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UYARI! Ürünü kullanmadan önce talimatları okuyun!
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Daha fazla ayrıntı...
Ürün fonksiyonları
Bakım ve koruma
Sorun giderme
Geri dönüşüm ve imha
Garanti
AT uygunluk beyanı

Başlamak için...
Ürününüz
Teknik ve yasal bilgi
Başlamadan önce

Bu talimatlar sizin güvenliğiniz içindir. Kullanmadan önce dikkatle okuyun ve
ileride başvurmak için saklayın.

Başlamak
için...
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Güvenlik cihazları 
Bıçak koruması [12]
Operatörün bıçakla temas etmesini önler.
İtme çubuğu [23]
Tezgahtan çıkana kadar iş parçasını sürmek için daima itme çubuğunu kullanın.

1.   Toz çıkış kanalı
2.   Açı ayar topuzu
3.   Bıçak yönlendirme ayar topuzu
4.   Kilit düğmesi
5.   Ön-alt panel
6.   İş tezgahı
7.   Kenar dayama gönyesi
8.   AÇMA/KAPAMA anahtarı
9.   Ön-üst panel
10. Bıçak gerilim topuzu
11. İzleme penceresi
12. Bıçak koruması

13. Testere bıçağı
14. Gönye ölçer
15. Destek uzantısı
16. Kapak kilit vidası
17. Ayak
18. Bıçak gerilim kolu
19. İzleme düğmesi
20. Ölçek
21. Ölçek göstergesi
22. Tezgah kilit kolu
23. İtme çubuğu
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Teknik özellikler
Genel

>   Giriş Voltajı
>   Güç Girişi
>   Hız
>   İzolasyon Sınıfı
>   Bıçak Uzunluğu
>   Bıçak Genişliği
>   Tezgah Boyutu
>   Maks. Kesme Genişliği
>   Maks. Kesme Derinliği
>   Net Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

220-240V~50Hz
350W
11,6m/s
Sınıf I
1575mm
6.35mm
305 × 305mm
230mm
80mm
18kg

GÜRÜLTÜ
Ağırlıklı ses basıncı LpA...........................................................................83 dB(A)
Ağırlıklı ses basıncı LWA...........................................................................96dB(A)
Belirsizlik....................................................................................................3dB(A)
Operatörün ses yoğunluk seviyesi 85dB(A)’yı aşabilir ve sesten korunma önlemleri
gereklidir.
Önemli not
Herhangi bir ayar veya bakım öncesinde fişi prizden çekin.
Şebeke voltajınızın ürünün teknik özelliklerinde yer alan voltajla aynı olmasına
dikkat edin.
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 malzemelerde 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.

Teknik ve yasal bilgi
TR



COSHH Yönetmelikleri, akciğeri korumak için, normal bir çalışma gününde ortalaması
alındığında soluyabileceğiniz bu tozun miktarına sınırlama getirmiştir (İş yerinde
Maruz Kalma Sınırı veya WELolarak adlandırılır). Bu sınırlama büyük miktarda toz
değildir; çok küçük taneciklerden oluşur. - küçük bir tutam tuz gibi:
Bu yasal sınır maksimumdur; doğru kontroller yapıldıktan 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. 
          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.
Beyan edilen titreşim emisyonu yukarıda belirtilen standart test yöntemine göre
ölçülmüştür ve bir aleti başka bir alet ile karşılaştırmak için kullanılabilir. 
Bildirilen toplam titreşim emisyonu değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde
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kullanılabilir.
          Uyarı: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki titreşim emisyon değeri,
          aşağıdaki örneklere göre, aletin diğer kullanım şekillerine göre ve aletin
kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık gösterebilir: 
Aletin nasıl kullanıldığı ve malzemelerin nasıl kesildiği veya delindiğine. 
Aletin iyi ve bakımlı durumda olmasına.
Alet için doğru aksesuarın kullanılmasına. 
Tutma saplarının kavrama sıkılığına. 
Ve aletin sadece tasarım amacına uygun ve bu talimatlara göre kullanılmasına.
Bu elektrikli aletle çalışırken, el/kol titreşimleri oluşur. Titreşime maruz
kalmayı azaltmak için doğru çalışma yöntemlerini benimseyin. Bu aletin
kullanımı gerektiği gibi yönetilmezse el-kol titreşim sendromuna yol açabilir.
          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 bu aletle geçirdikleri toplam 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 yüksek titreşimli herhangi bir aletin kullanımını birkaç güne yayacak şekilde
planlayın.

