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UYARI! Aleti kullanmadan önce tüm güvenlik uyarılarını dikkatle 
okuyun ve tamamen anladığınızdan emin olun.

x1

Güvenlik Talimatları
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 GÜVENLIK TALIMATLARI

MOTORLU ALET IÇIN GENEL GÜVENLIK UYARILARI

UYARI Bu motorlu aletle beraber verilen tüm 
güvenlik uyarılarını, talimatlarını, açıklamaları ve 
teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm 
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına 
ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Tüm uyarıları ve talimatları ileride bakmak üzere 
saklayın. Uyarılardaki “motorlu alet” terimi şebekeden 
çalıştırılan (kablolu) motorlu aletinizi veya pille çalışan 
(kablosuz) motorlu aletinizi belirtir.

ÇALIŞMA ALANI GÜVENLIĞI 
a. Çalışma alanını temiz ve iyi ışıklandırılmış olarak tutun. 

Dağınık veya karanlık bölgeler kazaya davet çıkarır. 
b. Motorlu aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar gibi 

patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Motorlu aletlerin çıkardığı 
kıvılcım, tozları veya dumanları ateşleyebilir. 

c. Motorlu alet çalıştırırken çocukları ve seyircileri uzakta 
tutun. Dikkat dağılması kontrolünüzü kaybetmenize neden 
olabilir. 

ELEKTRIKSEL GÜVENLIK 
a. Motorlu alet fişleri prize uymalıdır. Fişi asla hiçbir şekilde 

modifiye etmeyin. Topraklanmış motorlu aletlerle adaptör 
fişi kullanmayın. Modifiye edilmemiş fişler ve uyumlu prizler, 
elektrik çarpması riskini azaltır. 

b. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi 
topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. 
Vücudunuz topraklanırsa, elektrik çarpması riski artar. 

H

15° -30°

I



98

e. Aşırı uzanmayın. Her zaman sağlam basın ve dengenizi 
koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda motorlu aleti daha iyi 
kontrol etmenizi sağlar

f. Uygun biçimde giyinin. Bol giysiler veya takı kullanmayın. 
Saçınız ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. 
Gevşek giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalara 
kıstırılabilir. 

g. Toz çıkış ve toplama araçlarını bağlamak için cihazlar 
verilmişse, bunların bağlı olduğundan ve uygun biçimde 
kullanıldığından emin olun. Toz toplanması, tozla ilgili 
tehlikeleri azaltabilir.

h. Sık kullandığınız aletlerle aşinalığın sizi rahatlatmasına 
ve alet güvenliği prensiplerini göz ardı ettirmesine izin 
vermeyin. Dikkatsiz bir hareket , göz açıp kapayana kadar ağır 
yaralanmanıza neden olabilir.

ELEKTRİKLİ EL ALETİNİN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Motorlu aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru motorlu 

aleti kullanın. Doğru motorlu alet, işi tasarlandığı hızda daha 
iyi ve daha emniyetli biçimde yapacaktır. 

b. Düğme motorlu aleti açıp kapatamıyorsa, aleti kullanmayın. 
Düğmeden kontrol edilemeyen motorlu aletler tehlikelidir ve 
onarılmalıdır. 

c. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden 
veya motorlu aletleri kaldırmadan önce fişi güç 
kaynağından ve/veya ayrılabiliyorsa pil takımını motorlu 
aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, motorlu aleti 
yanlışlıkla çalıştırma riskini azaltır. 

d. Boştaki motorlu aletleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayın ve motorlu alete veya bu talimatlara yabancı olan 
kişilerin motorlu aleti çalıştırmasına izin vermeyin. Motorlu 
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir. 

c. Motorlu aletleri yağmurda veya ıslak şartlar altında 
bırakmayın. Motorlu alete giren su, elektrik çarpması riskini 
artırır.

d. Kabloyu hatalı biçimde kullanmayın. Motorlu aleti asla 
kablosundan taşımayın, çekmeyin ve prizden çıkarmayın. 
Kabloyu ısı, yağ, sivri köşeler ve hareketli parçalardan 
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması 
riskini artırır.

e. Motorlu aleti dış ortamda kullanırken, dış ortamda 
kullanmaya uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış ortamda 
kullanıma uygun kablo, elektrik çarpması riskini azaltır. 

f. Motorlu aletin nemli bir yerde kullanılması kaçınılmazsa, 
rezidüel akım cihazı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın. 
RCD kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

KIŞISEL GÜVENLIK 
a. Motorlu alet kullanırken tetikte olun, gözünüzü işinizden 

ayırmayın ve sağduyulu olun. Yorgunken veya ilaç, 
alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken motorlu alet 
kullanmayın. Motorlu alet kullanırken bir anlık dikkatsizlik, ciddi 
fiziksel yaralanmalara neden olabilir. 

b. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu 
gözlük kullanın. Toz maskesi, kaymayan emniyet ayakkabısı, 
sert şapka veya uygun koşullar için kullanılan kulak tıkacı gibi 
koruyucu ekipmanlar fiziksel yaralanmaları azaltır. 

c. Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Aleti güç kaynağına ve/veya 
pil takımına bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan 
önce düğmenin kapalı olmasına dikkat edin. Motorlu aletleri 
parmağınız düğmenin üstünde olduğu halde taşımak veya 
düğme açıkken motorlu aletlere güç vermek kazalara davetiye 
çıkarır. 

d. Motorlu aleti açmadan önce ayar anahtarını veya somun 
anahtarını çıkarın. Motorlu aletin döner parçasına bağlı somun 
anahtarı veya bir anahtar, fiziksel yaralanmaya neden olabilir. 
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e. Hasarlı veya modifiye pil takımını veya aleti kullanmayın. 
Hasarlı veya modifiye piller öngörülemeyen davranışlar 
sergileyerek yangına, patlamaya veya yaralanma riskine yol 
açabilir.

f. Pil takımını veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa tutmayın. 
Ateşe veya 130 °C üzerinde sıcaklığa tutmak, patlamaya yol 
açabilir.

g. Tüm şarj talimatlarına uyun ve pil takımını veya aleti 
talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj 
etmeyin. Yanlış biçimde veya belirtilen aralık dışındaki 
sıcaklıklarda şarj etmek pil zarar vererek yangın riskini 
artırabilir.

