
yın. Yalıtım malzemesi testeresinin kulla
nım amacı dışındaki çalışmalarda kullanıl
ması tehlikeli durumlara yol açabilir.

– Elektromekanik alet sadece izolasyonlu 
saplarından tutulmalıdır, zira testere zin
ciri gizli kablolara veya kendi elektrik 

kablosuna temas edebilir. Testere zinciri
nin elektrik akımı geçen bir kabloya temas 
etmesi sonucunda, elektromekanik aletin 
yalıtımlı olmayan metal parçaları akım bes
lemesi altında kalır ve kullanıcıya elektrik 
çarpabilir.

– Devreye girme akımı 30 mA veya daha kü
çük olan bir ayırma şalterinin takılmasını 
tavsiye ederiz.

– Testere zincirini ön sapından tutarak ka
palı durumda ve vücudunuzdan uzakta ta
şıyın. Testereyi taşırken veya saklarken 
daima koruma kapağını takın. Zincirli tes
tere ile dikkatlice çalıştığınızda çalışmakta 
olan testere zincirine yanlışlıkla temas et
me olasılığınız azalır.

Geri tepme sebebi ve önlenmesi:
Kılavuz rayın ucu bir nesneye temas ederse ve
ya ahşap bükülüp testere zincirini kesme sıra
sında sıkıştırırsa, geri tepme oluşabilir. Ray 
ucuna dokunmak bazı durumlarda arkaya doğ
ru beklenmedik bir tepkiye yol açabilir ve kıla
vuz ray yukarı doğru, kullanıcı yönünde hareket 
edebilir. Testere zinciri, kılavuz rayın üst kena
rında sıkıştırarak hızlı bir şekilde kullanıcı yö
nünde geri tepebilir. Bu tepkiler testerenin kon
trolünü kaybetmenize ve muhtemelen ciddi şe
kilde yaralanmanıza neden olabilir. Sadece zin
cirli testere içinde var olan emniyet tertibatları
na güvenmeyin. Zincirli testere kullanıcısı ola
rak iş kazası ve yaralanma riskini azaltacak ön
lemler alarak çalışın. Geri tepme elektrikli el 
aletinin yanlış veya hatalı kullanımından kay
naklanan bir durumdur. Geri tepme aşağıda ta
rif edilen uygun tedbirlerle önlenebilir:
– Testereyi iki elinizle sıkı tutun, başparma

ğınız ve diğer parmaklarınız testere sapını 
tam olarak sarmalıdır. Vücudunuzu ve 
kollarınızı geri tepme kuvvetlerine karşı 
koyabilecek bir pozisyona getirin. Kullanı
cı, uygun önlemler alındığında geri tepme 
kuvvetlerine karşı koyabilir. Kesinlikle tes
tereyi elinizden bırakmayın.

– Anormal vücut hareketlerinden kaçının ve 
omuz yüksekliğinin üzerindeki bir yüksek
likte kesim yapmayın. Böylece pala ucu ile 
yanlışlıkla temas etme önlenir ve beklen
medik durumlarda testere daha iyi kontrol 
altında tutulur.

– Üretici firma tarafından öngörülen yedek 
pala ve testere zincirlerini kullanın. Yanlış 
pala ve testere zinciri kullanımı zincirin 
kopmasına ve/veya geri tepme oluşmasına 
sebep olur.
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– Üretici firmanın testere zinciri bileme ve 
bakım talimatlarına uyun. Çok düşük ola
rak ayarlanmış derinlik sınırlayıcısı geri 
tepme eğilimini yükseltir.

Diğer güvenlik uyarıları
– Zincir döndüğünde veya kesim içinde tam 

ayarlanmadığında dişler, zincirin arka ke
narında üst taraftan ağacın yüzeyine çarpa
bilir, bunun sonucunda zincir kesim yerin
den dışarı çıkar ve testere kullanıcıya doğru 
fırlar.

– Zincir sıkıştığında veya herhangi bir sebep
ten dolayı zinciri çözmek gerektiğinde tes
tereyi kapatın ve zincir komple duruncaya 
kadar testereyi malzeme içinde tutun. Zin
cir dönmeye devam ettiği sürece testereyi 
kesinlikle kesim yerinden yukarı kaldırmayı 
veya geri çekmeyi denemeyin; bu durumda 
geri tepme meydana gelebilir. Zincir sıkış
masının sebeplerini ve sıkışmanın nasıl gi
derilebileceğini araştırın.

– Zincir iş parçası içindeyken testereyi yeni
den çalıştıracağınızda zincir kesim yerinde 
merkezlenmeli ve dişlerin iş parçasına te
mas etmemesi sağlanmalıdır. Zincir sıkışıp 
kaldığında testere yeniden çalıştırıldığında 
testereyi iş parçası içinden dışarı bastırır 
veya geri tepme oluşturur.

– Büyük plakaları keseceğinizde zincir sıkış
masını ve buna bağlı olarak geri tepme ris
kini azaltmak için dayanağın iyi bir şekilde 
sabit durmasını sağlayın. Büyük ölçülü pla
kalar kendi ağırlıkları nedeniyle bükülme 
eğilimi gösterir. Plakanın her iki alt tarafına 
destek koymak gerekir ve destek eleman
ları plaka kenarlarına pozisyonlanmalıdır.

– Kesinlikle körelmiş veya hasarlı zincir kul
lanmayın. Körelmiş veya yanlış ayarlanmış 
zincirlerin kullanılması nedeniyle aşırı yük
lenme oluşur, bunu sonucunda zincir tahrip 
olabilir ve yaralanmalar meydana gelebilir.

