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

ELEKTRİKLİ EL ALETİ İÇİN GENEL GÜVENLİK 
UYARISI

UYARI Bu elektrikli el aletiyle 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 “elektrikli el aleti” terimi şebekeden 
çalıştırılan (kablolu) elektrikli el aletinizi veya pille 
çalışan (kablosuz) elektrikli el aletinizi belirtir.

1) ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve iyi ışıklandırılmış olarak

tutun. Dağınık veya karanlık bölgeler kazaya davet
çıkarır.

b) Elektrikli el aletlerini yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar
gibi patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Elektrikli el
aletlerinin çıkardığı kıvılcım, tozları veya dumanları
ateşleyebilir.

c) Elektrikli el aletini çalıştırırken çocukları ve
seyircileri uzakta tutun. Dikkat dağılması kontrolünüzü
kaybetmenize neden olabilir.

2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli el aletinin fişleri prize uymalıdır. Fişi asla

hiçbir şekilde modifiye etmeyin. Topraklanmış

elektrikli el aletleriyle 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.

c) Elektrikli el aletlerini yağmurda veya ıslak şartlar 
altında bırakmayın. Elektrikli el aletine giren su, 
elektrik çarpması riskini artırır.

d) Kabloyu hatalı biçimde kullanmayın. Elektrikli el 
aletini 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) Elektrikli el aletini dış ortamda kullanırken, dış 
ortamda kullanmaya uygun bir uzatma kablosu 
kullanın. Dış ortamda kullanıma uygun kablo, elektrik 
çarpması riskini azaltır.

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

3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli el aletini kullanırken tetikte olun, 

gözünüzü işinizden ayırmayın ve sağduyulu olun. 
Yorgunken veya ilaç, alkol veya uyuşturucu etkisi 
altındayken elektrikli el aletini kullanmayın. Elektrikli 
el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik, ciddi fiziksel 
yaralanmalara neden olabilir.

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

c) Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Aleti güç kaynağına 
ve/veya pil takımına bağlamadan, kaldırmadan 
veya taşımadan önce düğmenin kapalı olmasına 
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dikkat edin. Elektrikli el aletlerini parmağınız düğmenin 
üstünde olduğu halde taşımak veya düğme açıkken 
elektrikli el aletlerine güç vermek kazalara davetiye 
çıkarır.

d) Elektrikli el aletini açmadan önce ayar anahtarını
veya somun anahtarını çıkarın. Elektrikli el aletinin
döner parçasına bağlı somun anahtarı veya bir anahtar,
fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

e) Aşırı uzanmayın. Her zaman sağlam basın ve
dengenizi koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli el aletini daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

f) Uygun biçimde giyinin. Bol giysiler veya takı
kullanmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol 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.

4) ELEKTRİKLİ EL ALETİNİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli el aletini zorlamayın. Uygulamanız için

doğru elektrikli el aletini kullanın. Doğru elektrikli el
aleti, işi tasarlandığı hızda daha iyi ve daha emniyetli
biçimde yapacaktır.

b) Düğme elektrikli el aletini açıp kapatamıyorsa, aleti
kullanmayın. Düğmeden kontrol edilemeyen elektrikli
el aletleri tehlikelidir ve onarılmalıdır.

c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları
değiştirmeden veya elektrikli el aletlerini
kaldırmadan önce fişi güç kaynağından ve/veya
ayrılabiliyorsa pil takımını elektrikli el aletinden
çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli el
aletini yanlışlıkla çalıştırma riskini azaltır.

d) Boştaki elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli el
aletine veya bu talimatlara yabancı olan kişilerin

elektrikli el aletini çalıştırmasına izin vermeyin. 
Elektrikli el aletleri, eğitimsiz kullanıcıların elinde 
tehlikelidir.

e) Elektrikli el aletleri ve aksesuarları koruyun. 
Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya 
bağlarını, parçaların kırıklarını ve elektrikli el aletinin 
çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol 
edin. Hasarlıysa elektrikli el aletini kullanmadan 
önce onartın. Çoğu kaza, yetersiz durumdaki elektrikli 
el aletlerinden 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.

5) SERVİS
a) Elektrikli el aletinizin servisini sadece aynı yedek 

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

FREZE İÇİN GÜVENLİK UYARILARI
a) Kesme aksesuarının gizli kablolarla veya kendi 

kablosuyla temas edebileceği bir çalışma yaparken 
elektrikli el aletini izole tutucu yüzeylerden tutun. 
“Elektrikli” tele temas eden kesme aksesuarı elektrikli 
el aletinin çıplak metal kısımlarını “elektriklendirebilir” 
ve operatörü elektrik çarpmasına neden olabilir.

b) Kıskaç veya başka bir pratik yöntem kullanarak iş 
parçasını sabit bir platforma sabitleyip destekleyin. 
İş parçasını elinizle tutmanız veya vücudunuza 
yaslamanız dengesizleşmesine yol açar ve kontrolü 
kaybetmenizle sonuçlanabilir.
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c) Freze yalnızca ahşap veya ahşap benzeri malzemeleri 
kesmek için kullanılabilir. 

d) İş parçasında çivi veya vida gibi yabancı maddeler 
bulunmamasına dikkat edin.

e) Üzerinde elektrik akımı bulunan kablolara, kablo 
kanallarına ve ayrıca gaz ve su borularına dikkat 
edin. Yukarıdaki malzemelerden herhangi birisini 
taşıyacağını düşündüğünüz iş parçası üzerinde 
frezeyle işlem yapmadan önce, bu malzemelerin yerini 
tespit etmek için detektör kullanın. Daldırmalı kesim 
yaparken özellikle dikkat edin. Frezeyi daima yalıtımlı 
plastik kollarından tutun, metal kısımlarından tutmayın.

f) Atık maddeleri veya tıkanmaları temizlemek için 
kesinlikle parmaklarınızı kullanmayın.

g) Elektrikli el aleti ıslak olmamalı veya ıslak ortamda 
uygulanmamalıdır. 

h) Güç kaynağının voltajı, makinenin sınıflama etiketindeki 
voltaja uygun olmalıdır.

i) Her kullanımdan önce ürünü, güç kablosu ile fişini ve 
aksesuarları hasar kontrolünden geçirin. Hasarlıysa 
veya aşınma belirtileri gösteriyorsa ürünü kullanmayın.

j) Geri tepmeye dikkat edin.
k) Freze sıkışırsa ürünü derhal kapatın.
l) Üzerinde çalışırken asla iş parçasına elinizle 

dokunmayın.
m) Güvenli kontrol için tutamacı kuru tutun. Her zaman tam 

kontrol sağlamak için ürünü iki elinizle sıkıca kavrayın. 
n) Hava deliklerinin daima açık ve belirgin olduğundan 

emin olun. Gerekirse yumuşak bir fırçayla temizleyin. 
Tıkalı hava delikleri aşırı ısınmaya yol açarak ürüne 
zarar verebilir.

o) Çalışırken iş sahasına başka insanların girmesiyle 
dikkatiniz dağılırsa, ürünü derhal kapatın. Ürünü 
elinizden bırakmadan önce tamamen durmasını 
bekleyin.

p) Aşırı çalışmayın. İşe konsantre olmak ve ürün üzerinde 
tam kontrolünüzü korumak için düzenli molalar verin.

q) Güç kablosunu daima elektrikli el aletinin arkasında 
tutun.