SERVİS
a. Elektrikli el aletinizin servisini sadece aynı yedek parçaları 

kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Böylece elektrikli el 
aletinin güvenliği korunmuş olur.

b. Asla hasarlı pil takımlarını tamir etmeyin. Pil takımlarının 
tamiri sadece üretici veya yetkili servis sağlayıcı tarafından 
yapılmalıdır.

TAŞLAMA MAKİNENİZ İÇİN EK GÜVENLİK TALİMATLARI:
TAŞLAMA VEYA ZIMPARALI KESME İŞLEMLERI IÇIN ORTAK 
GÜVENLIK UYARILARI:
a Bu elektrikli aletin, taşlama veya kesme aleti olarak 

işlev görmesi amaçlanmıştır. Bu elektrikli alet ile birlikte 
verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve 
teknik özellikleri okuyun. Aşağıdaki talimatların tamamına 
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma 
ile sonuçlanabilir.

b Zımparalama, tel fırça ile fırçalama, parlatma gibi 
işlemlerin, bu elektrikli alet ile yapılması tavsiye edilmez. 
Elektrikli aletin tasarlanmadığı işlemler bir tehlike teşkil edebilir 
ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

e. Motorlu aletleri ve aksesuarları koruyun. Hareketli 
parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlarını, parçaların 
kırıklarını ve motorlu aletin çalışmasını etkileyebilecek 
diğer koşulları kontrol edin. Hasarlıysa motorlu aleti 
kullanmadan önce onartın. Çoğu kaza, yetersiz durumdaki 
motorlu aletlerden kaynaklanır.

f. Kesici aletleri keskin ve temiz durumda tutun. Uygun 
durumda tutulan, kesici kenarları keskin olan kesici aletlerin 
takılma ihtimali düşüktür ve daha kolay kontrol edilebilirler.

g. Elektrikli el aletini, aksesuarlarını ve alet uçlarını vs. bu 
talimatlara göre kullanın ve çalışma koşulları ile yapılacak 
işi göz önünde bulundurun. Elektrikli el aletinin amacı dışında 
kullanılması, tehlikeli bir duruma yol açabilir.

h. Sapları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağsız tutun. 
Kaygan saplar ve kavrama yüzeyleri, beklenmedik durumlarda 
güvenli tutuş ve alet kontrolü sağlamaz. 

PİLLİ ALET KULLANIMI VE BAKIMI
a. Sadece üreticinin belirttiği şarj aleti ile şarj edin. Bir 

pil takımına uygun bir şarj aleti diğer bir pil takımıyla 
kullanıldığında yangın tehlikesine yol açabilir.

b. Sadece özellikle belirtilmiş pil takımlarına sahip elektrikli el 
aletleri kullanın. Diğer pil takımlarının kullanımı yaralanma ve 
yangın tehlikesine neden olabilir.

c. Pil takımını kullanmadığınız sırada ataç, madeni para, 
anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ve bir uçtan diğer 
uca bağlantı yapabilecek diğer küçük metal nesnelerden 
uzak tutun. Pil uçlarının kısa devre yapması yanıklara veya 
yangına yol açabilir.

d. Kötü koşullarda pilden sıvı akışı olabilir; temas etmemeye 
dikkat edin. Yanlışlıkla temas ederseniz suyla yıkayın. 
Sıvının gözlerle teması halinde tıbbi destek de alın. Pilden 
çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara yol açabilir.
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i İzleyicilerle çalışma alanı arasında bir güvenlik mesafesi 
bırakın. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu 
ekipman giymelidir. İş parçası veya kırık bir aksesuarın 
parçaları havada uçabilir ve çalışma alanının hemen yanında 
yaralanmaya neden olabilir.

j Kesme aksesuarının gizli kablolara veya kendi kablosuna 
temas edebileceği bir işlem gerçekleştirirken, elektrikli 
aleti sadece yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. “Elektrik 
akımlı” bir kabloya temas eden kesme aksesuarı elektrikli aletin 
metal kısımlarının da “elektrik akımlı” olmasına sebep olabilir 
ve çalışan kişinin çarpılmasına neden olabilir.

k Kabloyu dönen aksesuara temas etmeyecek şekilde 
konumlandırın. Kontrolü kaybederseniz, kablo kesilebilir 
veya takılabilir ve eliniz veya kolunuz dönen aksesuarın içine 
çekilebilir.

l Elektrikli alet, aksesuar tamamen duruncaya kadar asla 
aşağıya konmamalıdır. Dönen aksesuar yüzeyi kavrayabilir ve 
elektrikli aletin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir.

m Elektrikli aleti yanınızda taşırken çalıştırmayın. Dönen 
aksesuarla kazara temas sonucunda giysiniz çekilebilir ve 
aksesuarın vücudunuza doğru çekilmesine sebep olabilir.

n Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli olarak 
temizleyin. Motorun fanı tozları mahfazanın içine çeker ve 
toz halindeki metalin aşırı birikmesi elektriksel tehlikelere yol 
açabilir.

o Elektrikli aleti yanıcı maddelerin yakınında çalıştırmayın. 
Kıvılcımlar bu malzemeleri ateşleyebilir.

p Sıvı soğutma sıvısı gerektiren aksesuarları kullanmayın. 
Su veya diğer sıvı soğutucuları kullanmak elektrik çarpmasına 
veya şoka neden olabilir.

c Alet üreticisi tarafından özel olarak tasarlanmamış ve tavsiye 
edilmeyen aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın elektrikli 
alete takılabiliyor olması güvenli çalışmayı garanti etmez.

d Aksesuarın nominal hızı en azından elektrikli alet üzerinde 
işaretlenmiş maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızdan 
daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve uçabilir.

e Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı, elektrikli aletinizin 
kapasite sınıfında olmalıdır. Yanlış boyutlandırılmış 
aksesuarlar yeterince korunamaz veya kontrol edilemezler.

f Aksesuarın dişli birleştirme parçası taşlama mili dişine 
eşleşmelidir. Flanş ile monte edilmiş aksesuarlar için, 
aksesuarın dingil deliği flanşın yerleştirme çapına 
uymalıdır. Elektrikli aletin montaj donanımına uymayan 
aksesuarların dengesi bozulacaktır, aşırı titreyeceklerdir ve 
kontrol kaybına sebep olabilirler.

