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

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.
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              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
              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.
        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.
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



TR

10

              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.
        h)   Sapları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağsız tutun. Kaygan saplar
              ve kavrama yüzeyleri, beklenmedik durumlarda güvenli tutuş ve alet kontrolü
              sağlamaz.
5)     SERVİS
        a)   Elektrikli el aletinizin servisini sadece aynı yedek parçaları kullanan kalifiye
              bir tamirciye yaptırın. Böylece elektrikli el aletinin güvenliği korunmuş olur.
GÖNYE TESTERESİ İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
        a)   Gönye testereleri ahşap veya ahşap benzeri ürünleri kesmekte kullanılır;
              çubuk,  sırık,  çivi  vs.  gibi  demirli  madde  kesmek  için  aşındırıcı  kesme
              çarklarıyla kullanılamazlar. Aşındırıcı toz, alt mahfaza gibi hareketli kısımların
              sıkışmasına neden olur. Aşındırıcı kesimden çıkan kıvılcımlar alt mahfazayı,
              çentiği ve diğer plastik parçaları yakar.
        b)   İş  parçasını  desteklemek  için  mümkün  olduğunca  kıskaç  kullanın.  İş
              parçasını elinizle destekliyorsanız elinizi testere bıçağının her iki tarafından
              da  en  az  100  mm  uzakta  tutmalısınız.  Bu  testereyi  güvenli  biçimde
              sıkıştırılamayacak veya elde tutulamayacak kadar küçük parçaları kesmekte
              kullanmayın.  Eliniz  testere  bıçağına  aşırı  yakınsa,  bıçakla  temas  sonucu
              yaralanma riskiniz yüksektir.
        c)   İş parçası sabit olmalı ve hem dayanağa, hem tablaya sıkıştırılmalı veya
              yaslanmalıdır.  Hiçbir  biçimde  iş  parçasını  bıçağa  yerleştirmeyin  veya
              “rasgele”  kesmeyin.  Denetimsiz  veya  hareketli  iş  parçaları  yüksek  hızla
              savrulup yaralanmaya neden olabilir.
        d)   Asla elinizi testere bıçağının ön veya arka tarafındaki planlanmış kesim
              çizgisinin üzerinden geçirmeyin. İş parçasının “çapraz elle” desteklenmesi,
              yani iş parçasını sol elinizle testere bıçağının sağ tarafından tutulması veya
              sağ elinizle soldan tutulması çok tehlikelidir.
        e)   Bıçak  dönerken,  ellerinizi  talaşları  süpürmek  veya  başka  bir  amaçla
              dayanağa  testere  bıçağının  herhangi  bir  tarafından  100  mm’den  fazla
              yaklaştırmayın. Dönen testere bıçağının elinize yakınlığı belli olmayabilir ve
              ağır yaralanabilirsiniz.
        f)    Kesmeden önce iş parçasını kontrol edin. İş parçası eğik veya bükülmüşse,
              dıştaki eğri yüzü dayanağa dönük olarak sıkıştırın. Kesim çizgisi boyunca
              iş parçası, dayanak ve tabla arasında boşluk olmamasına daima dikkat
              edin. Eğik veya bükülmüş iş parçaları dönebilir, kayabilir ve kesim sırasında
              dönen testere bıçağına takılmaya neden olabilir. İş parçasının üzerinde çivi
              veya yabancı maddeler olmamalıdır.
        g)   Tabla  iş  parçası  haricinde  tüm  aletlerden,  tahta  parçalarından  vs.
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              temizlenmeden  testereyi  kullanmayın.  Dönen  bıçakla  temas  eden  ufak
              döküntüler, gevşek tahta parçaları veya diğer nesneler şiddetle savrulabilir.
        h)   parçalarını teker teker kesin. İstiflenmiş birden fazla iş parçası yeterli ölçüde
              sıkıştırılıp bağlanamaz ve kesim sırasında bıçağa sıkışabilir veya kayabilir.
        i)    Kullanım öncesinde, gönye testeresinin düz, katı bir çalışma yüzeyine
              monte edilmesine veya yerleştirilmesine dikkat edin. Düz ve katı çalışma
              yüzeyi, gönye testeresinin dengesizleşmesi riskini azaltır.
        j)    Çalışmanızı  planlayın.  Pah  veya  gönye  açısını  her  değiştirişinizde,
              ayarlanabilir  dayanağın  iş  parçasını  desteklemek  üzere  doğru  olarak
              ayarlandığından    ve    bıçağa    veya    mahfaza    sistemine    müdahale
              etmeyeceğinden emin olun. Aleti “AÇMADAN” ve tabla üzerinde iş parçası
              yokken testere bıçağını tam bir temsili kesik üzerinden geçirerek müdahale
              veya dayanağı kesme tehlikesi bulunmadığından emin olun.
        k)   Tablanın üstünden geniş veya uzun iş parçası için tabla uzantıları, testere