Aşağıdaki bilgi 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: 
Bu sınır yasal maksimumdur; doğru kontroller kullanıldıktan 
sonra nefes alabileceğiniz en yüksek miktardır. 
Toz miktarı nasıl azaltılabilir? 

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 
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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. 

Uyarı: 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.

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. 

Belirtilen titreşim emisyonu EN 60745-1 ve EN 60745-2-17 
ile uygun olarak ölçülmüştür ve iki aletin karşılaştırılmasında 
kullanılabilir.

Bildirilen toplam titreşim emisyonu değeri ayrıca ön maruz 
kalma değerlendirmesinde kullanılabilir. 

Uyarı: 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 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. 
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Uyarı: 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.

TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI
Gürültü ve titreşim emisyonunun etkisini azaltmak için 
çalışma süresini sınırlayın, düşük titreşimli ve alçak 
gürültü seviyeli çalışma modları kullanın ve kişisel 
koruyucu ekipman kullanın.
Titreşim ve gürültüye maruz kalma risklerini azaltmak için 
aşağıdaki noktaları dikkate alın:
1. Ürünü sadece tasarım ve talimatlardaki amaca uygun 

olarak kullanın.
2. Ürünün iyi durumda olmasına ve iyi korunmasına dikkat 

edin.
3. Ürün için doğru eklentiler kullanın ve iyi durumda 

olmalarına dikkat edin.
4. Kolları / kavrama yüzeyini sıkıca tutun.
5. Bu ürünü bu talimatlara göre muhafaza edin ve yağlı halde 

tutun (uygun hallerde).
6. Çalışma programınızı, yüksek titreşimli aletlerin 

kullanımını daha uzun süreye yayacak şekilde planlayın.
7. Ürünün uzun süreli kullanımı, kullanıcıyı toplu olarak el-

kol titreşim sendromu (HAVS) adı verilen, parmakların 
beyazlaması gibi bir dizi duruma; ayrıca karpal tünel 
sendromu gibi belirli hastalıklara neden olan titreşimlere 
maruz bırakır. Ürünün kullanılması sırasında bu riski 
azaltmak için, daima koruyucu eldivenler takın ve ellerinizi 
sıcak tutun.
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DİĞER RİSKLER
Bu ürünü tüm güvenlik koşullarını yerine getirerek 
kullansanız bile potansiyel yaralanma veya hasar riskleri 
mevcuttur. Bu ürünün yapısı ve tasarımıyla ilgili olarak 
aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir:
1. Ürün uzun sürelerle kullanılıyorsa veya yeterince idare 

edilip uygun biçimde korunmuyorsa titreşim emisyonuna 
bağlı sağlık sorunları.

2. Kırık eklentilere veya gizli nesnelerin kullanım sırasında 
ani etkisine bağlı yaralanmalar ve maddi hasar.

3. Uçan nesnelerden veya yetersiz elektrikli el aleti 
aksesuarlarından dolayı yaralanma ve maddi hasar 
tehlikesi.

UYARI! Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan 
oluşturur! Bu alan, bazı durumlarda aktif veya pasif 
metal implantları engelleyebilir! Ciddi veya ölümcül 
yaralanma riskini azaltmak için tıbbi implantları olan 
kişilerin bu ürünü kullanmadan önce doktorlarına ve 
tıbbi implantın üreticisine danışmalarını öneririz!

Ürün tanımı

Parça dizini
Aşağıdaki dizin, sayfa 4’te Şek. 1 ile ilgilidir.
1. Ana kollar
2. Ölçek dişlisi
(ince kesme derinliği ayarı için)
3. Ayar düğmesi
(ince kesme derinliği ayarı için)
4. Ayak
5. Hava delikleri
6. Hız kadranı
7. Derinlik freni

a. Ölçek
8. Derinlik freni sabitleme vidası
9. Paralel kılavuz tertibatı

a. Kılavuz altlığı tertibatı
b. Kılavuz altlığı sabitleme 
düğmeleri
c. Merkez pim deliği
d. Sabitleme düğmeleri ayar 
kılavuzu
e. Ayar kılavuzu tertibatı
f. Ölçek dişlisi
g. İnce ayar düğmesi
h. Kılavuz çubuklar

10. Kademe tamponu
11. Altlık plakası
12. Elektrikli süpürge adaptörü
13. Paralel kılavuz sabitleme 

düğmeleri

14. Mil kilidi
15. Açma/Kapama anahtarı
16. Kilit düğmesi
17. Ölçek

(ince kesme derinliği ayarı için)
18. Gösterge

(ince kesme derinliği ayarı için)
19. Sabitleme kolu

(kesme derinliği ayarı için)
20. Kovanlı kıskaç somunu 

(İngiltere için 1/2”, AB için 12mm)
21. Merkez pimi

a. Vida
b. Pul
c. Pim

22. Freze ucu
a. Düz uç
b. Maça kutusu uç
c. V kanalı ucu

23. Kovan
(İngiltere için 1/4” ve 3/8”, AB için 
6mm ve 8mm)

24. Kalıp kılavuzu vidaları
25. Kalıp kılavuzu (16mm)
26. Kalıp kılavuzu (30mm)
27. Somun anahtarı
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Semboller
Üründe, sınıflandırma etiketinde ve bu talimatlarda diğer pek çoklarının yanında 
aşağıdaki sembol ve kısaltmalar mevcuttur. Fiziksel yaralanma ve maddi hasar gibi 
tehlikeleri azaltmak için bunları öğrenin.

Daima koruyucu gözlük 
kullanın.

Daima kulak tıkacı kullanın.

Toz maskesi takın. Koruyucu eldivenler takın.

Kilitleme / sıkıştırma veya 
sağlamlaştırma için. 

Açma / gevşetme için.

Not / Görüş. Dikkat / Uyarı.

Yanlış. Doğru.

dB(A) Desibel (A dereceli) n0 Yüksüz hız
Kullanıcı, yaralanma riskini azaltmak için kullanım kılavuzunu okumalıdır.

Montaj, temizlik, ayarlama, onarım, saklama ve taşıma öncesinde ürünü 
kapatın ve prizden çıkarın.

Bu ürün, koruma sınıfı II dahilindedir. Yani artırılmış veya çift izolasyonla 
donatılmıştır.