g Hasarlı bir aksesuar kullanmayın. Her kullanımdan 
önce, zımparalı diskler yongalar ve çatlaklar, döküm 
pedini ise çatlaklar, yırtılma veya fazla aşınma için gibi 
olmak üzere aksesuarları inceleyin. Elektrikli alet veya 
aksesuar düşürülürse, hasar olup olmadığını kontrol 
edin veya hasarsız bir aksesuar takın. Bir aksesuarı 
inceledikten ve monte ettikten sonra, kendinizi ve diğer 
yakında bulunanları dönen aksesuarın düzleminden 
uzağa konumlandırın ve elektrikli aleti bir dakika boyunca 
maksimum yüksüz hızda çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar 
normalde bu test süresi esnasında parçalanırlar.

h Kişisel koruyucu ekipman giyin. Uygulamaya bağlı olarak, 
yüz siperi, kaynakçı gözlüğü veya koruyucu gözlük kullanın. 
Uygun olduğu üzere, küçük aşındırıcı parçaları veya iş 
parçalarını durdurabilecek toz maskesi, işitme koruyucuları, 
eldivenler ve atölye önlüğü kullanın. Göz koruması, çeşitli 
işlemler sonucu oluşan havadaki molozları durdurabilmelidir. 
Toz maskesi veya solunum cihazı, işleminiz sonucu oluşan 
partikülleri filtreleyebilmelidir. Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun 
süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
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TAŞLAMA VE ZIMPARALAYICI KESME İŞLEMLERİ İÇİN ÖZEL 
GÜVENLİK UYARILARI:
a Aletiniz için tavsiye edilen disk tiplerini ve seçilen disk 

için tasarlanmış özel koruyucuları kullanın. Elektrikli aletin 
tasarlanmadığı diskle yeterince korunmamış ve güvenli değildir.

b Merkez basılı disklerin taşlama yüzeyi koruma dudağı 
düzleminin altına monte edilmelidir. Koruma ağzı 
düzleminden iz düşürülmüş, uygunsuz bir şekilde monte edilmiş 
taş yeterince korunamaz.

c Muhafaza, elektrikli alete sağlam bir şekilde bağlanmalı 
ve maksimum güvenlik için konumlandırılmalıdır, böylece 
en az miktarda disk operatöre doğru tutulur. Muhafaza, 
operatörü kırık disk parçalarından, diskle kazara temastan ve 
giysileri tutuşturabilecek kıvılcımlardan korur.

d Diskler sadece tavsiye edilen uygulamalar için 
kullanılmalıdır. Örneğin: kesme diskinin kenarı ile taşlama 
yapmayın. Zımparalı kesme diskleri çevresel taşlama 
için tasarlanmıştır, bu disklere uygulanan yan kuvvetler 
parçalanmalarına neden olabilir.

e Daima seçilen disk için doğru boyutta ve şekildeki hasarsız 
disk flanşlarını kullanın. Uygun disk flanşları, diski destekler 
ve böylece diskin kırılma olasılığını azaltır. Kesme diskleri için 
flanşlar, taşlama diski flanşlarından farklı olabilir.

f Daha büyük elektrikli aletler ile aşınmış diskleri 
kullanmayın. Daha büyük bir elektrikli alet için tasarlanmış bir 
disk, daha küçük bir aletin daha yüksek hızına uygun değildir 
ve patlayabilir.

ZIMPARALAYICI KESME İŞLEMLERİ İÇİN EK GÜVENLİK 
UYARILARI:
a Kesme diskini “sıkıştırmayın” veya aşırı basınç 

uygulamayın. Aşırı kesme derinliği elde etmeye 
kalkışmayın. Diskin aşırı gerilmesi diskin yüklenmesine ve 
burulma veya kesme esnasında tutukluk yapmaya ve geri 
tepmeye veya diskin kırılmaya olan hassasiyetini arttırır.

GERİ TEPME VE İLGİLİ UYARILAR
Geri tepme, sıkışmış ya da takılmış döner bir diske, döküm pedine, 
fırçaya ya da başka bir aksesuara ani bir tepkidir. Sıkışma ya da 
takılma kesme aletlerinin aniden durmasına bu da elektrikli aletin 
aksesuarının bağlantı noktasında dönen aksesuarının dönüşünün 
tersi yöne doğru zorlanmasına sebep olacaktır. Örneğin, bir 
zımparalı disk iş parçasına takılırsa ya da sıkışırsa, diskin kıstırma 
noktasına giren kenarı, malzemenin yüzeyine girerek, diskin dışarı 
çıkmasına ya da dışarı fırlamasına neden olabilir. Diskin sıkışma 
noktasındaki hareket yönüne bağlı olarak, operatöre doğru ya 
da uzağa doğru atlayabilir. Zımparalı diskler bu koşullar altında 
bozulabilirler de. Geri tepme, elektrikli aletin yanlış kullanılmasının 
ve/veya yanlış çalıştırma prosedür veya koşullarının bir sonucudur 
ve aşağıdaki önlemlerin alınması ile önlenebilir.
a Elektrikli aleti sağlam bir şekilde kavramaya devam edin 

ve vücudunuzu ve kolunuzu geri tepme kuvvetlerine 
direnecek şekilde konumlandırın. Devreye alma esnasında 
geri tepme veya tork tepkisi üzerinde maksimum kontrol 
için, eğer varsa, her zaman yardımcı tutma yerini kullanın. 
Uygun önlemler alındığında, operatör tork tepkilerini veya geri 
tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.

b Elinizi asla dönen aksesuarın yanına koymayın. Aksesuar 
elinizin üzerinde geri tepebilir.

c Geri tepme meydana gelirse vücudunuzu elektrikli aletin 
hareket ettiği alana konumlandırmayın. Geri tepme, aleti 
takılma noktasında diskin hareketinin karşısındaki yönde 
itecektir.

d Köşeler, keskin kenarlar vb. üzerinde çalışırken özel dikkat 
gösterin. Aksesuarın sıçramasından ve takılmasından 
kaçının. Köşeler, keskin kenarlar veya sıçrama dönen 
aksesuara takılma ve kontrol veya geri tepme kaybına neden 
olma eğilimindedir.