              tezgahları vs. gibi yeterli destek sağlayın. Gönye testeresi tablasından uzun
              veya  geniş  iş  parçaları  yeterince  desteklenmezse  devrilebilir.  Kesik  veya
              iş parçası devrilirse alt mahfazayı kaldırabilir veya dönen bıçakla fırlatılabilir.
        l)    Tabla uzantısı yerine veya ek destek olarak diğer bir insanı kullanmayın.
              İş parçasının dengesiz desteği, kesme işlemi sırasında bıçağın takılmasına
              veya iş parçasının kaymasına, sizin ve yardımcınızın dönen bıçağa çekilmenize
              neden olur.
        m)  Kesik    dönen    testere    bıçağına    hiçbir    şekilde    sıkışmamalı    veya
              bastırılmamalıdır.   Uzunluk   frenleriyle   hapsedilen   kesik   parçası   bıçağa
              sıkışabilir ve kuvvetle fırlatılabilir.
        n)   Çubuk veya boru gibi yuvarlak maddeleri uygun biçimde desteklemek
              üzere tasarlanmış bir kıskaç veya kablo kullanın. Çubuklar kesim sırasında
              yuvarlanma eğiliminde olup bıçağın elinizi “ısırmasına” ve iş parçasıyla beraber
              bıçağa çekmesine neden olabilir.
        o)   İş parçasıyla temastan önce bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin. Böylece
              iş parçasının fırlatılması riski azalır.
        p)   İş parçası veya bıçak sıkışırsa gönye testeresini kapatın. Tüm hareketli
              parçaların durmasını bekleyin ve fişi güç kaynağından çekin ve/veya pil
              takımını çıkarın. Ardından sıkışan materyali kurtarın. Sıkışan iş parçası ile
              kesime devam ederseniz kontrolü kaybedebilir veya gönye testeresine zarar
              verebilirsiniz.
        q)   Kesim bittikten sonra düğmeyi bırakın, testere başlığını aşağıda tutun ve
              kesik parçasını çıkarmadan önce bıçağın durmasını bekleyin. Yavaşlamakta
              olan bıçağa elinizi uzatmanız tehlikelidir.
        r)    Kesimi tamamlamayacağınız zaman veya testere başlığı tamamen aşağı
              konuma inmeden düğmeyi bırakırken testere sapını sıkıca tutun. Testerenin
              fren hareketi testere başlığının aniden aşağı çekilmesine ve yaralanmanıza
              neden olabilir.
GÖNYE TESTERESİ İÇİN İLAVE GÜVENLİK UYARILARI
        a)   Sadece  üreticinin  ahşap  ve  benzeri  maddeler  için  tavsiye  ettiği  testere
              bıçaklarını kullanın.
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        b)   Teknik verilerde belirtilen kesim kapasitelerine dikkat edin.
        c)   Teknik verilerde belirtilen maksimum pah açısı ve gönye açısı ayarlarına dikkat
              edin.
        d)   Sadece testeredeki işaretlere, delik çapı bilgisine ve testere bıçağının maksimum
              çentiğine uygun bir testere bıçağı çapı kullanın.
        e)   Sadece alet üzerinde işaretli hıza eşit veya yüksek hızla işaretlenmiş testere
              bıçaklarını kullanın.
        f)    Bıçak değiştirme işlemi sırasında, testere bıçağının üzerindeki dönüş yönü oku
              üst sabit bıçak mahfazasındaki ile uyumlu olmalıdır.
        g)   Kumandalarda bahsedilen gönye açısı ve pah açısı ayar cihaz(lar)ına ve kilit
              cihaz(lar)ına dikkat edin.
        h)   Alt geri sarmalı bıçak mahfazasını elinizle çevirin ve düzgün biçimde döndüğünü
              kontrol edin.
        i)    Montajda bahsedilen toz çıkış sistemlerinin bağlanışına dikkat edin.
        j)    Gönye testeresinin daima sabit ve sağlam olduğundan emin olun.
        k)   Çalıştırma sırasında daima uzatma desteğini sabitleyip kullanın.
        l)    İş parçasının stabilitesi için gerekirse ilave destekler kulanın.
        m)  Elektrikli el aleti ıslak olmamalı veya ıslak ortamda uygulanmamalıdır.
        n)   Her kullanımdan  önce  ürünü,  güç  kablosu  ile  fişini  ve  aksesuarları  hasar
              kontrolünden  geçirin.  Hasarlıysa  veya  aşınma  belirtileri  gösteriyorsa  ürünü
              kullanmayın.
        o)   Aksesuarların ve eklentilerin doğru biçimde sabitlendiğini iki kez kontrol edin. 
        p)   Ürünü daima tutamacından tutun. Güvenli destek için tutamacı kuru tutun. 
        q)   Hava  deliklerinin  daima  açık  ve  belirgin  olduğundan  emin  olun.  Gerekirse
              yumuşak bir fırçayla temizleyin. Tıkalı hava delikleri aşırı ısınmaya yol açarak
              ürüne zarar verebilir. 
        r)    Çalışırken iş sahasına başka insanların girmesiyle dikkatiniz dağılırsa, ürünü
              derhal kapatın. Ürünü elinizden bırakmadan önce tamamen durmasını bekleyin.
        s)   Aşırı  çalışmayın.  İşe  konsantre  olmak  ve  ürün  üzerinde  tam  kontrolünüzü
              korumak için düzenli molalar verin.
LAZER İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