Ürün geçerli Avrupa yönergelerine uygundur ve bu yönergelere uygunluk 
değerlendirme yöntemi yürütülmüştür.
WEEE sembolü. Elektrikli ürün atıkları evsel atıklarla beraber elden 
çıkarılmamalıdır. Tesis bulunan yerlerde geri dönüşüme gönderin. Geri 
dönüşüm tavsiyeleri için Yerel Yönetim veya bölgenizdeki mağazaya 
danışın.

yyHxx Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Hxx);

3 metre Güç Kablosu

Teknik veriler
Anma gerilimi, frekans : 220-240 V~, 50 Hz
Anma gücü girişi : 2100 W
Yüksüz anma hızı n0 : 11500-28000 dak-1

Kovan büyüklüğü : İngiltere için 1/4”, 3/8” ve 1/2”
: AB için 6, 8 ve 12mm

Maks. daldırma derinliği : 60 mm
Koruma sınıfı : II 
Ağırlık : yakl. xx kg
Ses basıncı seviye LpA : xxx dB(A)
Ses gücü seviye LWA : xxx dB(A)
Belirsizlik KpA, KWA : 3 dB(A)
Toplam titreşim değeri: ah : xxx m/s2

Belirsizlik K : 1.5 m/s2

Ses emisyon değerleri EN 60745-1 ve EN 60745-2-17’de verilen gürültü deney 
kurallarına göre elde edilmiştir. Operatörün karşılaşacağı gürültü 80 dB(A)’yı aşabilir 
ve kulak koruma önlemleri gereklidir.

Sınıflama Etiketi Açıklaması
ER2100 = Model numarası
E = Erbauer
R = Freze
2100 = Güç (Vat)
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Teknik veriler
Anma gerilimi, frekans
Anma gücü girişi
Yüksüz anma hızı n0

Kovan büyüklüğü 

Maks. daldırma derinliği
Koruma sınıfı
Ağırlık
Ses basıncı seviye LpA
Ses gücü seviye LWA
Belirsizlik KpA, KWA
Toplam titreşim değeri: ah

Belirsizlik K

: 220-240 V~, 50 Hz
: 2100 W
: 11500-28000 dak-1

: İngiltere için 1/4”, 3/8” ve 1/2” 
: AB için 6, 8 ve 12mm
: 60 mm
: II 
: yakl. 4 kg
: 90 dB(A)
: 101 dB(A)
: 3 dB(A)
: 2.543 m/s2

: 1.5 m/s2

Ses emisyon değerleri EN 60745-1 ve EN 60745-2-17’de verilen gürültü deney 
kurallarına göre elde edilmiştir. Operatörün karşılaşacağı gürültü 80 dB(A)’yı aşabilir 
ve kulak koruma önlemleri gereklidir.

ER2100 = Model numarası 
E = Erbauer
R = Freze
2100 = Güç (Vat)
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Montaj

01 Ambalajı açma

1. Tüm parçaları çıkarın ve düz, sabit bir yüzeye dizin.
2. Varsa tüm ambalaj malzemelerini ve sevkiyat cihazlarını çıkarın.
3. Teslimat içeriğinin eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Eksik veya hasarlı 

parçalar varsa ürünü kullanmayın ve satıcıyla temasa geçin. Eksik veya hasarlı 
ürünün kullanılması kişileri yaralayabilir ve maddi hasara yol açabilir. 

4. Montaj ve çalıştırma için gerekli tüm aksesuar ve aletlerin bulunduğundan emin 
olun. Buna, uygun kişisel koruyucu ekipman dahildir.

UYARI! Ürün, çalıştırılmadan önce tümüyle monte edilmelidir! Kısmen 
monte edilmiş veya hasarlı parçalarla monte edilmiş ürünü kullanmayın!

Bu montaj işi için koruyucu eldivenler giyin ve montaj sırasında ürünü 
daima düz ve sabit bir yüzeye yatırın.
Ürünü kolayca monte etmek için kurulum talimatlarını adım adım takip 
edin ve gösterilen resimleri görsel kılavuz olarak kullanın!
Ürünü tamamen monte etmeden güç kaynağına bağlamayın!

UYARI! Ürün ve ambalajı çocuk oyuncağı değildir! Çocuklar plastik 
poşetler, tabakalar ve küçük parçalarla oynamamalıdır! Tıkanma ve 
boğulma yaşanabilir!

02 Freze uçları

UYARI! Freze uçlarını daima kullanım amacına göre kullanın!
Freze uçları alırken ve kullanırken bu ürünün teknik özelliklerini inceleyin!

Freze uçlarının maksimum anma hızının en az frezenin yüksüz hızına 
eşit veya bu hızdan daha fazla olmasını sağlayın.
Kullanılan freze uçları kovana tam oturmalıdır. Asla şaft çapı kovana 
uymayan bir freze ucu kullanmayın. 
Freze uçları keskindir ve kullandıktan sonra sıcaktır! Dikkatle kullanın! 
Yanık ve kesik gibi yaralanmaları önlemek için freze uçlarını kullanırken 
koruyucu eldivenler takın!

Tipleri ve şekilleri
Freze uçları çeşitli şekil ve boyutlarda bulunur. Aşağıda en yaygın şekillere kısaca göz 
atılmaktadır. Diğer seçenekler için mağazaya sorun.

Tip Profil
Düz uç

V kanalı ucu

Maça kutusu uç

Geçme uç
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Yerleştirme (Şek. A)
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Mil kilidini (14) bastırın ve mil kilidi (14) yerine oturana kadar kovanlı kıskaç 

somununu (20) yavaşça döndürün. Mil kilidini (14) yerinde tutun (Şek. A, adım 1).
3. Kovanlı kıskaç somununu (20) somun anahtarı (27) ile saatin tersi yönünde 

gevşetin (Şek. A, adım 2).
4. 1/2 inç (İngiltere için) veya 12 mm (AB için) uç sapları için, uygun freze ucunu 

(22) kovanlı kıskaç somununa (20) doğrudan “K” işaretine kadar ve/veya en az 25 
mm’ye kadar yerleştirin. (Şek. A, adım 3).

5. Diğer uçlar için, uygun kovanı (23) kovanlı kıskaç somunun (20) içine tam olarak 
sokun, daha sonra freze ucunu (22) kovana (23) “K” işaretine kadar ve/veya en az 
25 mm’ye kadar yerleştirin. (Şek. A, adım 3).

6. Kovanlı kıskaç somununu (20) somun anahtarı (27) ile saat yönünde sıkın.
7. Mil kilidini (14) bırakın ve milin serbestçe döndüğünden emin olun.

NOTE: İstediğiniz işleme uygun olarak doğru freze ucunu seçin.
Kullanmadan önce ferze ucunun düzgün takıldığından ve hasarsız 
olduğundan daima emin olun.

Çıkarma (Şek. A)
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Mil kilidini (14) bastırın ve mil kilidi (14) yerine oturana kadar kovanlı kıskaç 

somununu (20) yavaşça döndürün. Mil kilidini (14) yerinde tutun (Şek. A, adım 1).
3. Kovanlı kıskaç somununu (20) somun anahtarı (27) ile saatin aksi yönünde 

gevşetin (Şek. A, adım 2).
4. Gerekirse, freze ucunu (22) ve kovanı (23) sökün ve küçük parçaları, özellikle de 

çıkarılmış olan kovanı (23) güvenli bir şekilde saklayın.
5. Kovanlı kıskaç somununu (20), normal parmak kuvveti kullanarak takın.

03 Paralel kılavuz 

Paralel kılavuzu sol veya sağ taraftan takarak iş parçasının sol veya sağ kenarına 
paralel kesikler oluşturun.

Takma (Şek. B, C)
1. Kılavuz taban sabitleme düğmelerini (9b x 2) ve ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini 

(9d x2) saat yönünün tersine doğru hafifçe gevşetin ve kılavuz çubuklarının (9h x 
2) uçlarının ayar kılavuzu tertibatının (9e) dış tarafına yaslandığından emin olun 
(Şekil B).

2. Ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini (9d x 2) saat yönünde sıkarak kılavuz 
çubuklarını (9h x 2) ayar kılavuzu tertibatına (9e) sabitleyin.

3. İnce ayar düğmesini(9f) duruncaya kadar saat yönünde sıkın.
4. Kılavuz altlığı sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünde sıkarak kılavuz 

çubuklarını (9h x 2) kılavuz taban tertibatına (9a) sabitleyin.
5. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. C, adım 1).
6. Kılavuz çubuklarını (9h x 2) altlık plakasının (11) montaj deliklerine hizalayın ve iki 

kılavuz çubuğunu (9h x 2) yerleştirin (Şek. C, adım 2).
7. İstenilen çalışma pozisyonunu ayarlamak için paralel kılavuz tertibatını (9) altlık 

plakasının (11) rayına getirin.

UYARI! Paralel kesimin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için, iki kılavuz 
çubuğu (9h x 2), uçlar altlık plakasının diğer tarafından çıkıncaya kadar 
altlık plakasının (11) içine yeterince sokulmalıdır. 

8. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünde sıkarak paralel kılavuz 
tertibatını (9) yerine sabitleyin.

Paralel kılavuz tertibatının hassas ayarı (Şek. B)
Kılavuz altlık tertibatı (9a) ve freze ucu arasındaki mesafe, ince ayar düğmesini (9f) 
çevirerek hassas bir şekilde ayarlanabilir. Her ölçek işareti 0,1 mm’ye karşılık gelir ve 
1 dönüş 2,0 mm’ye karşılık gelir. Kılavuz altlık tertibatı (9a) ve freze ucu arasındaki 
mesafeyi azaltmak için ayar aralığı yaklaşık 0-16 mm’dir.
1. Kesim için yön çizgisi / çapraz / kanal çizin.
2. Freze ucu ve paralel kılavuz arasındaki mesafenin kaba ayarını yukarıda 

(“yerleştirme”) olarak anlatılan şekilde hazırlayın ve mesafeyi hedef mesafeden 
1-3mm uzakta tutun.

3. Kılavuz tabanı sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünün tersine doğru gevşetin 
(Şek. B, adım 2).

4. Kılavuz taban tertibatının (9a) kenarını iş parçası kenarına sıkıca yaslayın ve freze 
ucu istenen konuma tam olarak ulaşıncaya kadar frezeyi kılavuz altlık tertibatına 
(9a) daha fazla yaklaştırmak için ince ayar düğmesini (9f) saat yönünün tersine 
doğru gevşetin.

5. Ölçek dişlisi (9g), freze ucunu kılavuz taban tertibatına (9a) daha yakın olacak 
şekilde aşağıdaki gibi kesin bir mesafe için hareket ettirecek bir yardımcıdır:
a. Ölçek dişlisini (9g) ince ayar düğmesine (9f) dokunmadan döndürerek ölçek 

dişlisi (9g) üzerindeki “0” işaretini ayar kılavuzu tertibatı (9e) üzerindeki sabit 
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Takma (Şek. B, C)
1. Kılavuz taban sabitleme düğmelerini (9b x 2) ve ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini 

(9d x2) saat yönünün tersine doğru hafifçe gevşetin ve kılavuz çubuklarının (9h x 
2) uçlarının ayar kılavuzu tertibatının (9e) dış tarafına yaslandığından emin olun 
(Şekil B).

2. Ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini (9d x 2) saat yönünde sıkarak kılavuz 
çubuklarını (9h x 2) ayar kılavuzu tertibatına (9e) sabitleyin.

3. İnce ayar düğmesini(9f) duruncaya kadar saat yönünde sıkın.
4. Kılavuz altlığı sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünde sıkarak kılavuz 

çubuklarını (9h x 2) kılavuz taban tertibatına (9a) sabitleyin.
5. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. C, adım 1).
6. Kılavuz çubuklarını (9h x 2) altlık plakasının (11) montaj deliklerine hizalayın ve iki 

kılavuz çubuğunu (9h x 2) yerleştirin (Şek. C, adım 2).
7. İstenilen çalışma pozisyonunu ayarlamak için paralel kılavuz tertibatını (9) altlık 

plakasının (11) rayına getirin.

UYARI! Paralel kesimin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için, iki kılavuz 
çubuğu (9h x 2), uçlar altlık plakasının diğer tarafından çıkıncaya kadar 
altlık plakasının (11) içine yeterince sokulmalıdır. 

8. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünde sıkarak paralel kılavuz 
tertibatını (9) yerine sabitleyin.

Paralel kılavuz tertibatının hassas ayarı (Şek. B)
Kılavuz altlık tertibatı (9a) ve freze ucu arasındaki mesafe, ince ayar düğmesini (9f) 
çevirerek hassas bir şekilde ayarlanabilir. Her ölçek işareti 0,1 mm’ye karşılık gelir ve 
1 dönüş 2,0 mm’ye karşılık gelir. Kılavuz altlık tertibatı (9a) ve freze ucu arasındaki 
mesafeyi azaltmak için ayar aralığı yaklaşık 0-16 mm’dir.
1. Kesim için yön çizgisi / çapraz / kanal çizin.
2. Freze ucu ve paralel kılavuz arasındaki mesafenin kaba ayarını yukarıda 

(“yerleştirme”) olarak anlatılan şekilde hazırlayın ve mesafeyi hedef mesafeden 
1-3mm uzakta tutun.

3. Kılavuz tabanı sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünün tersine doğru gevşetin 
(Şek. B, adım 2).

4. Kılavuz taban tertibatının (9a) kenarını iş parçası kenarına sıkıca yaslayın ve freze 
ucu istenen konuma tam olarak ulaşıncaya kadar frezeyi kılavuz altlık tertibatına 
(9a) daha fazla yaklaştırmak için ince ayar düğmesini (9f) saat yönünün tersine 
doğru gevşetin.

5. Ölçek dişlisi (9g), freze ucunu kılavuz taban tertibatına (9a) daha yakın olacak 
şekilde aşağıdaki gibi kesin bir mesafe için hareket ettirecek bir yardımcıdır:
a. Ölçek dişlisini (9g) ince ayar düğmesine (9f) dokunmadan döndürerek ölçek 

dişlisi (9g) üzerindeki “0” işaretini ayar kılavuzu tertibatı (9e) üzerindeki sabit 
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göstergeyle hizalayın.
b. Kılavuz taban tertibatının (9a) kenarını iş parçası kenarına sıkıca yaslayın ve 

ince ayar düğmesini (9f) saat yönünün tersine ve ölçek dişlisiyle (9g) eşzamanlı 
olarak döndürün.

c. Ölçek işareti ve/veya tur ile gösterilen mesafe miktarı, frezenin iş parçası 
kenarına doğru olan hareketine karşılık gelir.

6. Kılavuz taban sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünde sıkarak kılavuz taban 
tertibatını (9a) sabitleyin (Şek. C, adım 3).