– Kesim işlemine başlamadan önce devirme 
ayar kolu ve kılavuz çıta açısı ayar elemanı 
yeterli ve güvenilir şekilde sıkılmalıdır. Ke
sim işlemi esnasında kılavuz çıta pozisyonu 
yeniden ayarlanacağında zincir sıkışması 
veya geri tepme meydana gelebilir.

– Daldırmalı kesimler mümkün değildir, ko
ruma çıtası ile olan konstrüksiyon da bunu 
mümkün kılmaz. Koruma çıtasını sökmek 
yasaktır.

– Ellerinizin kesim yeri ve zincirden güvenli 
bir mesafede olmasına dikkat edin. Diğer 
eliniz ile ilave sapı sıkıca tutun. Testereyi 

iki elinizle tuttuğunuzda ellerinizin yaralan
ması mümkün değildir.

– Elinizi kesilecek olan malzemenin altına 
sokmayın. Koruma çıtası sizi, kesilecek 
olan iş parçasının altında zincire temas et
meye karşı yeterli derecede koruyamaz.

– Kesilecek olan iş parçasını kesinlikle eli
nizde veya dizinizin üzerinde tutmayın. İş 
parçasını sağlam bir zemin üzerine sabit
leyin. Kesilecek iş parçasının düzenli şekil
de desteklenmiş olması ve vücudunuzla 
testereye temas etme tehlikesinin, zincir 
sıkışması veya testere üzerindeki kontrolü 
kaybetme tehlikesinin mümkün olan asgari 
seviyeye azaltılması çok önemlidir.

– Uzunlamasına kesimde daima kılavuz çıta, 
kılavuz ray veya paralel dayanak kullanın. 
Kesim doğruluğu bu sayede iyileşir ve zin
cir sıkışma tehlikesi azalır.

– Daima üretici firma tarafından tavsiye edi
len zincir palası, zincir ve zincir dişlilerini 
kullanın. Pala daima doğru şekilde sabit
lenmelidir.

– Orijinal zincir kapağının düzgün olup ol
madığını kontrol edin. Orijinal zincir kapağı 
düzgün olmadığı veya hasarlı olduğunda 
kullanılması yasaktır. Kapağın yerine başka 
parça kullanılması yasaktır, örneğin somun 
gibi. Sıkma sistemi optimum fonksiyon ve iş 
güvenliğinin sağlanabilmesi açısından özel 
olarak testereniz için tasarlanmıştır.

– Testereyi çalışma tezgahı üzerine veya yere 
koymadan önce zincirin tamamen durmuş 
olmasına ve testerenin koruma çıtasına da
yanmasına dikkat edin. Korunmamış, zinci
ri halen dönen testere geri tepme oluşturur 
ve önüne gelen her şeyi keser. Testereyi 
kapattıktan sonra zincirin durmasına kadar 
geçen süreye dikkat edin. Testereyi düz bir 
zemin üzerine, kılavuz tezgah veya Systai
ner üzerine koymanız tavsiye edilir.

– Koruma çıtası makinenin sabit bir unsuru
dur. Bu parçanın modifiye edilmesi, kısaltıl
ması veya sökülmesi yasaktır. Kılavuz çıta 
düzeyinde olmasına, zincirin doğru şekilde 
gerilmiş ve koruma çıtasına temas etme
mesine dikkat edin. Zincir ile koruma çıtası 
ile arasındaki asgari mesafe 5 mm'dir.

– Koruma çıtasının fonksiyonu ancak kesim 
oluğu içinde olduğunda yerine getirilir. Ko
ruma çıtası kısa kesimlerde geri tepmeyi 
önlemez.

– Koruma çıtası gizli olduğunda testere ile 
çalışılmamalıdır.
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– Koruma çıtası sökülmemeli veya modifiye 
edilmemelidir.

– Doğru zincir gerginliği önemlidir. Çalışma
ya başlamadan önce ve çalışma sürecinde 
zincir gerginliğini kontrol edin. Zincir iler
letmesi, zincir durmayacak şekilde seçil
melidir.

– Sabit makinelerde kullanılan zincir dişleri 
ile donatılmış zincirlerin kullanılması ya
saktır.

– Kesme işlemi esnasında seçilen kesim yö
nü zor kullanılarak değiştirilmemelidir.

– Koruma kapağı ve koruyucu malzemeler 
genel olarak sökülmemeli ve doğru fonksi
yonu kısıtlanmamalıdır.

– Çalışmaya başlamadan önce yağlama yağı 
dolum seviyesini ve yağlama fonksiyonunu 
kontrol edin.

– Makine için çok büyük veya çok küçük olan 
iş parçalarını kesmeyin.

– Çalışmakta olan alet ile masif malzeme içi
ne daldırma kesimi yapmak yasaktır. Maki
nenin geri tepme hareketi nedeniyle yara
lanma tehlikesi vardır!

– Makine kapalı bir mekanda çalıştırıldığında 
yeterli bir havalandırmanın olmasını sağla
yın veya toz emme sistemi kullanın.

– Kesilecek malzeme içinde bulunan zincire 
zarar verecek ve yaralanmalara sebep ola
cak her türlü yabancı madde, özellikle me
tal parçalar temizlenmelidir.

– Talaş çıkışında dikkat! Talaş çıkışı tıkandı
ğında makineyi kapatın ve kablonun fişini 
prizden çıkarın. Zincir dişlisi kapağı ancak 
zincir tamamen durduktan sonra sökülebi
lir ve tıkanmış olan delik temizlenebilir. 
Makine tamamen durmadığı sürece talaş 
çıkışına müdahale etmek yasaktır.

– Makine ancak, kesilecek iş parçası üzerine 
oturtulduğunda çalıştırılmalıdır. Makine 
ancak tam devir değerine eriştikten sonra 
kesmeye başlayın.