        a)  Lazer ışınına doğrudan bakmayın. Işına kasten uzun süreli bakmanız tehlikeli
             olabilir.
        b)  Lazer üreticinin talimatlarına göre kullanılmalı ve korunmalıdır.
        c)  Işını asla bir insana veya iş parçası haricinde bir nesneye yöneltmeyin.
        d)  Lazer ışını başka birine kasten yöneltilmeyecek ve kişinin gözüne 0,25 saniyeden
             uzun tutulması önlenecektir.

Lazer radyasyonu
Işına doğrudan bakmayın

Sınıf 2 lazer ürünü
EN 60825-1:2014

P < 1mW, λ = 650nm



TR

13

        e)  Lazer ışınının yansıtıcı yüzeyi olmayan sağlam bir iş parçasına yöneltildiğinden
             daima  emin  olun,  örn.  ahşap  veya  kaba  kaplama  yüzeyler  kabul  edilebilir.
             Yansıtıcı yüzey lazer ışınını operatöre geri yöneltebileceği için, parlak cilalı
             yansıtıcı çelik sac veya benzeri yüzeyler lazer uygulamalarına uygun değildir.
        f)   Lazer  cihazını  farklı  bir  tiple  değiştirmeyin.  Onarımlar  üretici  veya  yetkili
             bir temsilci tarafından yapılmalıdır.
        g)  DİKKAT: Burada belirtilenler haricindeki kontrol veya ayarların kullanımı tehlikeli
             radyasyon maruziyetine yol açabilir.
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 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.
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GÜRÜLTÜ
ALETİNİZİN GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZUNDAKİ TEKNİK
ÖZELLİKLER BÖLÜMÜNE BAKIN.
Belirtilen gürültü emisyonu değer(ler)i EN 62841-1 ve EN 62841-3-9’a göre ölçülmüştür
ve iki aletin karşılaştırılmasında kullanılabilir. 
Belirtilen gürültü emisyon değer(ler)i ayrıca ön maruziyet değerlendirmesinde kullanılabilir.

Sağlık 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

UYARI!  Elektrikli  el  aletinin  fiili  kullanımı  sırasındaki  gürültü  emisyonu,
aletin  kullanım  biçimine,  özellikle  ne  tür  iş  parçasının  işlendiğine  bağlı
olarak belirtilen değerlerden farklılık sergileyebilir.

UYARI! Operatörü korumak için, fiili kullanım koşullarında açıkta bulunma
tahminine dayanan güvenlik önlemlerini tanımlayın (aletin kapalı olduğu
süreler, rölantiye girmesi ve tetikleme süresi gibi çalışma döngüsünün tüm
bölümleri göz önüne alınarak).

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.
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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.
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!
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Ürün tanımı

Parça dizini
Aşağıdaki dizin, sayfa 4’te Şek. 1 ile ilgilidir.

1.   Çalıştırma kolu
2.   Sağ güvenlik kilit düğmesi
3.   Taşıma kolu 
4.   Toz toplama torbası
5.   Sabitleme cıvatası
6.   Pah ölçeği
7.   Pah açısı kilit kolu
8.   İş parçası kıskacı
9.   Montaj deliği (x 4)
10. Dayanak (sol ve sağ)
11. Uzatma desteği (sol ve sağ) 
12. Uzatma desteği kilit kolu (sol ve sağ)
13. Gönye ölçeği
14. Tezgah eklentisi
15. Gönye açısı ayar kolu kilit düğmesi
16. Döner tabla kilit kolu
17. Pah açısı ayar kolu

18. Döner tabla
19. LED ışığı*
20. Mil kilit düğmesi
21. Lazer anahtarı
22. LED ışığı anahtarı
23. Açma/Kapama anahtarı
24. Sol güvenlik kilit düğmesi
25. Üst sabit bıçak mahfazası
26. Lazer*
27. Alt geri sarmalı bıçak mahfazası
28. Mahfaza montaj plakası*
29. Testere bıçağı*
30. Dayanak kilit kolu (sol ve sağ)
31. İş parçası kıskacı tutucu (sol ve sağ)
32. Taban
33. Pah açısı kilit düğmesi 
34. Toz çıkış kanalı
35. Çoklu el aleti (6 mm alyan
      anahtarı/yıldız tornavida)

* işaretli parçalar bu resimde gösterilmemiştir. Kullanım kılavuzunda ilgili
bölüme bakın.
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Semboller

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.

Lazer radyasyonu. Işına doğrudan bakmayın.

dB(A) Desibel (A dereceli). n0 Yüksüz hız.

Ellerinizi uzakta tutun!

Ahşap kesmek için bıçak.