Merkez pimi (Şekil B, C, D, E)
İş parçası içine daire, yay veya dairesel desenler kesmek için merkez pimini (21) 
kullanın.
1. Ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini (9d x 2) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. B, adım 1).
2. Kılavuz tabanı sabitleme düğmelerini (9b x 2) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. B, adım 2).
3. Kılavuz çubuklarını (9h x 2) çıkarın ve yayları güvenli bir yerde tutun.
4. İnce ayar düğmesini (9f) tamamen gevşetin ve çıkartın (Şek. B, adım 3).
5. Ayar kılavuzu tertibatı (9e) üzerindeki merkez pimini (21) monte edin ve vidayı 

(21a) sıkın (Şek. D, adım 1).
6. Kılavuz çubuklarını (9h x 2) ayar kılavuzu tertibatının (9e) iç montaj deliklerine 

takın (Şekil D, adım 2) ve ayar kılavuzu sabitleme düğmelerini (9d x 2) sıkın (Şek. 
D, adım 3).

7. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünün tersine doğru gevşetin 
(Şek. E, adım 1).

8. Ayar kılavuzu tertibatını (9e) merkez pimi (21) ve kılavuz çubuklarını (9h x 2) taban 
plakasının (11) montaj deliklerine hizalayın ve takın (Şek. E, adım 2).

9. Merkez pim ucu ve yönlendirme ekseni arasındaki mesafe ile belirlenen istenen 
“R” kesme yarıçapını ayarlamak için ayar kılavuzu tertibatını (9e) merkez pim (21) 
ve kılavuz çubuklar (9h x 2) ile taban plakasının (11) rayında kaydırın (Şek. E).

UYARI! Merkez pim (21) ile uygulamanın güvenliğini ve kalitesini 
sağlamak için, iki kılavuz çubuğu (9h x 2), uçlar altlık plakasının 
diğer tarafından çıkıncaya kadar altlık plakasının (11) içine yeterince 
sokulmalıdır. 

10. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünde sıkarak ayar kılavuzu 
tertibatını (9e) merkez pim (21) ve kılavuz çubuklarıyla (9h x 2) birlikte yerine 
sabitleyin (Şek. E, adım 3).

Ayırma
1. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. C, adım 1).
2. Paralel kılavuz tertibatını (9) taban plakasından (11) sökün.
3. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünde sıkın.

04 Kalıp kılavuzu (Şek. F)

İş parçası üzerinde şablon yönlendirmesi için kalıp kılavuzlarını (25 veya 26) kullanın.

UYARI! Kalıp kılavuzunu sadece kalıp yönlendirme uygulamalarında 
kullanın! Ürünü başka uygulamalarda kullanırken daima kalıp kılavuzunu 
çıkarın!

Takma
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Kalıp kılavuzunu (25 veya 26) taban plakası (11) üzerine yerleştirin ve tornavidayla 

kalıp kılavuzuna (24) özel iki vidayla sabitleyin.

Ayırma
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Bir tornavida ile kalıp kılavuzuna (24) özel iki vidayı gevşetin.
3. Vidaları ve kalıp kılavuzunu çıkarın (25 veya 26).

05 Toz giderme (Şek. G)

UYARI! Bu ürünü kullanırken çalışma alanını temiz tutmak için bir toz 
giderme cihazı takın! Bu ürünü çalıştırırken bir toz maskesi takın! Toz, 
sağlığınız için zararlı olabilir!
Yalnızca freze ucu çıkarıldığında elektrikli süpürge adaptörünü (12) 
monte edin!
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Ayırma
1. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünün tersine doğru gevşetin 

(Şek. C, adım 1).
2. Paralel kılavuz tertibatını (9) taban plakasından (11) sökün.
3. Paralel kılavuz sabitleme düğmelerini (13) saat yönünde sıkın.

04 Kalıp kılavuzu (Şek. F)

İş parçası üzerinde şablon yönlendirmesi için kalıp kılavuzlarını (25 veya 26) kullanın.

UYARI! Kalıp kılavuzunu sadece kalıp yönlendirme uygulamalarında 
kullanın! Ürünü başka uygulamalarda kullanırken daima kalıp kılavuzunu 
çıkarın!

Takma
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Kalıp kılavuzunu (25 veya 26) taban plakası (11) üzerine yerleştirin ve tornavidayla 

kalıp kılavuzuna (24) özel iki vidayla sabitleyin.

Ayırma
1. Frezeyi, ayaklarıyla (4) birlikte sabit çalışma tezgahında ters çevirin.
2. Bir tornavida ile kalıp kılavuzuna (24) özel iki vidayı gevşetin.
3. Vidaları ve kalıp kılavuzunu çıkarın (25 veya 26).

05 Toz giderme (Şek. G)

UYARI! Bu ürünü kullanırken çalışma alanını temiz tutmak için bir toz 
giderme cihazı takın! Bu ürünü çalıştırırken bir toz maskesi takın! Toz, 
sağlığınız için zararlı olabilir!
Yalnızca freze ucu çıkarıldığında elektrikli süpürge adaptörünü (12) 
monte edin!
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Takma
1. Elektrikli süpürge adaptörünün (12) ön kenarını altlık plakasının (11) açıklığında 

kilitleyin (Şekil G, adım 1). 
2. Elektrikli süpürge adaptörünü (12) hafifçe öne doğru bastırın ve elektrikli süpürge 

adaptörünün (12) iki arka köşesini taban plakasının (11) açıklığına (Şekil G, adım 
2) takın.

3. Elektrikli süpürge adaptörünün (12) güvenilir bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini 
kontrol edin.

4. Elektrikli süpürge adaptörüne (12) elektrikli süpürge eklentisini (Ø35mm) takın.

Ayırma
1. Elektrikli süpürge eklentisini elektrikli süpürge adaptöründen (12) çıkarın.
2. Elektrikli süpürge adaptörünü (12) hafifçe öne doğru bastırın ve elektrikli süpürge 

adaptörünün (12) iki arka köşesini taban plakasının (11) açıklığından ayırın/
kaldırın.

3. Elektrikli süpürge adaptörünü (12) taban plakasından (11) sökün.

Kullanım

Kullanım amacı
Bu ürün iş parçası üzerinde sağlam biçimde dururken ahşap, plastik ve hafif inşa 
malzemelerinde oluk, kenar, profil ve uzun delik kesimlerinin yönlendirilmesinde 
kullanılır. Ürün dik konumda kullanılmalıdır. 
Asla başınızdan yukarıda veya dikey yüzeylerde çalışmak için kullanmayın.

Başlamadan önce

01 Koruma

Kumandalar
01 Açma/Kapama anahtarı ve kilit düğmesi (Şek. H)

1. Kilit düğmesine (16) basın ve yerinde tutun.
2. Açma/kapama anahtarına (15) basarak ürünü açın.
3. Açma/kapama anahtarını (15) bırakarak ürünü kapatın.

02 Hız kadranı (Şek. I)

Hız kadranını (6) kullanarak maksimum hızı ayarlayın.
1. Hızı artırmak için hız kadranını (6) yüksek bir rakama getirin. Geniş çaplı freze 

parçaları kullanırken veya tahta gibi katı maddeler üzerinde çalışırken yüksek bir 
ayar uygundur. 