e Testere zinciri oyma bıçağı veya dişli testere bıçağını takmayın. 
Bu tür bıçaklar sık   sık geri tepme ve kontrol kaybı yaratır.
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d. Doğrudan akünün üzerine lehim yapmayın.
e. Aküyü suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın veya akünün 

ıslanmasına izin vermeyin.
f. Aküyü parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin. 
g. Aküyü ateşe veya yakının yanına, sobalara veya diğer yüksek 

sıcaklık olan yerlere koymayın. Aküyü doğrudan güneş ışığına 
maruz bırakmayın veya sıcak havalarda arabada saklamayın. 

h. Aküyü mikrodalga fırınlara, yüksek basınçlı kaplara veya 
indüksiyonlu tencere üzerine koymayın.

i. Bir aküyü kullanmadan uzun bir süre saklamayı düşünüyorsanız, 
aküyü kapasitesinin %30-50’sinde şarj olmuş halde oda sıcaklığında 
(19°C to 25°C) saklayın. Çok uzun süreler saklandığında, aşırı 
deşarjı önlemek için aküyü yılda bir kez şarj edin.

Aşağıdaki bilgiler sadece profesyonel kullanıcılar için geçerlidir, 
ancak tüm kullanıcılar için iyi bir uygulamadır:

İNŞAAT TOZU İÇİN EK GÜVENLİK UYARISI 
Silika, kum, kumtaşı ve granit gibi şeylerde bol miktarda 
bulunan doğal bir mineraldir. Beton ve sıva gibi pek çok inşaat 
malzemesinde de yaygın olarak bulunur. Silika, kesme, delme ve 
öğütme gibi birçok sıradan iş sırasında çok ince tozlara (Solunabilir 
Kristalli Silika veya RCS olarak da bilinir) ayrışır. Çok küçük olan 
kristalli silikanın solunması şunların gelişimine yol açabilir: 
Akciğer kanseri Silikoz Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)) İnce  toz parçacıkları halindeki 
ahşap tozunun solunması Astım gelişimine yol açabilir. Akciğer 
hastalığı riski, bir süre boyunca inşaat tozunu düzenli olarak nefes 
alan insanlarla ilişkilendirilmektedir, ara sıra meydana gelen bir 
durum da değildir.
COSHH Yönetmelikleri, akciğeri korumak için, normal bir çalışma 
gününde ortalaması alındığında soluyabileceğiniz bu tozun 
miktarına sınırlama getirmiştir (İş yerinde Maruz Kalma Sınırı veya 
WEL olarak adlandırılır). Bu sınırlama büyük miktarda toz değildir; 
bir kuruşa kıyasla çok küçüktür - küçük bir tutam tuz gibi: 

b Vücudunuzu dönen diskin yanında ve arkasında 
konumlandırmayın. Disk, çalışma noktasında, vücudunuzdan 
uzaklaşırken olası geri tepme, dönen diski ve elektrikli aleti 
doğrudan size doğru hareket ettirebilir.

c Disk tutukluk yaptığında veya herhangi bir sebeple kesme 
işlemini keserken, elektrikli aleti kapatın ve disk tamamen 
duruncaya kadar elektrikli aleti hareketsiz tutun. Disk 
hareket halindeyken kesme diskini kesmeden asla çıkarmaya 
çalışmayın, aksi halde geri tepme meydana gelebilir. Diskin 
tutukluk yapma nedenini ortadan kaldırmak için araştırın ve 
düzeltici önlem alın.

d İş parçasındaki kesme işlemini tekrar başlatmayın. Diskin 
tam hıza ulaşmasına izin verin ve dikkatlice kesime 
yeniden girin. Elektrikli alet iş parçasında yeniden çalıştırılırsa, 
disk tutukluk yapabilir, yukarı doğru ya da geri tepebilir.

e Disk sıkışması ve geri tepme riskini en aza indirgemek için 
panelleri veya büyük boyutlu iş parçalarını destekleyin. 
Büyük iş parçaları kendi ağırlıkları altında sarkma eğilimindedir. 
Destekler, iş parçasının altına ve kesme çizgisinin yakınına 
ve diskin her iki tarafındaki iş parçasının kenarına yakın 
yerleştirilmelidir.

f Mevcut duvarlara veya diğer kör bölgelere “cep kesmesi” 
yaparken ekstra dikkatli olun. Çıkıntılı disk, gaz veya su 
borularını, elektrik kablolarını veya geri tepmeye neden 
olabilecek nesneleri kesebilir.

AKÜ İÇİN EK GÜVENLİK TALİMATLARI
a. Akünün artı terminalini ve eksi terminalini birbirine metal 

nesnelerle (tel gibi) bağlamayın.
b. Aküyü kolye, saç tokası veya diğer metal nesnelerle birlikte 

taşımayın veya saklamayın.
c. Aküyü çiviyle delmeyin, aküye çekiçle vurmayın, aküye 

basmayın veya başka bir şekilde güçlü darbe veya sarsıntılara 
maruz bırakmayın.
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TİTREŞİM 
Avrupa Fiziksel Ajanlar (Titreşim) Direktifi, elektrikli alet kullanıcıları 
için el kol titreşim sendromu yaralanmalarının azaltılmasına 
yardımcı olmak için getirilmiştir. Direktif, elektrikli alet üreticilerinin 
ve tedarikçilerinin, elektrikli aletin günlük olarak güvenle 
kullanılabileceği sürede ve aletin seçimi konusunda kullanıcıların 
bilinçli kararlar almalarını sağlamak için gösterge niteliğinde 
titreşim testi sonuçları sağlamalarını zorunlu kılar Diğer tavsiyeler 
www.hse.gov.uk adresinde bulunabilir.

ALETİNİZİN TİTREŞİM SEVİYELERİ İÇİN KULLANIM 
KILAVUZUNDAKİ TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINA BAKIN.
Beyan edilen titreşim emisyon değeri minimum seviyede 
kullanılmalı ve mevcut titreşim kılavuzu ile birlikte kullanılmalıdır. 
Beyan edilen titreşim emisyonu yukarıda belirtilen standart 
test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti başka bir alet ile 
karşılaştırmak için kullanılabilir. 
Bildirilen toplam titreşim emisyonu değeri ayrıca ön maruz kalma 
değerlendirmesinde kullanılabilir. 

UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki 
titreşim emisyon değeri, aşağıdaki örneklere aletin diğer 
kullanım şekillerine göre aletin kullanım yöntemine bağlı 
olarak, beyan edilen değere göre farklılık gösterebilir: 
• Aletin nasıl kullanıldığı ve malzemelerin nasıl kesildiği 

veya delindiği. 
• Aletin iyi durumda ve bakımlı olduğu. 
• Alet için doğru aksesuarın kullanımına ve keskin ve 

iyi. 
• Tutma saplarını kavrama sıkılığına. 
• Ve aletin sadece tasarım amacı ve bu talimatlara 

uygun olarak kullanılmasına. 

Bu sınır yasal maksimumdur; doğru kontroller kullanıldıktan sonra 
nefes alabileceğiniz en yüksek miktardır. 

TOZ MIKTARI NASIL AZALTILABILIR? 
1 En uygun boydaki inşaat ürünlerini kullanarak kesme miktarını 

azaltın 
2 Daha az elektrikli alet kullanın ör. açılı taşlama aleti yerine blok 

kesici. 
3 Tamamen farklı bir çalışma metodu kullanarak – ör. kablo 

kanallarını sabitlemek için önce delik açmak yerine çivi 
tabancası kullanmak. 

Lütfen daima mikroskobik parçacıkları filtrelemek için toz maskeleri 
gibi onaylı emniyet ekipmanlarını kullanarak çalışın ve her zaman 
toz emme araçları kullanın. 

UYARI: Güçlü zımparalama, testereyle kesme, 
bileme, sondaj ve diğer yapı işleri nedeni ile oluşan toz 
parçacıkları kansere, doğum kusurlarına veya diğer 
üreme zararlarına neden olan kimyasallar içerir. Bu 
kimyasallara bazı örnekler şunlardır: 
• Kurşun bazlı boyalardan kurşun. 
• Tuğla, çimento ve diğer duvar ürünlerinden kristal 

silika 
• Kimyasal olarak işlenmiş keresteden arsenik ve krom 
• Bunlara maruz kaldığınızda riskiniz bu tip işleri 

ne kadar sık yaptığınıza bağlı olarak değişir. Bu 
kimyasallara maruz kalmanızı azaltmak için: 

• İyi havalandırılan bir alanda çalışın. 
• Mikroskobik partikülleri filtre etmek için tasarlanmıştır 

toz maskeleri gibi onaylı güvenlik donanımı ile çalışın.
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 ÜRÜN AÇIKLAMASI

1. Mil kilitleme düğmesi
2. Montaj dişleri (x 3)
3. AÇMA/KAPAMA anahtarı
4. Kavrama yüzeyi
5. Akü çıkarma düğmesi
6. Güç çubuğu düğmesi
7. Akü
8. Filtre kapağı (× 2)
9. Yardımcı tutma yeri
10. Taşlama güvenlik muhafazası
11. Muhafaza sıkıştırma kolu
12. Kelepçe ayar vidası
13. Mil
14. İç flanş
15. Taşlama/Kesme diski (dahil değildir)
16. Dış flanş
17. Anahtar
18.  Kesme güvenlik muhafazası

01  TEKNİK ÖZELLİKLER

Anma gerilimi: 18V d.c.
Nominal hız n: 8500 /dak
Mil diş M14
Maksimum disk çapı Ø115mm(4 1/2”)
Taşlama diskinin maksimum kalınlığı 6mm 
Disk deliği Ø22,23mm
Ağırlık (akü hariç): 1,8 kg

Bu elektrikli aletle çalışırken, el/kol titreşimleri oluşur. Titreşime maruz 
kalmayı azaltmak için doğru çalışma yöntemlerini benimseyin. Bu aletim 
kullanımı gerektiği gibi yönetilmezse el-kol titreşim sendromuna yol açabilir. 

UYARI: Gerçek kullanım koşullarında tahmini maruz 
kalmaya bağlı olarak operatörü korumak için güvenlik 
önlemlerinin alınması gereklidir (aletin kapalı kaldığı 
zamanlar ve tetikleme süresine ek olarak boşta çalışma 
gibi çalışma döngüsüne ait tüm zamanlar dikkate 
alınmalıdır). Not Diğer aletlerin kullanımı kullanıcıların 
toplam bu aletle geçirdikleri çalışma süresini azaltacaktır. 

Titreşime maruz kalma riskinizi azaltmanıza yardımcı. 
DAİMA keskin keskiler, matkaplar ve bıçaklar kullanın. 
Bu aletin bakımını bu talimatlara uygun şekilde gerçekleştirin ve 
yağlamasını tam yapın (uygun yerlerde). 
Aletleri 10°C ya da daha düşük sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının.
İşinizi herhangi bir yüksek titreşimli aletin kullanımını birkaç güne 
yayacak şekilde planlayın.

SAĞLIK GÖZETIMI 
Titreşimle ilgili hastalıkların erkenden tanınması, hastalıkların 
ilerlemesinin önlenmesi ve çalışanların iş yerinde kalmasına 
yardımcı olmak için tüm çalışanlar işverenin bir sağlık gözetim 
programına dahil edilmelidir.

ARTIK RİSKLER
Bu ürünü tüm güvenlik gereksinimlerine uygun olarak 
çalıştırsanız dahi, potansiyel yaralanma ve hasar riskleri 
mevcut olacaktır. Bu ürünün tasarımı ve yapısı ile bağlantılı 
olarak aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir:
1. Kırık ek parçalar veya kullanım sırasında gizli nesnelerin ani 

etkisi nedeniyle yaralanmalar ve mal hasarı.
2. Uçan cisim veya zayıf elektrikli alet aksesuarları sebebiyle 

yaralanma tehlikesi ve eşyaya hasar.
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 MONTAJ

01  SEMBOLLER

Kullanım kılavuzunu okuyun

Koruyucu gözlük kullanın

Kulak tıkacı kullanın.

Toz maskesi takın.

Pil takımlarını akarsulara atmayın ve suya batırmayın.

Pil takımlarını ateşe atmayın. Patlayarak yaralanmaya yol açarlar.