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.

MBAS350 by MacAllister

B
aş

la
m

ak
 iç

in
...

Teknik ve yasal bilgi
TR



MBAS350 by MacAllister Teknik ve yasal bilgi

08

B
aş

la
m

ak
 iç

in
...

Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.

MBAS350     Aletin tanımı (M - MacAllister, BAS - Şerit Testere, 350 - 350W)

Semboller

Üründe, sınıflandırma etiketinde ve bu talimatlarda diğer pek çoklarının yanında
aşağıdaki sembol ve kısaltmalar mevcuttur.
Fiziksel yaralanma ve maddi zarar oluşması gibi tehlikeleri azaltmak için bunları
öğrenin.
V~ 
W
dak-1 
yyWxx 

Volt
Giriş gücü
Dakikada
Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Wxx);

Hz
kg
dB(A)

Hertz
Kilogram
Desibel (A dereceli)

Güvenlik uyarıları
GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Kulak tıkacı kullanın.

Koruyucu gözlük kullanın.

Koruyucu maske kullanın.

UYARI!  Tezgah  testerenizi  kullanırken  güvenle  çalışmak  için,
fiziksel yaralanma, elektrik çarpması ve yangın tehlikesini azaltmak
üzere temel güvenlik prensiplerine uymaya dikkat edin. Bu ürünü
kullanmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun ve ileride kullanmak
üzere saklayın.

Dikkat / Uyarı.

Kullanım kılavuzunu okuyun.

Eldiven takın.

Ürün geçerli Avrupa yönergelerine uygundur ve bu yönergelere uygunluk
değerlendirme yöntemi yürütülmüştür.