2. Hızı düşürmek için hız kadranını (6) düşük bir rakama getirin. Ufak çaplı freze 
parçaları kullanırken veya plastik gibi yumuşak maddeler üzerinde çalışırken 
düşük bir ayar uygundur. 
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Kullanım

Kullanım amacı
Bu ürün iş parçası üzerinde sağlam biçimde dururken ahşap, plastik ve hafif inşa 
malzemelerinde oluk, kenar, profil ve uzun delik kesimlerinin yönlendirilmesinde 
kullanılır. Ürün dik konumda kullanılmalıdır. 
Asla başınızdan yukarıda veya dikey yüzeylerde çalışmak için kullanmayın.

Başlamadan önce

01 Koruma

Kumandalar
01 Açma/Kapama anahtarı ve kilit düğmesi (Şek. H)

1. Kilit düğmesine (16) basın ve yerinde tutun.
2. Açma/kapama anahtarına (15) basarak ürünü açın.
3. Açma/kapama anahtarını (15) bırakarak ürünü kapatın.

02 Hız kadranı (Şek. I)

Hız kadranını (6) kullanarak maksimum hızı ayarlayın.
1. Hızı artırmak için hız kadranını (6) yüksek bir rakama getirin. Geniş çaplı freze 

parçaları kullanırken veya tahta gibi katı maddeler üzerinde çalışırken yüksek bir 
ayar uygundur. 

2. Hızı düşürmek için hız kadranını (6) düşük bir rakama getirin. Ufak çaplı freze 
parçaları kullanırken veya plastik gibi yumuşak maddeler üzerinde çalışırken 
düşük bir ayar uygundur. 
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Önerilen dönüş hızı
Materyal Hız aşamaları

Sert kereste (örn. Kayın) 4 – 6
Yumuşak kereste (örn. Çam) 5 – 6
Sunta 3 – 5
Plastik 2 – 3
Alüminyum 1 – 4

NOTE: Yukarıdaki değerler sadece yol gösterme amaçlıdır ve asıl iş 
parçasında farklı olabilir.

03 Kesme derinliği ayarı 

UYARI! Herhangi bir ayar yapmadan önce ürünü daima kapatın ve 
prizden çekin!

Kaba ayar (Şek. J ve K)
1. Freze ucu önceden takılmış ürünü iş parçası üzerine dik olarak ve arkası operatöre 

bakacak şekilde yerleştirin. 
2. Sabitleme kolunu (19) saat yönünde döndürerek serbest bırakın ve motor kapağını 

iki sütunun yay kuvvetiyle en yüksek konumuna kadar kaldırın. (Şek. J., adım 1)

UYARI! Sütunlardaki yay kuvvetine dikkat edin ve frezenin beklenmeyen 
zıplamalarından kaçınmak için sabitleme kolunu (19) serbest bırakırken 
elinizi frezenin üstüne koyun.

3. Ayar düğmesini (3) saat yönünün tersine ve göstergenin (18) alt ölçek işareti ile 
hizalanmasına dek çevirin (Şek. J, adım 2).

4. Ürünü ön tarafı operatöre bakacak şekilde çevirin.
5. Derinlik freni sabitleme vidasını (8) gevşetin, derinlik frenini (7) yukarıya kaydırın, 

kademe tamponunu (10) derinlik freni (7) için en alt konuma getirin ve derinlik 
freninin (7) kademe tamponuna (10) serbestçe inmesine izin verin (Şek. K).

6. Freze ucu iş parçasının yüzeyine değene kadar ana kollarda (1) basınç 
uygulayarak motor gövdesini yavaşça indirin. Her iki ana kolu (1) yerinde tutun ve 

sabitleme kolunu (19) sol elin parmağıyla kilitleyin.
7. Derinlik freninin (7) kademe tamponu (10) üzerinde doğru bir şekilde durduğundan 

ve ölçekte (7a) belirtilen değeri okuduğundan emin olun. İstenen kesme derinliğini 
okuma değerine göre azaltın ve ardından derinlik frenini (7) buna göre ayarlayın.

8. Derinlik freni sabitleme vidasını (8) sıkarak derinlik frenini (7) yerine sabitleyin.

ÖRNEK! Gösterilen değer 60 mm (ölçek (7a) üzerinde 6) ve istenen 
kesme derinliği 5 mm’dir. Hedef ayar değeri 55 mm’dir. 55 mm gösterilene 
kadar derinlik frenini (7) yukarı çekin.

Kesme derinliğini iki kez kontrol etmek için bir tahta parçasında deneme 
kesimi yapılması tavsiye edilir.

İnce ayar (Şek. J, L)
Kesme derinliğinin ince ayarı için ayar düğmesini (3) kullanın. Ayar, sabitleme kolunun 
(19) kilitleme ve bırakma konumunda yapılabilir. 
Ayar düğmesi (3) çevrildiğinde kesme derinliğinin hassas ayarı aşağıdaki bilgilere göre 
yapılabilir:
Ölçek dişlisi (2) üzerinde 1 işaret  = 0.1 mm
Ölçek dişlisinin (2) 1 dönüşü  = 2.0 mm
Ölçek (17) üzerinde 1 işaret  = 8 mm
Toplam ayar aralığı    = 0 - 16 mm

1. Ölçek dişlisini (2) çevirerek ayar düğmesi (3) değerine dokunmadan ölçek dişlisi 
(2) üzerindeki “0” işaretini motor gövdesi üzerindeki sabit göstergeyle hizalayın.

2. Ölçek dişlisi (2), ayar düğmesi (3) ile eşzamanlı olarak dönerken kesme derinliğini 
arttırmak için ayar düğmesini (3) saat yönünde döndürün.

3. Ölçek dişlisi (2), ayar düğmesi (3) ile eşzamanlı olarak dönerken kesme derinliğini 
azaltmak için ayar düğmesini (3) saat yönünün tersine döndürün.

NOTE: Kesme derinliğini ayarladıktan sonra, yapılan yarın ölçekte her 
an okunabilmesi için derinlik frenindeki sıfırlama işaretinin konumu daha 
fazla değiştirilmemelidir.
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sabitleme kolunu (19) sol elin parmağıyla kilitleyin.
7. Derinlik freninin (7) kademe tamponu (10) üzerinde doğru bir şekilde durduğundan 
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okuma değerine göre azaltın ve ardından derinlik frenini (7) buna göre ayarlayın.

8. Derinlik freni sabitleme vidasını (8) sıkarak derinlik frenini (7) yerine sabitleyin.

ÖRNEK! Gösterilen değer 60 mm (ölçek (7a) üzerinde 6) ve istenen 
kesme derinliği 5 mm’dir. Hedef ayar değeri 55 mm’dir. 55 mm gösterilene 
kadar derinlik frenini (7) yukarı çekin.

Kesme derinliğini iki kez kontrol etmek için bir tahta parçasında deneme 
kesimi yapılması tavsiye edilir.