Pil takımlarını 40ºC’yi aşan ateşe tutmayın

Fırçasız Motor 

Pili Soğuk Tutma Teknolojisi

yyWxx Üretim tarih kodu: Üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Hxx)

Akü 
Akü modeli: EBAT18-Li-4
Akü voltajı: 18V d.c. 
Akü kapasitesi: 4Ah
Akü hücresi: Li-Ion 3,6V x 10 adet
Ağırlık: 0,7kg
Alet ve akü kullanımı için ortam sıcaklık aralığı: -10°C ile 40°C arası
Aşağıda listelenen akü ve şarj cihazları ile kullanım içindir:
Akü modeli: EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / EBAT18-Li-5
Şarj cihazı modeli:  EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li
SES VERİLERİ
Ağırlıklı ses basıncı: LpA: 82,0dB (A)
Ağırlıklı ses gücü: LwA: 93,0dB (A)
Belirsizlik: KPA & KWA=3,0dB(A)
Operatör için ses 80 dB(A) değerini aşabilir ve işitme koruması önlemleri gereklidir.

TİTREŞİM VERİLERİ

Yüzey taşlama ah,AG =2,8m/s²
Belirsizlik K =1,5m/s²
DERECELENDİRME ETİKETİ AÇIKLAMASI
EAG18-Li = MODEL NUMARASI E=Erbauer 

AG=Taşlama Makinesi 
18 = 18V d.c.
Li = LİTYUM İYON
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PİL PAKETİNİN GÜÇ ÇUBUĞU
Bu Li-Ion akü (7), akünün kalan şarjının bir göstergesini vermek için kullanılan bir GÜÇ 
ÇUBUĞU ile donatılmıştır. Akü şarjını aşağıdaki gibi kontrol etmek için GÜÇ ÇUBUĞU 
düğmesine (6) basın. LED yaklaşık 5 saniye kadar yanık kalacaktır.

6

%76-100 Şarj

%51-75 Şarj

%26-50 Şarj

%5-25 Şarj

%5’in altında şarj
Yanıp Sönme Açma Kapalı

YARDIMCI TUTMA YERİ (B).
Makine ile yapılan tüm çalışmalarda, yardımcı tutma yeri (9) monte edilmelidir. Çalışma 
metoduna bağlı olarak yardımcı tutma yerini (9) makine kafasının montaj dişlerinden (2) 
birine vidalayın.

UYARI! Yardımcı tutma yerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. 
Hasarlıysa yardımcı tutma yerini kullanmaya devam etmeyin

TAŞLAMA/KESME DİSKLERİNİN MONTAJI
Makinenin üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, aküyü çıkarın.
Taşlama ve kesme diskleri çalışırken çok ısınırlar; soğuyana kadar dokunmayınız.

1. Mil kilitleme düğmesi

Taşlama milini ve monte edilecek tüm parçaları temizleyin. Diskleri sıkmak ve gevşetmek 
için, taşlama milini (13) mil kilitleme düğmesiyle (1) kilitleyin.

UYARI! Mil kilidi düğmesini (1) sadece taşlama mili durduğunda 
çalıştırınız!

02  PAKETİ AÇMA
Bütün parçaları ambalajından çıkartın ve düz, sağlam bir yüzeye serin.
• Eğer varsa tüm ambalaj malzemelerini ve nakliye cihazlarını kaldırın.
• Teslimat içeriğinin tam olduğundan ve herhangi bir hasar olmadığından emin olun. Eğer 

parçaların eksik olduğunu veya hasar olduğunu fark ederseniz ürünü kullanmayın, 
satıcınızla temasa geçin. Tam olmayan veya hasarlı ürün kullanmak insanlar ve eşyalar için 
tehlike teşkil eder.

• Montaj ve kullanım için gerekli tüm aksesuar ve aletlere sahip olduğunuzdan emin olun. Bu 
ayrıca uygun kişisel koruyucu ekipman için de geçerlidir.

UYARI! Ürün ve ambalajı çocuk oyuncağı değildir! Çocuklar plastik torba, 
kağıt ve küçük parçalar ile oynamamalıdır! Boğulma ve nefes alamama 
tehlikesi vardır!

03  MAKİNENİN MONTAJI

AKÜNÜZÜN ŞARJ EDİLMESİ
Bu ürün ile beraber verilen akü düşük şarjlıdır. İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin. 
Ayrıntılar için şarj aleti kullanım kılavuzuna bakın.

AKÜNÜN ÇIKARILMASI VEYA MONTAJI (A1, A2)
Aküyü aletinizden çıkarmak için akü çıkarma düğmesine basın ve aküyü aletinizden 
kaydırarak çıkarın. Yeniden şarj ettikten sonra, aletinize kaydırarak geri takın. Basit bir 
itme ve hafif basınç yeterli olacaktır.
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 KULLANIM

01  KULLANIM AMACI
Makine, su kullanmadan metal ve taş malzemelerin kesilmesi ve taşlanması için 
tasarlanmıştır. Kesmek için, kesim için özel muhafaza (aksesuar) kullanılmalıdır.

02  ÇALIŞMA

KULLANMA TALİMATLARI
• Kendi ağırlığı nedeniyle hareketsiz kalmıyorsa, iş parçasını sıkıştırın.
• Makineyi durma noktasına gelecek kadar çok zorlamayın.
• Taşlama ve kesme diskleri çalışırken çok ısınırlar; soğuyana kadar dokunmayınız.

ÇALIŞMAYA BAŞLATMA (G)
Elektrikli aleti çalıştırmak için açma/kapama anahtarının (3) arkasına basın ve ileri doğru 
itin.
Açma/kapama anahtarını kilitlemek için, açma/kapama düğmesine oturana kadar öne 
doğru bastırın.
Elektrikli aleti kapatmak için, açma/kapama anahtarını serbest bırakın veya kilitlenmişse, 
açma/kapama anahtarının arkasını kısaca aşağıya doğru bastırın ve serbest bırakın. 

1. El kavrama alanları

Çalışırken (H) daima taşlama makinenizi her iki elinizle sıkıca tutun.

2. Taşlama (H)

En iyi taşlama sonuçları, makine 15° ila 30° arasında bir açıyla ayarlandığında elde 
edilir. Makineyi orta basınçla ileri ve geri hareket ettirin. Bu şekilde, iş parçası çok sıcak 
olmayacak, renk değiştirmeyecek ve oluk oluşmayacaktır.