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.

yyWxx Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Wxx);

Yerleşik Lazer Kılavuzu

3 metre Güç Kablosu

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.
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Sınıflama Etiketi Açıklaması
EMIS254C = Model numarası
E = Erbauer
MIS = Gönye kesme makinasi
254= 254 mm Bıçak
C=  Bileşik

Teknik veriler

Anma gerilimi, frekans
Anma gücü girişi
Yüksüz anma hızı n0
Bıçak büyüklüğü
Kesme kapasitesi (pah/gönye)

Gönye kapasitesi
Pah kapasitesi
Koruma sınıfı
Ağırlık
Ses basıncı seviye LpA
Ses gücü seviye LWA
Belirsizlik KpA, KWA 

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

220 - 240 V~, 50 Hz
1800 W
4500 dak-1

Ø254 mm x Ø30 mm x 2,4 mm 48 T
0° / 0°: 75 x 130 mm
0° / 45° (sol/ sağ): 75 x 90 mm
45° (sol) / 0°: 40 x 130 mm
45° (sol) / 45° (sol/ sağ): 40 x 90 mm
sol 52° - sağ 52°
sol 45°

15,9 kg
92 dB(A)
103 dB(A)
3 dB(A)

II 

Ses emisyon değerleri EN 62841-1 ve EN 62841-3-9’da verilen gürültü deney kurallarına
göre  elde  edilmiştir.  Operatörün  karşılaşacağı  gürültü  80  dB(A)’yı  aşabilir  ve  kulak
koruma önlemleri gereklidir.
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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.

02 Çalışma konumu (Şek. A)

1.   Çalıştırma  kolunu  (1)  (adım  1)  aşağı  itin  ve  sabitleme  cıvatasını  (5)  kilitleme
      konumundan çıkarın (adım 2). 
2.   Çalıştırma kolunu (1) tamamen yukarı kaldırın (adım 3).

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!
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03 İş parçası kıskacı (Şek. B)

İş parçası kıskacı (8) önceden birleştirilmiştir. Gerekirse tabanın her iki tarafında yükseklik
ayar ayağını (8b) iş parçası kıskaç tutucusuna (31) yerleştirin.

04 Dayanak değiştirme (Şekil C, D)

Kaldırma:
1.   Dayanak kilit kolunu (30) açın (Şek. C adım 1).
2.   Dayanağı (10) yivin sonuna (Şek. C adım 2) kaydırın yivden çıkarın (Şek. C adım 3).
Kurma:
1.   Dayanak kilit kolunu (30) açın (Şek. D adım 1).
2.   Dayanak boşluklarını (10a) vidalarla (30a) hizalayın. Dayanağı (10) yive yerleştirin
      (Şek. D adım 2).
3.   Dayanağı istenen konuma kaydırın (Şek. D adım 3).
4.   Dayanak kilit kolunu (30) kilitleyin (Şek. D adım 4).

05 Testere bıçağının değiştirilmesi (Şek. E, F, G)

Testere   bıçağının   (29)   üzerindeki   dönüş   yönü   oku   üst   sabit   bıçak
mahfazasındaki (25)ile uyumlu olmalıdır!

UYARI! Testere bıçaklarını daima kullanım amacına göre kullanın!
Yeni testere bıçakları alırken ve kullanırken bu ürünün teknik özelliklerini
inceleyin!
Sadece olası maksimum hızı ürünün maksimum mil hızından az olmayan
testere bıçakları kullanın.
Eklentiler keskindir ve kullandıktan sonra sıcaktır! Dikkatle kullanın! Yanık
ve kesik gibi yaralanmaları önlemek için eklentileri kullanırken koruyucu
eldivenler takın!
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Aşınmış veya hasarlı testere bıçağını değiştirirken aşağıdaki adımları izleyin:
1.   Alt geri sarmalı bıçak mahfazasını (27) elinizle açarak mahfaza montaj plakasının
      (28) kilit vidasını (28) açığa çıkarın (Şek. E adım 1).
2.   Kilit vidasını (28a) ürünle verilen çoklu el aleti (35) ile gevşeterek (Şek. E adım 2)
      mahfaza montaj plakasını (28) yana kaydırın (Şek. E adım 3).
3.   Mil kilidi düğmesine (20) tamamen basın ve yerinde tutun. (Şek. F)
4.   Kenetleme vidasını (29a) ürünle verilen çoklu el aletiyle hafifçe çevirerek mili kilitleyin.
5.   Kenetleme vidasını (29a) saat yönünde gevşetin ve pul (29b), dış flanş (29c) ve
      testere  bıçağı  (29)  ile  çıkarın.  Milin  (29d)  üstündeki  iç  flanşı  (29e)  çıkarmayın
      (Şek. G).
6.   Yeni testere bıçağını mil üzerine yerleştirin ve testere bıçağı deliğinin iç flanşa (29e)
      düzgün oturduğundan emin olun. Testere bıçağında gösterilen dönme yönünün üst
      sabit bıçak mahfazasında gösterilenle aynı olmasına dikkat edin (25).
7.   Testere bıçağını (29) dış flanş (29c), pul (29b) ve kenetleme vidası (29a)ile sabitleyin.
      Mil kilit düğmesine (20) basarken kenetleme vidasını ürünle beraber verilen çoklu
      el aletiyle saatin ters yönünde sıkın.
8.   Testere bıçağını (29) elinizle çevirerek takılmadan döndüğünden emin olun. Bıçak
      titreşmemelidir.
9.   Alt geri sarmalı bıçak mahfazasını iterek mahfaza montaj plakasını (28) aşağı doğru
      kaydırın ve kilit vidasını (28a) ürünle beraber verilen çoklu el aletiyle sıkın.
10. Ardından alt geri sarmalı bıçak mahfazasını (27) kapatın.