– Makineyi kesilecek iş parçası içinden an
cak, zincir tamamen durduğunda çıkarın.

– Çalışma yerinizde düzenliliği sağlayın. Ça
lışma yerindeki düzensizlik iş kazası oluş
masına sebep olabilir.

– Ortam etkenlerini dikkate alın. Makineyi 
yağmurda bırakmayın ve ıslak veya nemli 
ortamda kullanmayın. Çalışma yerinin iyi 
derecede aydınlatılmasını sağlayın ve maki
ne ile yanıcı sıvı veya gazların yakınında ça
lışmayın. Sıcak durumdaki makineyi alev 
alabilecek cisimlerin veya zeminin üzerine 
koymayın, ayrıca makineyi temiz tutun.

– Hareketli kabloyu düzenli olarak kontrol 
edin ve hasar durumunda uzman bir atölye
de değiştirilmesini sağlayın. Makineyi taşı
mak için hareketli kabloyu kullanmayın ve 
kablodan tutarak fişi prizden çekmeyin. 
Kablo yüksek sıcaklıklardan, yağdan ve 
keskin kenarların üzerindeki geçişlerden 
korunmalıdır.

– Aletleri itinalı bir şekilde temizleyin ve ba
kım yapın. Sadece keskin ve temiz bir alet 
ile iyi ve güvenli çalışmak mümkündür. Ha
talı, körelmiş aletlerin ve uygun ölçülere 
sahip olmayan aletlerin kullanılması yasak
tır. Alet değiştirme ve bakım talimatlarını 
dikkate alın.

– Makinedeki tüm çalışmalardan önce mutla
ka elektrik fişini prizden çekin!

– Makineyi çalıştırmadan önce kılavuz çıtanın 
doğru şekilde sabitlenmiş ve zincirin doğru 
gerginlikte olup olmadığını kontrol edin.

– Makineyi kesinlikle zincir çalışır durumday
ken taşımayın.

– Şalterin AÇIK pozisyonda sıkışıp kalmasını 
önleyin.

– Makine sapları temiz olmalı, yağ, gres ve 
reçine gibi malzemeler bulaşmış olmama
lıdır.

– Dış mekanda, yalnızca onaylanmış ve uygun 
şekilde işaretli uzatma kabloları kullanıl
malıdır. Uzatma kablosu düzenli olarak 
kontrol edilmeli ve hasar görülürse derhal 
değiştirilmelidir.

– Çalışma esnasında vücudunuzu normal ça
lışma pozisyonunda tutun. Sağlam durmaya 
dikkat edin ve her zaman vücudunuzu den
gede tutun.

– Makineyi kullanmaya başlamadan önce her 
defasında koruma kapaklarını ve hareket 
eden parçaları kontrol edin. Bütün parçala
rın doğru şekilde takılmış olması ve makine 
ile doğru çalışmayı sağlayacak şartların ye
rine getirilmiş olması gerekir. Hasarlı olan 
koruma kapakları ve elemanlar yetkili ser
vis tarafından tamir edilmeli veya yenisi ile 
değiştirilmelidir. Hasarlı şalter yetkili ser
vis tarafından değiştirilmelidir. Şalteri açı
lıp kapatılamayan makineleri kullanmayın.

– Hareketli kabloyu el aleti tarafından yaka
lanmayacak ve takılıp düşme gibi ilave bir 
tehlike kaynağı olmayacak şekilde döşeyin.

– Makine kullanılmadığında daima zincir üze
rine kılıf takılmalıdır, bu aynı zamanda ma
kine taşınırken de geçerlidir.

– Kesme tamamlandıktan ve makine kapatıl
dıktan sonra, alet tamamen hareketsiz ola
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na kadar makine çalışma konumunda tu
tulmalıdır.

– Makineyi kılavuz tezgah veya Systainer üze
rine koymanızı tavsiye ederiz. Böylece zin
cir ve palanın zarar görmesi önlenir.

– Makine ile çalışırken çalışma mekanında, 
özellikle çocuklar başta olmak üzere hiç 
kimse bulunmamalıdır. Görevli olmayan bu 
kişilerin makineye ve elektrik kablosuna 
dokunmaları da yasaktır.

– Makine kullanılmadığında güvenli, kuru, 
çocukların ve görevli olmayan kişilerin eri
şemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

– Makineyi kullanım amacı dışında kullanma
yın. Makinenin sabit testere olarak kullanıl
ması yasaktır.

– Uygun, dar iş elbisesi giyin. Kesilmeye karşı 
dayanıklı koruyucu giysi giyilmesi tavsiye 
edilir. Takı, kol saati, bilezik vs. takmayın, 
bu cisimler makinenin hareket eden parça
larına takılabilir. Açık havada çalışırken 
lastik eldiven ve kaymayan tabanlı iş ayak
kabısı giymenizi tavsiye ederiz. Saçlarınız 
uzun olduğunda saç ağı takın.

– Yalnızca üretici tarafından belirtilen makine 
için sunulan aksesuarları veya özel akse
suarları kullanın.

– Onarımlar yalnızca yetkili bir atölyede eği
timli personel tarafından ve orijinal yedek 
parçalar kullanılarak yapılabilir. Uygun ol
mayan parçaların kullanılmasından kay
naklanan hasarlar garanti kapsamında de
ğildir.