İnce ayar (Şek. J, L)
Kesme derinliğinin ince ayarı için ayar düğmesini (3) kullanın. Ayar, sabitleme kolunun 
(19) kilitleme ve bırakma konumunda yapılabilir. 
Ayar düğmesi (3) çevrildiğinde kesme derinliğinin hassas ayarı aşağıdaki bilgilere göre 
yapılabilir:
Ölçek dişlisi (2) üzerinde 1 işaret  = 0.1 mm
Ölçek dişlisinin (2) 1 dönüşü  = 2.0 mm
Ölçek (17) üzerinde 1 işaret  = 8 mm
Toplam ayar aralığı    = 0 - 16 mm

1. Ölçek dişlisini (2) çevirerek ayar düğmesi (3) değerine dokunmadan ölçek dişlisi 
(2) üzerindeki “0” işaretini motor gövdesi üzerindeki sabit göstergeyle hizalayın.

2. Ölçek dişlisi (2), ayar düğmesi (3) ile eşzamanlı olarak dönerken kesme derinliğini 
arttırmak için ayar düğmesini (3) saat yönünde döndürün.

3. Ölçek dişlisi (2), ayar düğmesi (3) ile eşzamanlı olarak dönerken kesme derinliğini 
azaltmak için ayar düğmesini (3) saat yönünün tersine döndürün.

NOTE: Kesme derinliğini ayarladıktan sonra, yapılan yarın ölçekte her 
an okunabilmesi için derinlik frenindeki sıfırlama işaretinin konumu daha 
fazla değiştirilmemelidir.
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Kademe tamponu
Kademe tamponu (10) özellikle çok derin bir kesimin yapılması gerektiğinde faydalıdır 
ve malzemenin birden fazla kademede çıkarılması gereklidir. Bu ürünle, tek bir derin 
kesimi 8 kademeye kadar bölebilirsiniz.

NOTE: Derin kesimler yaparken birden fazla kademede ilerlemek faydalı 
olacaktır. Aksi takdirde iş parçası ve freze ucu hasar görebilir. 
Adım tampon bölgesindeki adımlar farklı yüksekliklerdedir.

1. Gerekli kesme derinliğini, yukarıda tanımlandığı gibi kademe tamponunun (10) en 
alçak kademesiyle ayarlayın: “kaba ayar” ve “ince ayar”. 

2. Sabitleme kolunu (19) saat yönünde döndürerek serbest bırakın ve motor kapağını 
iki sütunun yay kuvvetiyle en yüksek konumuna kadar kaldırın. (Şek. J., adım 1)

UYARI! Sütunlardaki yay kuvvetine dikkat edin ve frezenin beklenmeyen 
zıplamalarından kaçınmak için sabitleme kolunu (19) serbest bırakırken 
elinizi frezenin üstüne koyun.

3. Freze ucunun iş parçası yüzeyine değebilmesi için, kademe tamponunu (10) daha 
yüksek bir kademeye çevirin. İlk kesimi bu ayarla yapın. 

4. Kademe tamponunu (10) saat yönüne çevirerek daha düşük bir kademeye geçin 
ve ikinci kesimi yapın. Bu kesim işlemini en düşük pozisyondaki son kesim bitene 
kadar adım adım tekrarlayın. (Şek. K).

Çalışma

01 Genel frezeleme (Şek. M)

UYARI! Çalışma sırasında ince toz çıkar!
Bu tozlar aşırı yanıcı ve patlayıcıdır! Çalışırken sigara içmeyin, ısı 
kaynaklarını ve çıplak alevleri çalışma alanından uzak tutun!
İnce tozdan kaynaklanan tehlikelere karşı korunmak için daima toz 
maskesi takın!

NOT: İş parçası üzerindeki ilk kullanımdan önce atık materyaller ile farklı 
yöneltme fonksiyonlarını tanıyın.
Bu ürüne aşina olsanız bile ayarlanmış hızı, yöneltme derinliğini ve 
seçilen freze ucunu test etmek için daima atık malzemeler üstünde 
kesme denemesi yapın.

1. Çalışmaya başlamadan önce iş parçasında çivi veya vida gibi engeller 
bulunmadığından emin olun. Gerekirse bunları çıkarın.

2. Daima istenen freze ucunu ve toz giderme cihazını takın. 
3. Ürünü kollarından iki elinizle sıkıca tutun ve açmadan önce frezeyi iş parçasına 

istenen konumda yerleştirin.
4. Kesmeye başlamadan önce daima el aletinin son hıza ulaşmasını bekleyin. El aleti 

çalışma parçasına temas ettiğinde ürünü asla açmayın, aksi takdirde hasar, geri 
tepme veya yaralanma meydana gelebilir.

5. Frezeyi aşağıya doğru yavaşça ve hafifçe istenen konumda bastırın ve mümkünse 
daldırmalı frezelemeyi başlatmak için frezeyi çalıştırın. Sabitleme kolunu (19) tekrar 
sıkın ve frezeyi çalışma parçasına yavaşça ve dengeli bir şekilde yönlendirin.

6. Ürünü yavaş ve sabit hızda taşıyın. Besleme yönüne aşağıda belirtildiği şekilde 
dikkat edin.

7. Desteklenmeyen tarafa düşmemesi için frezenin dengesini daima koruyun.
8. Kesme işlemi sonunda ürünü durdurun, açma/kapama anahtarını bırakın ve freze 

ucunun tamamen durmasını bekleyerek ürünü iş parçasından çıkarın.
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Çalışma

01 Genel frezeleme (Şek. M)

UYARI! Çalışma sırasında ince toz çıkar!
Bu tozlar aşırı yanıcı ve patlayıcıdır! Çalışırken sigara içmeyin, ısı 
kaynaklarını ve çıplak alevleri çalışma alanından uzak tutun!
İnce tozdan kaynaklanan tehlikelere karşı korunmak için daima toz 
maskesi takın!

NOT: İş parçası üzerindeki ilk kullanımdan önce atık materyaller ile farklı 
yöneltme fonksiyonlarını tanıyın.
Bu ürüne aşina olsanız bile ayarlanmış hızı, yöneltme derinliğini ve 
seçilen freze ucunu test etmek için daima atık malzemeler üstünde 
kesme denemesi yapın.

1. Çalışmaya başlamadan önce iş parçasında çivi veya vida gibi engeller 
bulunmadığından emin olun. Gerekirse bunları çıkarın.

2. Daima istenen freze ucunu ve toz giderme cihazını takın. 
3. Ürünü kollarından iki elinizle sıkıca tutun ve açmadan önce frezeyi iş parçasına 

istenen konumda yerleştirin.
4. Kesmeye başlamadan önce daima el aletinin son hıza ulaşmasını bekleyin. El aleti 

çalışma parçasına temas ettiğinde ürünü asla açmayın, aksi takdirde hasar, geri 
tepme veya yaralanma meydana gelebilir.

5. Frezeyi aşağıya doğru yavaşça ve hafifçe istenen konumda bastırın ve mümkünse 
daldırmalı frezelemeyi başlatmak için frezeyi çalıştırın. Sabitleme kolunu (19) tekrar 
sıkın ve frezeyi çalışma parçasına yavaşça ve dengeli bir şekilde yönlendirin.

6. Ürünü yavaş ve sabit hızda taşıyın. Besleme yönüne aşağıda belirtildiği şekilde 
dikkat edin.