06 Tezgah montajı

Tabanın (32) her köşesinde, tezgah montajını kolaylaştırmak için 4 montaj deliği (9)
bulunur. 
1.   Gönye testeresini tezgahın üstüne yerleştirin ve montaj deliklerinin konumlarına
      karşılık gelen dört konumu tezgahın üzerinde işaretleyin.
2.   Tezgahta işaretlenen yerlere dört montaj deliği (Ø11 mm) açın.
3.   Gönye testeresini iş tezgahına yerleştirin ve tabandaki montaj deliklerini iş tezgahına
      delinen deliklerle hizalayın.
4.   Gönye testeresini (ürünle verilmeyen) 4 cıvatayla tezgah yüzeyine sıkıca sabitleyin.
5.   Montaj sonrasında, kullanım sırasında hareket etmeyeceğinden emin olmak için
      tezgahı dikkatle kontrol edin. Eğilme, kayma veya başka bir hareket tespit edilirse,
      işe başlamadan önce iş tezgahını zemine sabitleyin.
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07 Toz giderme (Şek. H, I, J)

UYARI! Bu ürünü kullanırken çalışma alanını temiz tutmak için daima bir
toz giderme cihazı takın!
Bu ürünü çalıştırırken bir toz maskesi takın! Toz, sağlığınız için zararlı
olabilir!

Ürün toz toplama torbası (4) veya harici bir toz giderme cihazıyla kullanılabilir.

Toz toplama torbası
1.   Toz toplama torbasını (4) toz giderme kanalına (34) takın (Şek. H). 
2.   Toz toplama torbasını çekerek aletten çıkarın.
3.   Toz toplama torbasını boşaltmak için tutturma kancasını çekerek torbayı açın (4a)
      (Şek. I).

Harici toz giderme cihazı 
Toz çıkış kanalına (34) uygun bir toz giderme cihazı, örn. uygun bir elektrikli süpürge
eklentisi (Ø35mm) takın (Şek. J).
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Kullanım

Kullanım amacı
Bu ürün ahşapta ve ahşap benzeri materyallerde (örn. kontrplak, MDF ve sunta) düz
uzunlama ve çaprazlama kesikler yapmak üzere sabit bir makine olarak kullanılır.
Bu ürün başka materyallerde veya sağlığa zararlı ürünlerde kullanılmamalıdır. Su veya
başka soğutucu sıvı olmaksızın sadece kuru işlemlerde kullanılmalıdır.
Güvenlik nedeniyle, ilk çalıştırma öncesinde kullanım kılavuzunun tümüyle okunması ve
tüm talimatların anlaşılması önemlidir.

Başlamadan önce

01 Koruma

Kumandalar

UYARI! Herhangi bir ayar yapmadan önce ürünü daima kapatın ve prizden
çekin!
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01 Gönye açısını ayarlama (Şek. K, L)

1.   Döner tabla kilit kolunu (16) (Şek. K adım 1) açın.
2.   Gönye açısı ayar kolunu (17) aşağı doğru bastırıp yerinde tutun. (Şek. K adım 2).
3.   Döner tabla kilit kolunu (16) tutun ve gönye açısı ibresi (13a) gönye ölçeğindeki (13)
      istenen açıyla hizalanana kadar döner tablayı (18) çevirin (Şek. 4 adım 3). Gönye
      açısı ayar kolunu (17) bırakın.
4.   Döner tabla kilit kolunu (16) kilitlemek için bastırın (Şek. K adım 4).

Gönye  açısı  için  0°,  ±15°,  ±22,5°,  ±31,6°  ve  ±45°’de  varsayılan  ayar
konumları mevcuttur. 

Gönye açısı ayar kolu (17) kolaylık amacıyla basılı konumda kilitlenebilir.
1.   Gönye açısı ayar kolunu (17) aşağı doğru bastırıp yerinde tutun (Şek. L adım 1).
2.   Gönye  açısı  ayar  kolu  kilit  düğmesini  (15)  sola  doğru  iterek  kolu  kilitleyin
      (Şek. L adım 2).
3.   Gönye açısı ayar kolunu (17) tekrar aşağı doğru bastırıp kilit düğmesini bırakın (15)
      (Şek. L adım 3).