UYARI! Taşlama için asla bir kesme diski kullanmayın.

2. Ayarlanabilir dış flanş kelepçesi (C1, C2).

Dış flanş (16) farklı disk kalınlığına uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Daha ince 
kesme veya elmas diskler için, dış flanşın yükseltilmiş kısmı, diske bakacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Daha kalın taşlama diskleri için, dış flanşın yükseltilmiş kısmı, disk deliği 
için gelişmiş destek sağlamak üzere diske doğru oturtulur. Her zaman güvenli bir şekilde 
sıkıştırıldığından emin olun.

3. Taşlama/Kesme diski (D).

Taşlama/kesme diskinin boyutlarına dikkat edin. Montaj deliği çapı, iç flanş (14) 
oynamalıdır. Redüktör veya adaptörler kullanmayın. 
Elmas kesme diskini kullanırken, elmas kesme diskindeki dönüş yönü okunun ve 
makinenin dönüş yönünün (makine kafasındaki dönüş yönü) aynı olmasına dikkat edin 
Dış flanşa (16) vidalayın ve iki saplamalı bir ingiliz anahtarıyla (17) sıkın.

KORUMA MUHAFAZASININ AYARLANMASI (E).
Taşlama veya kesme diskleri ile çalışmak için, emniyet muhafazası monte edilmelidir.
Sıkıştırma kolunu (11) açın. Emniyet muhafazasını (10) kodlu çıkıntı ile makine kafasının 
milindeki kodlu oluğa yerleştirin ve istenen konuma (çalışma pozisyonu) döndürün.
Güvenlik muhafazasını (10) sabitlemek için, sıkıştırma kolunu kapatın ve gerekirse 
kelepçe ayar vidasını (12) gevşetin. Güvenlik muhafazasının (10) kapalı tarafı daima 
operatöre işaret etmelidir.

NOT: Sıkıştırma kolu (11) açıkken, sıkıştırma kolu (11) nihayet 
kapatıldıktan sonra muhafazanın sıkıca kenetlendiğinden emin olmak için 
kelepçe ayar vidası (12) ayarlanabilir.

KESME IÇIN DISK MUHAFAZASI (F).

UYARI! Metal kesmek için, daima kesmek için olan disk muhafazası ile 
çalışın. Taşlama için, daima taşlama için olan disk muhafazası ile çalışın.

Kesme uygulaması için, ön kapağı kapalı tarafla birlikte taşlama muhafazasına yerleştirin 
ve yerine oturana kadar itin.
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AŞIRI YÜK, SICAKLIK VE ŞARJ SORUNU

Sorun Alet / Pil Durumu Olası neden Çözüm
Aşırı yük 
koruması

Ürün aniden duruyor; 
LED çalışma ışığı 
(takılıysa) yanıp 
sönüyor

Aşırı yüksek tork, 
bağlama ve durma 
koşulları, aletin aşırı 
yüklenmesi

Yükü hemen boşaltın, 
aleti kapatıp tekrar açarak 
sıfırlayın.

Sıcaklık aşırı 
yüksek

GÜÇ ÇUBUĞUNUN 
birinci ve üçüncü 
LED ışığı dönüşümlü 
olarak yanıp söner

Çalışma sırasında 
pil sıcaklığı 77 °C’yi 
aşar

Pili çalışma için 77 °C’nin 
altına, şarj için 57 °C’nin 
altına kadar soğutun.

Düşük şarj Aletin gücü hızla 
düşer; GÜÇ 
ÇUBUĞU üzerindeki 
ilk LED yanıp 
sönmeye başlar

Pil takımının şarjı 
%5’in altında

Pil takımını aletten çıkarıp 
şarj edin

Diğer 
sorunlar

Kısa şarjlar Tam dolu değil Şarj cihazının tam şarj 
döngüsünü tamamlamasına 
izin vererek pilin her zaman 
tamamen şarj edildiğinden 
emin olun

Kötü saklama 
koşulları

Kullanmadığınız sırada 
pili daima aletten ve şarj 
cihazından çıkarın ve 
kuru, güvenli bir yerde 
saklayın. Pili 5°C’nin 
altında ve 40°C’nin 
üstünde sıcaklıklarda şarj 
etmekten ve saklamaktan 
kaçının. Yaklaşık 30 dakika 
çalıştırılmış aletin sıcak pil 
takımını, kaldırmadan önce 
soğutun

3. Kesme (I)

Keserken, makineye basmayın, eğmeyin veya sallamayın. Kesilen malzemeye göre 
ayarlanmış orta beslemeyle çalışın.
Yanal basınç uygulayarak kesme disklerinin hızını azaltmayın. Kesimin gerçekleştirildiği 
yön önemlidir. Makine daima yukarı doğru taşlama hareketinde çalışmalıdır. Bu nedenle, 
makineyi asla diğer yönde hareket ettirmeyin! Aksi takdirde, kesmeden kontrolsüz olarak 
dışa itilme tehlikesi vardır.

UYARI! Metal kesmek için, daima kesmek için olan disk muhafazası ile 
çalışın.