7. Desteklenmeyen tarafa düşmemesi için frezenin dengesini daima koruyun.
8. Kesme işlemi sonunda ürünü durdurun, açma/kapama anahtarını bırakın ve freze 

ucunun tamamen durmasını bekleyerek ürünü iş parçasından çıkarın.
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UYARI! Geri tepme tehlikesi! Ürünü sadece açıkken iş parçasına 
yerleştirin!
UYARI! Çalışma sırasında altlığın iş parçası üzerinde düz uzandığından 
emin olun. Ürünü tek elinizde tutarken kesmeye çalışmayın!

02 Besleme yönü (Şek. N ve O)

Daima freze ucunun dönüş yönünün aksine yöneltin. Aksi takdirde geri tepme ve 
kılavuz kuvveti aynı yönde olduğu için freze ucu kovanda gevşer ve frezenin kontrol 
edilmesi güçleşir (Şek. N).
İş parçası kenarlarında yönlendirme sırasında ürünü saatin aksi yönünde hareket 
ettirin, iş parçasının içinde yönlendirirken ürünü saat yönünde hareket ettirin (Şek. O).

NOTE: İyi bir sonuç almak için daima ürünle verilen kılavuzların 
kullanılmasını öneririz.

03 Paralel kesimler ve keskinleştirme

Paralel kesimler ve keskinleştirme için ürünle verilen paralel kılavuz tertibatı (9) 
kullanılacaktır.
1. Öncelikle kesme derinliğini ayarlayın.
2. Paralel kılavuz tertibatını (9) ürüne takın.
3. Paralel kılavuz tertibatı (9) iş parçasının kenarına yaslanmış halde ürünü iş 

parçasının üstüne koyun ve istenen genişliği ayarlayın.
4. Tüm sabitleme elemanlarını paralel kılavuz tertibatını (9) sıkın ve çalışma periyodu 

boyunca düzenli olarak kontrol edin.
5. Frezeyi çalışma parçasının kenarına hafif bir yaslama kuvveti ile yönlendirin.

04  Daireler

1. Kesme derinliğini dikkatlice ayarlayın.
2. Merkez pimini (21) paralel kılavuz tertibatına takın. 
3. Kılavuz çubuklarının (9h x 2) yerleştirilmesini ayarlayarak istenen daire yarıçapını 

ayarlayın. 
4. Dairenin ortasını işaretleyin ve pimi hafifçe bastırıp delik açın. İyi bir sonuç almak 

için, çalışma sırasında kayıp çıkmamasına dikkat edin.
5. Dairenin merkezine doğru frezelemeye başlayın.
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Merkez pim (21) ucuyla aynı çapa sahip bir deliğin önceden delinmesi 
merkez pimi (21) yerinde tutmak için yardımcı olacaktır.

05 Kalıp kesimleri (Şek. P)

1. Uygun kalıp kılavuzunu (25 veya 26) ürüne takın.
2. Kalıbı iş parçasının üstüne yatırın ve uygun kelepçelerle sabitleyin. Kelepçeleri, 

ürünün hareketini engellemeyecek biçimde sabitleyin.
3. Kalıp kılavuzunun halkası kalıp kenarına yaslanacak şekilde ürünü iş parçasının 

üstüne koyun.
4. Çalışma sırasında kalıba hafif basınç uygulayarak kalıp kılavuzunun kalıp kenarına 

yaslanmasını sağlayın.

UYARI! Yalnızca kalıp kılavuzunun merkez deliğinden küçük olan freze 
uçlarını kullanın.
Çıkıntılı şablon kılavuzundan dolayı şablonun minimum 8 mm kalınlığa 
sahip olması gerekir.

• Freze kanalının/kenarının şablondan çıkabileceğini göz önüne alın.
• Kesme derinliği ayarlanırken şablon kalınlığı dikkate alınacaktır. 

Kullanım sonrası
• Ürünü kapatın, tamamen durmasını bekleyin, prizden çekin, soğumaya bırakın ve 

freze ucunu çıkarın. 
• Ürünü aşağıdaki gibi kontrol edin, temizleyin ve kaldırın.  
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Bakım ve onarım

UYARI! Denetim, onarım ve temizlik işlemlerinden önce daima ürünü 
kapatın, prizden çekin ve soğumasını bekleyin!
Bu talimatlara göre sadece bakım ve onarım işlemlerini yürütün! Diğer 
tüm işlemler nitelikli bir uzman tarafından yapılmalıdır!

Temizleme

• Ürünü kuru bir bezle temizleyin. Ulaşması zor yerlerde fırça kullanın.
• Her kullanımdan sonra özellikle kovanı, anahtarları ve hava deliklerini bez ve 

fırçayla temizleyin.
• İnatçı kirleri yüksek basınçlı hava (maks. 3 bar) ile çıkarın.
• Aşınmış ve hasarlı parça kontrolü yapın. Ürünü tekrar kullanmadan önce 

gerektiğinde aşınmış parçaları değiştirin veya onarım için yetkili servisle görüşün.

Yüzeye zarar verebilecekleri için bu ürünü temizlerken kimyasal, alkalin, 
aşındırıcı veya başka sert deterjanlar veya dezenfektanlar kullanmayın.

Bakım
Elektrikli el aletinizin ilave yağa veya onarıma ihtiyacı yoktur.
Elektrikli el aletinizde kullanıcının müdahale edebileceği bir parça bulunmaz.
Her kullanımdan önce ve sonra aşınma ve hasara karşı ürünü ve aksesuarlarını (veya 
eklentilerini) kontrol edin. Gerekirse bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi yenileriyle 
değiştirin.
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01 Güç kablosu
Besleme kablosunun değiştirilmesi gerekirse, güvenlik riskinden kaçınmak için üretici 
veya temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.

Taşıma

UYARI! Ürünü daima ana kolundan taşıyın.
Ürünü asla kablodan tutarak taşımayın. 

1.  Ürünü kapatın ve prizden çekin. Gerekirse freze ucunu çıkarın. 
2. Ürünü, araç içindeki taşıma sırasında meydana gelebilecek ağır darbe ve güçlü 

titreşimlerden koruyun.
3. Kaymasını ve düşmesini önlemek için ürünü sabitleyin.

Saklama
1. Ürünü kapatın ve prizden çekin.
2. Ürünü yukarıda belirtildiği gibi temizleyin.
3. Ürünü ve aksesuarlarını karanlık, kuru, buzlanmayan ve iyi havalandırılmış bir 

yerde saklayın.
4. Ürünü daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. İdeal saklama sıcaklığı 

10°C ile 30°C arasındadır.
5. Saklama için orijinal ambalajını kullanmanızı veya ürünü uygun bir bezle veya 

kaplamayla örterek tozdan korumanızı öneririz. 

Geri dönüşüm ve imha

Elektrikli ürün atıkları evsel atıklarla beraber elden çıkarılmamalıdır. Tesis 
bulunan yerlerde geri dönüşüme gönderin. Geri dönüşüm tavsiyeleri için 
yerel yönetim veya bölgenizdeki mağazaya danışın.



‘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                   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, 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                 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, elektrikli aletini satın aldığınız distribütöre bağlı bir 
mağazaya yönlendirilmelidir.

Bu garanti, tüketici olarak hatalı mallara ilişkin yasal haklarınıza ektir ve onları 
etkilemez.
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Garanti



39

Tüketicilerin 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,
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.
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri
Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.
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