5.3 Kalan riskler
Makinenin tavsiye edilen koşullarda çalıştırıl
ması ve iş güvenliği yönetmeliklerine riayet 
edilmesi durumunda da konstrüftif yapısı ve 
kullanımı açısından aşağıda açıklanan iş güven
liği riskleri meydana gelebilir:
– Zincir değiştirme işleminde zincir dişleri 

nedeniyle yaralanma.
– Kesme bölümünde zincire temas etme ne

deniyle yaralanma.
– Dönmekte olan zincirin giysileri kapması.
– Kesilen parçaların yere düşmesi veya takım 

parçaları nedeniyle yaralanma.
– Hareketli elektrik kablosunun yol açtığı 

tehlike.
– Zincir sıkışması veya pala ucu ile çalışma

dan kaynaklanan geri tepme.
– Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı me

kanlarda çalışırken sağlığı tehdit eden tozu 
konsantrasyonu.

– Makine veya parçalarını sökme işleminde, 
hareketli elektrik kablosunun fişi prizden 

çıkarılmadığında elektrik gerilimi altında 
bulunan parçalara temas edilmesi sonu
cunda yaralanma tehlikesi.

– Kulaklık takmadan uzun süreli çalışmalar
da işitme hasarları.

5.4 Emisyon değerleri
Ölçülen değerler EN 60745'e göre belirlenmiş
tir.
Cihazın A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik 
olarak:
Ses basıncı seviyesi LPA = 91 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA = 102 dB(A)
Belirsizlik K = 3 dB

  DİKKAT
Sesli çalışmalarda
İşitme hasarı
► Kulaklık takın!

Titreşim emisyon değeri ah (üç yöndeki vektörel 
toplam) ve K belirsizlik değeri aşağıdakilere gö
re belirlenir EN 60745'e:
El-kol titreşimi tipik olarak ah = 3 m/s2

Belirsizlik K = 2 m/s2

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

ve ses yükü için de ön bir tahmin olarak 
kullanılabilir,

– elektrikli el aletinin temel uygulamalarını 
temsil ederler.

Başka aparatlar ile kullanıldığında veya yeterli 
bakım yapılmadığında, başka kullanım alanla
rında değerler artış gösterir. Makinenin boşta 
çalışması veya durma sürelerini dikkate alın!

6 Taşıma ve teslimat
Yalıtım malzemesi testeresi IS 330 EB mükem
mel ve kontrol edilmiş durumda sevk edilir.
Makinenin yağ deposuna yağ doldurulmamıştır. 
Makineyi teslim aldıktan sonra derhal ambala
jından çıkarın ve herhangi bir transport hasarı
nın olup olmadığını kontrol edin. Transport es
nasında oluşmuş bir hasar tespit ettiğinizde 
derhal nakliye şirketine bilgi verin.
6.1 Depolama
Paketlenmiş testere, sıcaklığın -5°C'nin altına 
düşmediği kuru ve ısıtılmamış bir depoda sak
lanabilir. Paketten çıkan testere sadece sıcaklı
ğın +5°C'nin altına düşmediği ve ani sıcaklık de
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ğişimlerinin olmadığı yerde kuru, kapalı bir de
poda saklanmalıdır.

7 Ayarlar
 UYARI

Yaralanma tehlikesi
► Tüm ayarlama işlemleri makine açılmadan 

önce yapılmalıdır.

  UYARI
Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Makinedeki tüm çalışmalardan önce mut

laka elektrik fişini prizden çekin!
7.1 Çekmeli kesim
Koruma palası ile birlikte zincir palası uzunla
ması yönünde 10° arkaya devrilebilir. Bu ayar 
özellikle arka arkaya birden fazla katman kesi
leceğinde kullanılır. Böylece takım sıkışması ve 
düzensiz kesim yapılması önlenir.
► Kolu [3-1] (Şekil [3a]) yukarı doğru hareket 

ettirerek açın.
► Saptan çekerek zincir palasını arkaya doğru 

devirin ve tekrar kol [3-1] ile aşağıya doğru 
sabitleyin (Şekil [3b]).

7.2 Gönye açısının ayarlanması

 UYARI
Gönyeli kesimlerde azami kesim derinliği sı
nırlıdır.

► Her iki taraftaki el civatalarını [4-2] açın.
► Skala yardımı [4-3] ile kesim açısını isteni

len değere ayarlayın (skala birim değeri 1°).
► El civatalarını [4-2] tekrar sıkın.
7.3 Motorun elektroniği
Demeraj akımının kısıtlanması
Elektronik olarak kontrol edilen, darbesiz çalış
tırma, elektrikli el aletinin bir geri tepme olma
dan çalışmaya başlamasını sağlar. Elektrikli el 
aletinin sınırlı başlangıç akımı nedeniyle, 16 
A’lık sigorta yeterlidir.
Rölantide devir sayısının azaltılması
Makine rölantide iken, elektronik sistem devir 
sayısını azaltır; bu aynı zamanda gürültü yoğun
luğunu da azaltır.
Sabit devir sayısı
Elektronik sistem, rölantide ve yük altında devir 
sayısını aynı değerde sabit tutar; bu yumuşak 
bir ilerleme ve iyi bir kesim kalitesi sağlar.

Elektronik aşırı yük koruması
Elektrikli el aletine aşırı yük yüklenmesi duru
munda, elektronik sistem elektrikli el aletinin 
hasar görmesini önler. Böylesi bir durumda, 
motor durur ve düğmeye tekrar basılana kadar 
çalışmaz.
Termal aşırı yük koruması
Fazla uzun süreli aşırı yük altındayken termal 
aşırı yük koruması için, kritik sıcaklığa ulaşıl
dıktan sonra elektronik sistem motoru soğutma 
moduna geçirir. Elektrikli el aletine yüklenile
mez, alet daha düşük bir devir sayısında çalışır. 
Soğutmadan yaklaşık 3 ile 5 dakika sonra, elek
trikli el aleti tekrar kullanıma hazır olur ve ta
mamen yüklenebilir. Çalışma sırasında ısınan 
elektrikli el aletleri için termal aşırı yük koru
ması daha erken tepki verir.
Devir sayısı ön seçimi
Devir sayısı ayarlayıcı [1-14] sayesinde, devir 
sayısı ön seçimini sürekli olarak yapabilirsiniz:

Kademe 1 2200 min–1

Kademe 2 2600 min–1

Kademe 3 3200 min–1

Kademe 4 3600 min–1

Kademe 5 4100 min–1

Kademe 6 4600 min–1

8 Çalıştırma
8.1 Testere zincirini takma

  UYARI
İzin verilmeyen gerilim veya frekans!
Kaza tehlikesi
► Akım kaynağı frekansı ve şebeke gerilimi 

tip plakası üzerindeki bilgilerle uyumlu ol
malıdır.

► Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz geri
lim verilerine sahip Festool makineleri kul
lanılabilir.

 UYARI
Testere zincirini takarken zincirin doğru po
zisyonda takılmasına dikkat edin. Zincir diş
leri zincirin dönme yönünde olmalıdır, yani 
dişler testeredeki işaret yönünde olmalıdır.

Makine teslim edildiğinde zincir kılavuz çıta 
üzerine takılmamıştır.
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► Zincir dişlisi kapağını [2-1] sıkma kasnağı
nı [2-2] saat yönünün tersine döndürerek 
açın, bkz. Şekil [2].

► Yeni zinciri [2-3] kılavuz çıta üzerine [2-4] 
koyun ve bunları makineye takın. Zincir diş
lerinin dönme yönüne göre olan doğru po
zisyonu dikkate alınmalıdır. Dönme yönü bir 
işaret ile makinede işaretlenmiştir ve zincir 
dişlisi kapağının altında zincirin nasıl yer
leştirileceğini gösteren bir işaret bulunur.

► Zincir dişlisindeki kılavuz diş elemanları
nı [2-8] ayarlayın ve germe kasnağını [2-9] 
(açmak için saat yönünde – yukarıdan bakıl
dığında cıvata yukarı doğru hareket eder, 
saat yönünün tersine – yukarıdan bakıldı
ğında cıvata aşağı doğru hareket eder), zin
cir kılavuz çıtasının içindeki delik [2-5] sık
ma piminin [2-6] içine girecek şekilde dön
dürün.

► Sonra zincir dişlisi kapağını [2-1] sabitleme 
cıvatası [2-7] üzerine koyun ve germe kas
nağını [2-2] saat yönünde döndürerek sıkın.

► Nihai şekilde sıkmadan önce zinciri doğru 
ayar ile gerin, bakınız Bölüm 11.1 .

8.2 Yağ deposunu doldurma
Makine sevk edildiğinde zincir yağlama deposu 
boştur. İlk işletmeye almadan önce yağ deposu
na zincir yağı doldurulacak ve böylece dozajla
ma pompasına zarar verilmeyecektir. Makine
nin, yağ deposuna yeterli seviyede yağ doldurul
madan veya doğru çalışmayan yağlama sistemi 
ile çalıştırılması dozajlama pompasının tahrip 
olmasınave toplam testerenin hasar görmesine 
yol açar! Yağ deposu kilidinde [1-9] hava basın
cı dengelemesi için giriş valflı bir delik bulunur. 
Makine ile yatay pozisyon dışındaki bir konumda 
çalışıldığında zincir yağlanmayabilir. Yağ depo
sunun çıkışı yağ deposunun alt bölümündedir. 
Makine döndürüldüğünde pompa yağ emmeye
bilir. Yağ deposu dolum seviyesi yağ seviye gös
tergesinde [1-8] gösterilir.
8.3 Şebeke bağlantısı

 UYARI
Elektrikli el aletini yanlış şebeke besleme
siyle kullanma durumunda yaralanma tehli
kesi.

Elektrikli el aleti sadece, nominal gerilim 220–
240 V / 50-60 Hz olan tek fazlı alternatif akım 
şebekesine bağlayarak çalıştırın. Elektrikli el 
aleti II. kademede elektrik çarpması nedeniyle 
oluşacak iş kazalarına karşı EN 60745-1 stan
dardı uyarınca korunmuştur ve EN 55014 stan

dardı uyarınca parazit giderme donanımı bulu
nur.
Elektrikli el aletini işletime almadan önce tip 
etiketinde gösterilen verilerin makinenin bağla
nacağı elektrik şebekesi verileri ile aynı olup ol
madığını kontrol edin.
Elektrik kablosu gerek duyulduğunda aşağıda 
açıklandığı şekilde uzatılabilir:
– Uzunluk 20 m, kablo kesiti 3×1,5 mm2

– Uzunluk 50 m, kablo kesiti 3×2,5 mm2

Sadece açık havada kullanımına onay verilmiş 
ve ilgili şekilde işaretlenmiş uzatma kablolarını 
kullanın.

9 Operasyon
  UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Makinede yapacağınız tüm çalışmalardan 

önce daima şebeke fişini prizden çekin!
9.1 Açma/kapatma
Makineyi çalıştırmadan önce bütün sabitleme 
ve sıkma somunlarını sıkın. Makineyi her iki eli
nizle tutun ve kesilecek iş parçası üzerine, zin
cir serbest hareket edecek ve makine çalışma
ya başladığında hemen kesmeye başlamayacak 
bir pozisyonda yerleştirin.
Açma
Sapın yanındaki açma kilidine [1-1] basın ve ar
dından motor düğmesine [1-2] basın.
Kapatma
Şalter butonunu [1-2] bırakın. Açma kilidi [1-1] 
başlangıç pozisyonuna geri döner ve böylece 
makinenin yanlışlıkla çalıştırılması engellenir. 
Makine kapatıldığında aynı zamanda fren de 
devreye girer ve zincirin dönmeye devam etme 
süresini önemli derecede kısaltır. Makineyi iş 
parçasından, ancak zincir tamamen durduğun
da uzaklaştırın.
9.2 Zincir ve pala yağlamasının 