TAŞLAMA MAKİNESİ İÇİN ÇALIŞMA İPUÇLARI
Elektrikli aletiniz çok ısınırsa, motoru soğutmak için 2-3 dakika boyunca yüksüz olarak 
çalıştırın. Taşlama makinenizi asla disk/aksesuar ile çalışma parçasına temas halinde 
başlatmayın. Maksimum hıza ulaşmak için her zaman yüksüz olarak başlatın ve sonra 
çalışmaya başlayın.
Diski daha hızlı çalışmaya zorlamayın, diskin hareket hızını azaltmak daha uzun çalışma 
süresi demektir.
Taşlama sırasında, daima disk ile iş parçası arasında 30° ila 40° açı ile çalışın. Daha 
büyük açılar, iş parçasında çıkıntılar açacak ve yüzey kalitesini etkileyecektir. Taşlama 
makinesini iş parçası üzerinde ileri ve geri hareket ettirin.
Bir kesme diski kullanırken asla kesme açısını değiştirmeyin, aksi takdirde diski ve 
taşlama makinesi motorunu durdurur veya diski kırarsınız.
Keserken, sadece disk dönüşüne zıt yönde kesiniz. Disk dönüşüyle   aynı yönde 
keserseniz, disk kendini kesilen yuvadan dışarı itebilir.
Çok sert bir malzemeyi keserken bir elmas disk ile en iyi sonuçlar elde edilebilir. 
Elmas disk kullanırken çok ısınır. Bu olursa döner disk etrafında kıvılcım dolu bir halka 
göreceksiniz. Kesmeyi bırakın ve 2-3 dakika boyunca yüksüz hızda soğumaya bırakın.
Her zaman iş parçasının hareket etmesini önlemek için sıkıca tutulduğundan veya 
kelepçelendiğinden emin olun.
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TAŞIMA
• Ürünü kapatın ve aküyü çıkarın.
• Varsa, taşıma muhafazalarını takın.
• Ürünü daima tutma yerinden kaldırın.
• Ürünü araçlarda taşınması sırasında ortaya çıkabilecek ağır darbe veya güçlü titreşimlere 

karşı koruyun.
• Kayma veya devrilmesini önlemek için ürünü sabitleyin.

 BAKIM VE ONARIM

BAKIM
Aletiniz ek yağlama veya bakım gerektirmez. Elektrikli aletinizde kullanıcı tarafından 
bakımı yapılabilir herhangi bir parça bulunmamaktadır. Elektrikli aletinizi temizlemek için 
asla su veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın. Kuru bir bezle silerek temizleyin. 
Elektrikli aleti daima kuru bir yerde saklayın. Motor havalandırma yuvalarını temiz tutun. 
Tüm çalışma kontrollerini tozdan arındırın.

GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF
  AEEE Yönetmeligine Uygundur. Kullanılmıs elektrikli ürünler ve ev atıklarının 
birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde 
bulunan bazı kimyasallar saglıga ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin 
bulundugu yerlerde geri dönüsümünü saglayınız.Geri dönüsüm tavsiyesi için 
yerel yetkililer veya satıs noktasından bilgi alınız.

BİTEN AKÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ
   Doğal kaynakları korumak için, lütfen aküyü geri dönüştürün veya düzgün 
şekilde bertaraf edin. Bu akü Li-Ion piller içerir. Mevcut geri dönüşüm ve/
veya imha seçenekleri hakkında bilgi almak için yerel atık yetkililerine danışın. 
Aletinizi çalıştırarak aküyü tamamen boşaltın, daha sonra alet mahfazasından 
aküyü çıkarın ve kısa devreyi ve elektrik çıkışını önlemek için ağır hizmet tipi 
yapışkan bant ile akü bağlantılarını kaplayın. Bileşenlerden herhangi birini 
açmaya veya çıkarmaya çalışmayın.

ONARIM
Bu ürün, tüketici tarafından onarılabilecek herhangi bir parça içermez. Ürünün kontrol 
edilmesi ve onarılması için yetkili servis merkezi veya benzer bir uzman kişi ile irtibata 
geçin.

DEPOLAMA
• Ürünü kapatın ve aküyü çıkarın.
• Ürünü yukarıda tarif edildiği gibi temizleyin.
• Ürünü ve aksesuarlarını karanlık, kuru, buzlanma yapmayan ve iyi havalandırılan bir yerde 

saklayın.
• Ürünü her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. 
• Depolama için orijinal ambalajını kullanmanızı ya da toza karşı korumak için ürünü uygun 

bir bezle veya muhafaza ile örtmenizi tavsiye ederiz.
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c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine 
yapabileceklerdir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Kullanım Ömrü 7 Yıldır

 GARANTISI

Erbauer ‘de yüksek kaliteli malzemeler seçmek ve tasarım ve dayanıklılığı bir araya 
getiren ürünler yaratmamıza izin veren üretim tekniklerini kullanmak için özel bir özen 
gösteriyoruz. Bu yüzden Erbauer elektrikli alet ürünlerimizde üretim hatalarına karşı 2 
yıllık bir satış garantisi sunuyoruz.
Bu elektrikli alet, mağazadan satın alınmış, teslim edilmiş veya internetten satın 
alınmışsa satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Sadece satış makbuzunuz veya 
satış faturanızın ibrazı üzerine bu garanti kapsamında bir talepte bulunabilirsiniz. Lütfen 
satın alma belgenizi güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti, Erbauer elektrikli aleti, standart uygulamaya uygun olarak ve yukarıda ve 
kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda, kurulum, temizlik, bakım ve servise 
tabi olacak şekilde ve amacına yönelik olarak kullanılmışsa arıza ve bozuklukları kapsar. 
Bu garanti aşağıdakiler nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan kusurları ve hasarı 
kapsamaz:
• Aksesuar aşınması dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma
• Aşırı yük, yanlış kullanım veya ihmal
• Yetkili temsilci dışındaki kimseler tarafından onarıma teşebbüs
• Kozmetik hasar
• Yabancı nesneler, maddeler veya kazalar nedeniyle hasar.
• Kaza sonucu hasar veya değişiklik
• Üreticinin kurallarına uyulmaması
• Malların kullanımının kaybı
Bu garanti, kusurlu olarak tanınan parçalar ile sınırlıdır. Her durumda, yan masrafları 
(hareket, işçilik) ve doğrudan ve dolaylı zararları kapsamaz. 
Eğer Erbauer elektrikli aleti garanti süresi boyunca kusurluysa, kendi takdirimize bağlı 
olarak daha sonra eşdeğer nitelik ve işlevsellikteki bir ürünle değiştirme veya geri ödeme 
sağlama hakkımızı saklı tutarız. 
Bu garanti yalnızca satın alma veya teslimat ülkesi için geçerlidir ve başka herhangi 
bir ülkeye aktarılamaz. Bu garanti herhangi bir kişi veya ürüne devredilemez. İlgili yerel 
yasalar bu garantiye uygulanacaktır. 
Garanti ile ilgili sorgular, Erbauer elektrikli aletini satın aldığınız distribütöre bağlı bir 
mağazaya yönlendirilmelidir.
Bu garanti, tüketici olarak hatalı mallara ilişkin yasal haklarınıza ektir ve onları etkilemez.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca , Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
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