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

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.
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BU TALİMATLARI SAKLAYIN
1.   Çalışma alanını temiz tutun.
>    Dağınık ve karanlık bölgeler kazaya davet çıkarır.
2.   Çalışma alanı ortamını dikkate alın.
>    Elektrikli  aletleri  yağmurda  bırakmayın.  Elektrikli  aletleri  nemli  veya  ıslak
      yerlerde kullanmayın. Çalışma alanını iyice aydınlatın. Aletleri yanıcı sıvı veya
      gazlar bulunan ortamlarda kullanmayın.
3.   Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
>    Topraklanmış yüzeylerle (örn. borular, radyatörler, ocaklar, buzdolapları) vücut
      temasından kaçının.
4.   Çocukları uzak tutun.
>    İşle ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların alete veya uzatma kablosuna
      dokunmasına izin vermeyin ve onları iş sahasından uzak tutun.
5.   Boştaki aletleri kaldırın.
>    Aletler kullanılmadığı sırada kuru, yüksek veya kilitli bir yerde ve çocukların
      erişim alanının dışında tutulmalıdır.
6.   Alete güç uygulamayın.
>    İşi, tasarlandığı hızda daha iyi ve daha emniyetli biçimde yapacaktır.
7.   Doğru alet kullanın.
>    Küçük aletleri ağır iş aletinin işini yapmaya zorlamayın. Aletleri amaç dışı
      kullanmayın,  örneğin  yuvarlak  testerelerle  ağaç  dalları  veya  gövdelerini
      kesmeyin.
8.   Uygun biçimde giyinin.
>    Bol giysi veya takı kullanmayın, hareketli parçalara takılabilirler. Dış ortamda
      çalışırken kaymaz ayakkabılar önerilir. Uzun saçınızı koruyucu saç örtüsüyle
      kapatın.
9.   Koruyucu ekipmanlar kullanın.
>    Koruyucu  gözlük  kullanın.  Çalışma  işlemleri  toz  çıkarıyorsa  yüz  veya  toz
      maskesi takın.
10. Toz çıkış ekipmanını bağlayın.
>    Toz  çıkış  ve  toplama  ekipmanını  bağlama  aleti  verilmişse,  bunların  bağlı
      olduğundan ve uygun biçimde kullanıldığından emin olun.
11. Kabloyu hatalı biçimde kullanmayın.
>    Aleti prizden çıkarmak için çekmeyin. Kabloyu sıcaklık, yağ ve sivri köşelerden
      uzak tutun.
12. Çalışmayı sağlama alın.
>    Mümkünse, iş parçasını tutmak için kıskaç veya mengene kullanın. Elinizi
      kullanmaktan daha güvenlidir.
13. Aşırı uzanmayın.
>    Her zaman sağlam basın ve dengenizi koruyun.
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14. Aleti dikkatle muhafaza edin.
>    Kesici aletleri daha iyi ve güvenli performans için keskin ve temiz tutun. Aksesuar
      yağlama ve değiştirme talimatlarına uyun. Aletin kablosunu periyodik olarak
      inceleyin ve hasarlıysa yetkili serviste değiştirtin. Uzatma kablolarını periyodik
      olarak inceleyin ve hasarlıysa değiştirin. Sapları kuru, temiz ve yağsız tutun.
15. Aletleri prizden çekin.
>    Kullanmadığınız zaman, ve bakımdan önce bıçak, delgi ve kesici gibi aksesuarları
      değiştirirken aletlerin elektrik bağlantısını kesin.
16. Ayar anahtarlarını ve somun anahtarlarını çıkarın.
>    Aleti açmadan önce üzerinde anahtar ve ayar anahtarı bulunmadığını kontrol
      etme alışkanlığı edinin.
17. Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının.
>    Fişe takarken ürünün açma / kapama düğmesinin “kapalı” olmasına dikkat edin.
18. Açık mekan uzatma kabloları kullanın.
>    Aleti açık mekanda kullanırken sadece açık mekan için tasarlanmış ve buna
      göre işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
>    Gözünüzü işten ayırmayın. Sağduyulu olun. Yorgunken aleti çalıştırmayın.
20. Hasarlı kısımları kontrol edin.
>    Aleti kullanmaya başlamadan önce aletin uygun biçimde çalışıp amaçlanan
      fonksiyonunu yerine getirip getiremeyeceği dikkatle incelenerek saptanmalıdır.
      Hareketli parçaların hizalanmasını, hareketli parçaların bağlantılarını, parçaların
      kırıklarını, montajı ve çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin.
      Kullanım kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, koruma veya hasarlı diğer parçalar
      yetkili servis merkezinde uygun biçimde onarılmalı veya değiştirilmelidir. Kusurlu
      düğmeleri yetkili servis tesisinde değiştirtin. Düğme aleti açıp kapatamıyorsa,
      aleti kullanmayın.
21. Uyarı.
>    Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilmemiş aksesuar veya eklerin  kullanılması
      fiziksel yaralanma tehlikesine yol açabilir.
22. Aletleriniz yetkili kişilerce onarılmalıdır.
>    Bu elektrikli alet ilgili emniyet kurallarına uygundur. Onarımlar sadece yetkili
      kişilerce, orijinal yedek parçalarla yapılmalıdır, aksi halde kullanıcı büyük tehlike
      yaşayabilir.