regülasyonu
Yağlama miktarı dozajlama düğmesi [5-2] ile 
ayarlanabilir. Dozajlama düğmesine basa
rak [5-2] göstergeye göre 0, 1, 2 ve MAX pozis
yonları [5-1] ayarlanabilir. Pozisyon 0 temiz ke
simler için asgari yağlama ayarıdır, fakat bu 
ayar uzun süre kullanılmamalıdır ve bu tür bir 
kesimden sonra zincir ve pala daima daha fazla 
yağlanmalıdır. Uzun vadeli işletim için kade
me 2 ve MAX yağ miktarı ayarları uygundur.
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9.3 Kesim gösterge elemanı
Kılavuz raysız kesimlerde – zincirin iç kesme 
kenarının belirlenmesinde kılavuz kızaktaki bü
tün zincir göstergeleri kullanılacaktır:
– dik açılı kesimde, gösterge 0° [4-1]
– eğik kesimde:

• Gösterge 45° [4-4]
• Gösterge 60° [4-5]

Dış kesim düzeyinin belirlenmesi için kesim 
gösterge elemanını kullanın [4-6]. Kılavuz ray 
ile yapılan kesimlerde – zincirin iç kenarını be
lirlemek için sadece kesim gösterge elemanı 
0° [4-1] kullanılacaktır.
9.4 Paralel dayanak
Paralel dayanağı [1-3] kılavuz kızak içindeki 
tutma elemanı içine [1-6] yerleştirin ve sıkma 
civataları [1-5] ile sabitleyin. Paralel dayanak, 
paralel uzunluktaki kenar boyunca paralel ke
sim yapmayı mümkün kılar.
9.5 Emme düzeneği

 UYARI
Toz nedeniyle sağlık tehdidi
► Bu nedenle asla emme düzeneği olmadan 

çalışmayın.
► Ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

10 Aksesuar
Alt bölümde kılavuz kızak üzerinde makineyi kı
lavuz ray üzerine bağlamaya yarayan bir uzun 
oluk bulunur. Bu sayede kolay ve doğru ölçü ile 
büyük ebatlı kesimler yapılabilir.
10.1 Kılavuz sistemi
Büyük ebatlı iş parçalarının kesilmesinde kolay 
ve güvenli çalışmak ve aynı zamanda tam doğru 
açılı kesim yapmak için kılavuz sisteminin kul
lanılması tavsiye edilir. Bu sistem makinenin çi
zilen kenar boyunca tam doğru şekilde hareket 
ettirilmesini sağlayarak temiz bir kesim ger
çekleştirir. Kızağın sert eloksal kaplaması ma
kinenin kolayca ilerletilmesini sağlar ve aynı 
zamanda çalışma işlemi daha iyi ilerletilir. Tes
tere kızağının kılavuz ray üzerinde yan boşluğu 
ilave sap içindeki aralık civataları ile [6-1] ayar
lanabilir.
10.2 Kılavuz rayın sabitlenmesi
Kılavuz rayın [7-1] sabitlenmesi işkencelerin 
FSZ 300 [7-2] veya FS-RAPID/L [7-5] ilgili kıla
vuz oluğuna (Şekil [7a]) takılması ile gerçekle
şir. Böylece düzgün olmayan yüzeylerde de gü
venli durma sağlanır. Kılavuz rayın altında kay
maz şeritler bulunur, bu şeritler güvenli şekilde 

yerleştirmeyi sağlar ve malzeme yüzeyinde çi
zik oluşmasını önler.

 DİKKAT
Gönyeli kesimlerde alet, işkence veya RA
PID/L kılavuz ray ile çarpışabilir.
► Testereyi sadece, zincir işkenceye çarpma

yacak bir açıda hareket ettirin.
10.3 Açı dayanağı (FS-AG-2)
Kılavuz ray ve kademesiz larak ayarlanabilen 
açı dayanağı [7-3] kombinasyonu tam doğru 
açılı kesimleri mümkün kılar, örneğin tam ölçü
lü çalışmalarda. Açı dayanağını Şekilde [7b] 
gösterildiği gibi takın. Skala üzerinde istenilen 
kesim açısı ayarlanabilir.
10.4 Birleştirme parçasının (FSV) montajı
Uygulama türüne ve iş parçası büyüklüğüne 
bağlı olarak birden fazla kılavuz ray, birleştirme 
parçası [7-4] (Şekil [7c]) ile birbirine bağlanabi
lir. Kılavuz rayların sağlam bir şekilde bağlan
ması için birleştirme yayı civatalar ile ilgili vida 
dişli deliklerde sabitlenecektir.
10.5 Hızlı sıkma elemanı (FS-RAPID/L)
Palayı bu aksesuar sayesinde hızlı bir şekil
de [7-5] sabitleyebilirsiniz, aksesuar alt oluk 
içine yerleştirilir. Sabitleme işlemi tabanca bu
tonuna basarak gerçekleşir. Sabitleme butonu
na basılması sabitlemeyi açar.

 DİKKAT
Gönyeli kesimlerde alet, hızlı sıkma elema
nının sapına çarpabilir.
► Hızlı sıkma elemanının sapı sıkıldıktan son

ra iş parçasının soluna doğru döndürüle
cektir, bu durumda azami 60°'lik gönyeli 
kesimde dahi çarpışma meydana gelmez.