02 Pah açısı ayarı (Şek. M)

1.   Pah açısı kilit kolunu (7) açın (adım 1).
2.   Pah açısı kilit düğmesini (33) çekerek gerekirse pah açısını > 45° olarak ayarlayın
      (adım 2). Gerekirse pah açısı kilit düğmesini çekmeden önce çalıştırma kolunu (1)
      biraz oynatın.
3.   Pah ibresi (6a) pah ölçeğindeki (6) istenen açıyla hizalanana kadar çalıştırma kolunu
      (1) ilerletin (adım 3).

UYARI!  Testere  bıçağının  dayanağa  veya  başka  bir  parçaya  temas
etmediğinden daima emin olun. Gerekirse dayanağı çıkarın.

UYARI! Çalışmadan önce daima pah kilit kolunu (7) kontrol edin. Gevşek
pah kilit kolu, ciddi yaralanmaya yol açabilir.

4.   Pah açısı kilit kolunu açın (adım 4). 
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03 Uzantı desteği ayarı (Şek. N)

Uzun iş parçalarını desteklemek için uzantı desteği kullanın. Gerekirse, aşırı uzun iş
parçaları için ilave destek kullanın.
1.   Uzatma desteği kilit kolunu açın (12) (adım 1). 
2.   Uzatma desteğini (11) istediğiniz konuma çekin (adım 2). 
3.   Gerekirse küçük dayanağı (11a) çekin (adım 3).
4.   Uzatma desteği kilit kolunu kilitleyin (12) (adım 4).

04 Dayanak ayarı (Şek. O)

1.   Dayanak kilit kolunu (30) açın (adım 1). 
2.   Dayanağı (10) istenen konuma kaydırın (adım 2). 
3.   Dayanak kilit kolunu (30) kilitleyin (adım 3).

05 İş parçası kıskacı ayarı (Şek. P)

İş parçası kıskacı (8) tabanın herhangi bir tarafına monte edilebilir. Bağlantı (8d) ve plaka
(8c)  yüksekliğini  ayarlayarak  kıskacı  farklı  kalınlıktaki  iş  parçalarını  desteklemekte
kullanın.

Pah açısı ve gönye açısı ayarlıysa, motor mahfazasının kıskaca takılmaması
için sadece sağ taraftaki iş parçası kıskacını (8) takın.

1.   Yükseklik ayar ayağındaki (8b) kilit düğmesini gevşetin (8a) (adım 1) ve bağlantıyı
      (8d) istediğiniz yüksekliğe getirin (adım 2). Kilit düğmesini sıkarak bağlantıyı sabitleyin
      (adım 3). 
2.   Kilit düğmesine (8e) basarak yerinde tutun (adım 4). Plakanın (8c) yüksekliğini iş
      parçası yüzeyine ayarlayın (adım 5).
3.   Yükseklik ayar topuzunu (8f) saat yönünde sıkıca çevirerek çalışma öncesinde iş
      parçasını sabitleyin (adım 6).

Gerekli pah ve gönye açısında ayarlı kesici başlıkla bir “prova” yaparak
testere bıçağının dayanakla temas etmediğinden emin olun. 
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İş parçasını işaretlememek için iş parçası kıskacının altına küçük bir parça
ince kontrplak ekleyin. 

06 LED ışığı (Şek. Q, R)

1.   LED anahtarındaki (22) “ışık” sembolüne basarak LED ışığını (19) açın.
2.   LED anahtarındaki “OFF” sembolüne basarak LED ışığını kapatın.

07 Lazer (Şek. Q, R)

Kesim yaparken lazeri kılavuz olarak kullanın.
1.   Lazer anahtarının (21) “lazer” sembolüne basarak lazeri (26) açın.
2.   Lazer anahtarındaki “OFF” düğmesine basarak lazeri kapatın.
Lazer çizgisi, bıçak kesme hattı ile hizalı olmalıdır. Lazerin tekrar ayarlanması daima
aletin üreticisi veya servis tarafından yapılacaktır.

08 Açma/kapama (Şek. Q)

1.   Sol güvenlik kilit düğmesine (24) veya sağ güvenlik kilit düğmesine (2) basarak
      açma/kapama anahtarını (23) açın (adım 1). 
2.   Açma/kapama anahtarına (23) basarak ürünü açın (adım 2). 
3.   Açma/kapama anahtarını (23)  bırakarak ürünü kapatın.

Çalışma

UYARI! Prize takmadan önce voltajı kontrol edin. Voltaj, sınıflama etiketindeki
bilgiye uymalıdır!

01 Kesme

Gönye, pah veya bileşik açı ayarında keserken kullanın.
1.   Ürünü “çalışma konumuna” ayarlayın.
2.   İş parçasını döner tabla (18) üzerine, bir kenarı dayanağa (10) bakacak şekilde
      yerleştirin.
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İş parçası eğilirse, dışbükey kenarını dayanağa yaslayın. Dayanağa içbükey
kenar yaslanırsa iş parçası kırılarak testere bıçağının sıkışmasına neden
olabilir. 

3.   İş parçası kıskacını (8) kullanarak iş parçasını sıkıca sabitleyin.

UYARI! Alt geri sarmalı bıçak mahfazasını (27) elinizle çevirin ve düzgün
biçimde döndüğünü kontrol edin. Titreşmediğinden ve tıkanmadığından
daima emin olun.

UYARI!  Testere  bıçağının  dayanağa  veya  başka  bir  parçaya  temas
etmediğinden daima emin olun. Gerekirse dayanağı çıkarın.

İşaretli  kesim  çizgileri  boyunca  keserken  kesim  kanalını  dikkate  alın.
Doğrudan çizginin üzerinden değil, yakınından kesin.

02 Gönye kesimi

Gönye kesimi, gönye açısının 0° haricinde başka bir açıya ayarlanması dışında, kesim
ile aynıdır.
1.   Döner tablayı istenen gönye açısına ayarlayın. Döner tabla kilitleme kolunun (16)
      sıkıca kapalı olduğundan emin olun. 
2.   “Çalışma - Kesim” ile aynı talimatları izleyin.

4.   Çalıştırma  kolunu  sıkıca  tutarak  ürünü  açın.  Testere  bıçağının  maksimum  hıza
      gelmesini bekleyin. 
5.   Testere bıçağını iş parçasına doğru yavaşça indirin.
6.   Sadece  uygun  besleme  kuvveti  uygulayın.  Yüksek  besleme  kuvveti  ürünün
      performansını yükseltmek yerine düşürür, bıçak uçlarını aşırı ısıtır ve düşük kesim
      yüzeyi/kenarı kalitesi verir.
7.   Ürünü kapatın ve iş parçasından kaldırmadan önce testere bıçağının tamamen
      durmasını bekleyin.
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03 Pah kesim

Pah kesimi, testere bıçağı pah açısının 0° haricinde başka bir açıya ayarlanması dışında,
kesim ile aynıdır.
1.   Testere bıçağını istenen pah açısına ayarlayın. Pah açısı kilit kolunun (7) sıkıca
      kapalı olduğundan emin olun. 
2.   “Çalışma - Kesim” ile aynı talimatları izleyin.

04 Bileşik pah gönye kesimi 

Bu kesme işlemi gönye açısını pah açısıyla birleştirir.
1.   Döner tablayı istenen gönye açısına ayarlayın. Döner tabla kilitleme kolunun (16)
      sıkıca kapalı olduğundan emin olun. 
2.   Testere bıçağını istenen pah açısına ayarlayın. Pah açısı kilit kolunun (7) sıkıca
      kapalı olduğundan emin olun. 
3.   “Çalışma - Kesim” ile aynı talimatları izleyin.

Kullanım sonrası
1.   Ürünü kapatın, tamamen durmasını bekleyin, prizden çekin ve soğumaya bırakın. 
2.   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
1.   Ürünü kuru bir bezle temizleyin. Ulaşması zor yerlerde fırça kullanın.
2.   Her  kullanımdan  sonra  özellikle  anahtarları  ve  hava  deliklerini  bez  ve  fırçayla
      temizleyin.
3.   İnatçı kirleri yüksek basınçlı hava (maks. 3 bar) ile çıkarın.
4.   Aşınmış ve hasarlı parça kontrolü yapın. Ürünü tekrar kullanmadan önce gerektiğinde
      aşınmış parçaları değiştirin veya onarım için yetkili servisle görüşün.

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. Teknik koşulları kontrol edin.

01 Güç kablosu

Besleme kablosunun değiştirilmesi gerekirse, güvenlik riskinden kaçınmak için üretici
veya temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.

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



TR

30

Taşıma

1.   Ürünü kapatın ve prizden çekin.
2.   Ürünü kilitleme konumuna ayarlamak için “Montaj - Çalıştırma konumu” işlemini
      tersine uygulayın.
3.   Ürünü daima tabanından ve taşıma kolundan taşıyın.
4.   Ürünü, araç içindeki taşıma sırasında meydana gelebilecek ağır darbe ve güçlü
      titreşimlerden koruyun.
5.   Kaymasını ve düşmesini önlemek için ürünü sabitleyin.

Saklama
1.   Ürünü kapatın ve prizden çekin.
2.   Ürünü yukarıda belirtildiği gibi temizleyin.
3.   Ürünü kilitli konuma ayarlamak için “Montaj - Çalıştırma konumu” işlemini tersine
      uygulayın. 
4.   Ürünü ve aksesuarlarını karanlık, kuru, buzlanmayan ve iyi havalandırılmış bir yerde
      saklayın.
5.   Ürünü daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. İdeal saklama sıcaklığı 10°C
      ile 30°C arasındadır.
6.   Saklama  için  orijinal  ambalajını  kullanmanızı  veya  ürünü  uygun  bir  bezle  veya
      kaplamayla örterek tozdan korumanızı öneririz.