11 Bakım
  UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması
► Tüm bakım çalışmalarından önce mutlaka 

elektrik fişini prizden çekin!
► Motor gövdesinin açılmasını gerektiren 

tüm bakım ve onarım çalışmaları sadece 
yetkili bir müşteri hizmetleri servisi tara
fından gerçekleştirilmelidir.
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  UYARI
Zincir dişleri nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Kılavuz çıtanın keskin kenarlarında yaralan
ma tehlikesi!
► Kesme takımını değiştirmeden önce kablo

nun fişini prizden çıkarın!
► İş eldiveni kullanılmalıdır.

Müşteri hizmetleri ve onarım Sadece üretici 
veya yetkili servisler tarafından: En yakın adres 
için:
www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Sadece orijinal Festool yedek parçaları kulla
nın! Sipariş No. aşağıdaki adreste:
www.festool.com/service
Makine kesme takımının zincir baklası aralığı 
3/8" olup taşıma elemanları 1,3 mm kalınlıkta
dır. Farklı takımların kullanılması ancak maki
ne üreticisinin onayı alındıktan sonra mümkün
dür. Zincir baklası aralığı zincir dişlisi bölünme
si ve pala kılavuz makarası aralığı ile aynı olma
lıdır. Komple kesme takımı aşağıdaki parçalar
dan oluşur:
a. Zincir dişlisi [8-3]
b. Zincir palası [2-4]
c. Zincir [2-3]
Kesme takım setinin kullanım ömrü özellikle 
yağlama ve zincir gerginliğine bağlıdır. Bu se
bepten dolayı çalışmaya başlamadan önce ve 
çalışma esnasında zincir gerginlik ayarını kon
trol edin ve gerektiğinde ayarlayın.
11.1 Zincir gerginliği
Zincir dişli kapağının hafif açık olduğu konum
da [2-1] sıkma kasnağını [2-9] ok işareti yö
nünde +, zincirin alt tarafı palaya dayanıncaya 
kadar döndürün, bkz. Şekil [10]. Sonra zincir 
dişli kapağını [2-1] sıkma kasnağını saat yö
nünde döndürerek [2-2] sıkın. Zincirn alt tara
fından hafifçe çekerek doğru zincir gerginliğini 
kontrol edin, Şekil [10]. Zincir bırakıldıktan 
sonra başlangıç pozisyonuna geri dönmelidir ve 
palata dayanmalıdır. Sıcak durumdayken geril
miş zincirler çalışma sonunda mutlaka boşaltıl
malıdır. Zincirin soğuma sürecinde çok büyük 

büzülme kuvvetleri oluşur ve bu kuvvetler ma
kineye zarar verebilir!
11.2 Bakım, zincirin bilenmesi
Talaşlar çok ince olduğunda – Şekil [11] zinci
rin bilenmesi gerekir.
11.3 Zincir yağlaması
Yağ deposu kapasitesi 240 ml'dir. Aşırı derece
de aşınmayı önlemek için işletim esnasında zin
cir ve pala kesintisiz olarak yağlanacaktır. Yağ
lama dozajlama pompası ile gerçekleşir, pompa 
ayarlanmış olan yağ miktarını palanın yağlama 
oluklarına pompalar. Her çalışma başlangıcın
da yağ seviye göstergesinde yağ seviyesinin 
kontrol edilmesi [1-8] ve zincir yağlama fonksi
yonunun kontrolü çok önemlidir. Yağ seviye 
göstergesinde yağ seviyesi [1-8] alt kenara 
düştüğünde yağ seviyesi tamamlanmalıdır.
Tavsiye:
Sadece zincirli testere yağları kullanın. Kulla
nılmış yağ ve özellikle zincir yağlama yağı ola
rak tanımlanmamış yağların kullanılması ya
saktır. Yağ deposunun kapağı açılmadan önce 
kapağın etrafı itinalı bir şekilde temizlenmeli
dir! Yağ deposuy içine girecek talaş ve tozlar 
yağ kanallarının tıkanmasına ve böylece zincir 
yağlama sisteminin ciddi arızalanmasına yol 
açar! Zincir yağlaması için kullanılan biyolojik 
olarak parçalanabilen yağlar, içerdiği bileşim 
nedeniyle düşük yağlama kuvvetine sahiptir ve 
makine uzun süre kullanılmadığında iç yağlama 
kanallarının reçineleşmesine sebep olabilirler. 
Bu nedenle üretici firmanın tavsiyelerine uyul
malıdır!
11.4 Zincir palasının bakımı
Zincirin her bilenmesinden sonra pala döndü
rüldüğünde palanın tek taraflı aşınması önlenir. 
Dış kayar yüzeylerde bombeler oluşması (Şe
kil [9b]) normal işletim aşınmasıdır. Kılavuz ray 
üzerindeki kenarlar eğe ile temizlenecektir. İç 
kılavuz yüzeylerinin aşınması (Şekil [9a]) yeter
siz yağlama sonucunda, yanlış zincir yağlaması 
veya kullanım hatasından kaynaklanır. Pala de
ğiştirilecektir! Zincir baklaları kesinlikle pala
nın oluk tabanına temas etmemelidir. Zincir, 
oluk tabanına temas ettiğinde pala aşınmıştır ve 
değiştirilmelidir. Yağlama delikleri ve pala 
olukları daima temiz tutulmalıdır.
11.5 Zincir dişlisinin bakımı
Zincirde ortaya çıkan sorunların çoğu yanlış 
zincir gerginliği veya zincir dişlisinin geç değiş
tirilmesinden kaynaklanmaktadır. Aşınmış bir 
zincir dişlisi çok hızlı bir şekilde pahalı kesme 
aletinin geri kalan aksamlarını da tahrip eder. 
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Zincir dişlisini değiştirme maliyetinden tasarruf 
edilmemelidir! Zincir dişlisini, ikinci kez zinciri 
değiştirdiğinizde veya daha erken değiştirmeniz 
tavsiye edilir.
11.6 Zincir ve zincir palasının değiştirilmesi
► Makineyi temel pozisyona 0° ayarlayın ve 

zincir dişli kapağını [2-1] germe kasnağı
nı [2-2] saat yönünde döndürerek çıkarın, 
bkz. Şekil [2].