UYARI! Ürünü daima nakil kolundan taşıyın.
Ürünü asla kablodan tutarak taşımayın. 
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Sorun giderme

Sorun Çözüm
1.   Ürün çalışmıyor 1.1.Güç kaynağına bağlı değil 

1.2.Güç kablosu veya fiş
      hasarlı
1.3.Üründe başka bir elektrik
      arızası

1.1.Güç kaynağına bağlayın
1.2.Uzman bir elektrikçiye
      kontrol ettirin
1.3.Uzman bir elektrikçiye
      kontrol ettirin

Şüpheli  arızalar,  çoğunlukla  kullanıcıların  düzeltebileceği  nedenlerden  kaynaklanır.
Dolayısıyla ürünü bu bölümden yararlanarak kontrol edin. Çoğu durumda sorun kolayca
çözülebilir.
Şüpheli  arızalar,  çoğunlukla  kullanıcıların  düzeltebileceği  nedenlerden  kaynaklanır.
Dolayısıyla ürünü bu bölümden yararlanarak kontrol edin. Çoğu durumda sorun kolayca
çözülebilir.

UYARI!  Sadece  bu  talimatlarda  belirtilen  adımları  uygulayın!  Sorunu
çözemediğiniz durumlarda, diğer tüm inceleme, onarım ve tamirat işlemleri
yetkili servis veya benzer yetkiye sahip bir uzman tarafından yapılmalıdır!

2.   Ürün tam güce
      ulaşmıyor

2.1.Uzatma kablosu bu ürünle
      kullanmaya uygun değil
2.2.Güç kaynağında (örn.
      jeneratör) çok az voltaj var
2.3.Hava delikleri tıkalı

2.1.Uygun bir uzatma kablosu
      kullanın
2.2.Başka bir güç kaynağına
      bağlayın
2.3.Hava deliklerini temizleyin

3.   Ürün kesmiyor 3.1.Güç kaynağına bağlı değil 
3.2.Testere bıçağı aşınmış
      veya hasarlı 
3.3.Pah ve gönye açısı yanlış
      ayarlanmış

3.1.Güç kaynağına bağlayın 
3.2.Yenisiyle değiştirin 

3.3.Kontrol edin ve kullanım
      kılavuzuna göre ayarlayın

4.   Verimsiz sonuç 4.1.Kör/ hasarlı testere bıçağı 
4.2.Kesme açısı yanlış 

4.3.Testere bıçağı iş parçası
      materyaline uygun değil 
4.4.Aşırı ısınmış testere bıçağı 

4.5.Uygun biçimde
      bağlanmamış/
      yerleştirilmemiş iş parçası

4.1.Yenisiyle değiştirin 
4.2.Pah ve/veya gönye kesim
      açısını ayarlayın 
4.3.Uygun bir testere bıçağı
      kullanın 
4.4.Tekrar kullanmadan önce
      işin soğumasını bekleyin. 
4.5.İş parçasını kesmeden önce
      uygun biçimde bağlayın/
      yerleştirin

Olası neden
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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.

Sorun Çözüm
5.   Aşırı titreşim
      veya gürültü

5.1.Testere bıçağı kör/hasarlı
5.2.Cıvatalar/somunlar gevşek

5.1.Yenisiyle değiştirin
5.2.Cıvataları/somunları sıkın

Olası neden
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Garanti

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.



TR

34

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,
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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Uygunluk beyanı

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom

EU Declaration of Conformity
Date: 02/01/2018
1. Product:
Product Description:
CE Model Number:
EAN code:
Brand:

Gönye kesme makinasi 1800W
EMIS254C
3663602797210
Erbauer

2014/30/EU Electromagnetic compatibility
Certificate issued by: TÜV SÜD Product Service GmbH

2006/42/EC Machinery Directive

3. We hereby further declare that our reference («EMIS254C») is exactly the same as the one that KOCTAS is
    importing («3663602797210», «EMIS254C») 

Standards and technical
specifications referred to:

EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Certificate issued by: TÜV SÜD Product Service GmbH
Standards and technical
specifications referred to:

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-9:2015+A11:2017

4. We hereby declare that CE certificate holder is Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon
    Square London W2 6PX United Kingdom
    The place of production is: Jiangsu jinfeida power tools co., ltd., Dongfeng Street 156 #, Xiejia Town,
    Gayoyu city, Jiangsu province, PRC
5. Name and address of the person authorised to compile the technical file:  
    The name of the person:
    Lisa Davis
    Group Quality Director

    The address of the company: Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square
    London W2 6PX, United Kingdom

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Kullanım Ömrü 7 Yıldır

THALATÇI FİRMA: Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.
Taşdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5

Çekmeköy / İstanbul 34788
Tel: 0090 216 430 03 00 Fax: 0090 216 484 43 13

Note: Year of affixing CE marking: 2018

2. We (Kingfisher International Products Limited), declare the above designated product is in conformity with:

Koçtaş Müşteri Hattı

0850 209 50 50



Manufacturer • Fabricant • Producent
• Hersteller • Producător • Fabricante:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,

United Kingdom
www.kingfisher.com/products

İthalatçı Firma:
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
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