► Zinciri [2-3] zincir dişlisinin [2-8] üzerinden 
çıkarın ve pala ile birlikte [2-4] sökün.

► Yeni zinciri [2-3] (yeni) pala [2-4] üzerine 
takın ve makine içine yerleştirin. Zincir diş
lerinin dönme yönünde doğru pozisyonda 
olmasına dikkat edin. Dönme yönü bir işaret 
ile makinede işaretlenmiştir ve zincir dişlisi 
kapağının altında zincirin nasıl yerleştirile
ceğini gösteren bir işaret bulunur.

► Zincir kılavuz diş elemanlarını tam doğru 
şekilde zincir dişli içine [2-8][2-9] yerleşti
rin ve germe kasnağını (açmak için saat yö
nünde – yukarıdan bakıldığında civata yuka
rı doğru hareket eder, saat yönünün tersine 
– yukarıdan bakıldığında civata aşağı doğru 
hareket eder), zincir palasının içindeki de
lik [2-5] sıkma piminin [2-6] içine girecek 
şekilde döndürün.

► Sonra zincir dişlisi kapağını [2-1] sabitleme 
civatası üzerine [2-7] koyun ve germe kas
nağını [2-2] saat yönünde döndürerek sı
kın.Sıkmadan önce zincir doğru şekilde ge
rilecektir!

11.7 Zincir dişlisini değiştirme
► Zinciri pala ile birlikte yukarıda açıklandığı 

şekilde üstten çıkarın.
► Tornavida ile emniyet çemberi mandalı

nı [8-1] milden [8-4] çıkarın, rondela [8-2] 
ve zincir dişlisini [8-3] çıkarın.

► Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra 
zincir dişlisi, rondela ve emniyet elemanını 
tekrar yerine takın.

11.8 Yağlama ve temizleme
Makinenin düzenli olarak temizlenmesini tavsi
ye ederiz. Makineye toz, talaş, reçine ve diğer 
kirlerin girmesini önleyin. Solvent içerikli te
mizleme malzemesi kullandığınızda boyalı yü
zeyler veya plastik parçalar zarar görebilir. Bu 
tür temizleme malzemelerini kullanacağınızda 
malzemenin etkisini önce, makinenin küçük ve 
gizli bir bölümünde denemenizi tavsiye ederiz. 

Zinciri her bileme işleminde veya kesim takım 
setini değiştirmede iç kapak üzerindeki toz ve 
talaşlar temizlenmelidir, kılavuz oluk, yağlama 
delikleri ve zincir palası da temizlenmelidir. Dö
ner toz emme başlığını parmağınızla temizle
meyin! Motor kapağındaki hava delikleri tıkalı 
olmamalıdır!
11.9 Kömür fırçalarını değiştirme

 UYARI
Koruma sınıfını muhafaza etmek için teste
renin güvenliği kontrol edilmelidir. Bu ne
denle bu çalışmalar için uzman elektrik per
sonelini görevlendirin. Servis çalışmalarına 
başlamadan önce hareketli kablonun fişini 
prizden çıkarın!

– Fırçanın, elektrik kablosunun vs. değişti
rilmesi için yetkili servisleri görevlendi
rin. Makine herhangi bir yere çarptıktan 
sonra oluşacak mekanik veya elektrik tehli
kelerini önlemek için yetkili servise verile
rek kontrol ettirilmelidir.

– Kömür fırçalar yaklaşık 200 çalışma saatin
den sonra kontrol edilir. Kapağın çıkarıl
masından sonra kömür fırçalara erişilebi
lir. Kömür fırçalar 5 mm'den kısa ise değiş
tirilmelidir.

– Makine kendiliğinden ayrılan kömür fırça
larla donatılmıştır, minimum uzunluğa ula
şıldığında otomatik olarak bağlantısı kesi
lir. Sadece orijinal kömür fırçalar kullanıl
malıdır.

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

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

Türkçe
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13 Arıza giderme
Problem Olası sebepleri Onarımı
Makine çalışmı
yor.

Elektrik beslemesi yok. Sigorta ve elektrik kablosunu kontrol 
edin.

Kömür fırçaları aşınmıştır. Kömür fırçaları değiştirin.
Şalter sıkışmıştır. Açma kilidine basın.
Aşırı yük sonrası. Sigortaları kontrol edin.

Kesim düzgün 
değil, zincir 
yandan kayıyor.

Zincir ilerletmesi çok büyük. İlerletmeyi azaltın.

Takım körelmiştir. Zinciri bileyin veya değiştirin.
Zincir yanlış bilenmiş. Zinciri değiştirin.

Kesim ilerlet
mesi için çok 
büyük kuvvet 
gerekiyor.

Kızağın temas yüzeyi kirli. Kızağı temizleyin.

Takım körelmiştir. Zinciri bileyin veya değiştirin.
Kesim ilerletmesi çok büyük. Kesim ilerletmesini azaltın.

Zincir yağlama
sı yok.

Kılavuz çıtanın yağlama kanalları tıkalı. Kılavuz çıtayı temizleyin.

Yağ dozajlama pompası arızalı. Pompayı değiştirin (yetkili serviste).
Yağ deposu boş. Testere zinciri yağı doldurun.
Makinenin iç yağ kanalları tıkalı veya 
biyolojik yağ reçineleşerek kanalı tıka
mıştır.

Makineyi temizleyin (yetkili serviste).

Türkçe
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