SAĞLIK TAVSİYESİ
          Uyarı! Delme, zımparalama, kesme veya öğütme sırasında toz partikülleri
          oluşur. Bazı durumlarda, çalıştığınız malzemelere bağlı olarak, bu toz sizin
için özellikle zararlı olabilir (örn. eski parlak boyadaki kurşun). Çalıştığınız malzemelerle
ilişkili riskleri göz önünde bulundurmalı ve maruziyet riskini azaltmalısınız. Yapmanız
gerekenler:
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- İyi havalandırılan bir yerde çalışın.
- Mikroskobik partikülleri filtrelemek için özel olarak tasarlanmış toz maskeleri gibi
  onaylı güvenlik ekipmanlarıyla çalışın.
ŞERİT TESTERENİZ İÇİN İLAVE EMNİYET TALİMATLARI
          Uyarı! Bazı ahşap ve ahşap tipi ürünler, özellikle MDF (Orta Yoğunluklu
          Sunta), sağlığınız için zararlı tozlar üretebilir.
Bu  makineyi  kullanırken  toz  giderme  hizmetinin  yanı  sıra  değiştirilebilir  filtreli
onaylanmış bir yüz maskesi kullanmanızı öneririz.
1.   Güvenlik önlemleri
>    Hasarlı veya deforme testere bıçaklarını kullanmayın;
>    Aşınan tezgah eklentisini değiştirin;
>    Çalıştırmadan önce iş tezgahını sağlam biçimde kilitleyin;
>    Testere bıçağını düzgün biçimde gerin;
>    Şerit testere hareket halindeyken temizlemeyin;
>    Gerektiğinde uygun kişisel koruyucu donanım kullanın, örneğin;
      • İşitme kaybı başlangıcı riskini azaltmak için kulak tıkacı,
      • Zararlı tozların solunması riskini azaltmak için solunum koruyucu,
      • Şerit testereyi ve pürüzlü maddeleri tutmak için eldiven.
          Not:     Makineye     malzemeleri     verirken     eldiven     giyilmesi     tavsiye
          edilmez.
>     Ayarlanabilir bıçak korumasının iş parçasına daima mümkün olduğunca
       yakın durduğundan emin olun.
>    Şerit  testereyi  çalıştırmadan  önce  daima  tüm  ayarların  doğru  ve  güvenli
      olduğundan emin olun.
>    Bıçak geriliminin ve izinin daima doğru biçimde ayarlandığından emin olun.
>    Çivileri  kesmekten  kaçının.  Kesmeye  başlamadan  önce  iş  parçasını  kontrol
      ederek tüm çivileri ve diğer yabancı maddeleri çıkarın.
2.   Güvenli çalışma
>    Şerit testere, kereste veya MDF gibi kereste kaynaklı ürünlerin kesimi sırasında
      mümkün olduğunca uygun bir toz çıkış sistemine bağlanmalıdır.
>    Düz kesim sırasında daima ürünle beraber verilmiş itme çubuğunu kullanın.
      Bu sayede eliniz bıçakla temas etmez. İtme çubuğunu kullandıktan sonra
      kabında saklayın.
>    Bu testere, tabandaki tespit delikleri yoluyla sert ve güvenli çalışma zeminine
      tutturulmalıdır.
>    Makine çalışırken kenar dayama gönyesini veya gönye ölçeri asla ayarlamayın
      ve monte etmeyin;
>    İş parçası testere bıçağına yakınken parçayı asla elinizle itmeyin. Daima
      ürünle beraber verilmiş itme çubuğunu kullanın (Bkz. üründe 23 numara).
>    Testere bıçağı çalışırken bıçağı asla germeyin;

11
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>    Bıçak yönlendirmesinin ayarlanması gerekirse önce makineyi durdurun.
>    Testere bıçağını koruyan kapak veya koruma açıksa, hasarlıysa veya kayıpsa
      şerit testereyi çalıştırmayın. Seçilen şerit testere bıçağının ve çalışma hızının
      kesilen malzemeye uygunluğunu daima kontrol edin.
>    Daima  uzun  malzemeleri  destekleyin  ve  malzemenin  tezgah  üzerinde  düz
      durduğundan emin olun. Böylece titreşime bağlı gürültü seviyesi azalır.
>    Eğik tezgahta eğri kesim yaparken, yönlendirme demirini tezgahın alt kısmına
      yerleştirin.
>    Yuvarlak bir malzeme keserken, malzemenin dönmemesi için uygun bir tutma
      aracı kullanın.
>    Testere  bıçağının  yakınındaki  talaşları,  kırıntıları  veya  çöpleri  asla  elinizle
      atmayın.
>    Çöpleri veya kırpıntıları atmak için asla testerenin üzerinden uzanmayın.
>    Sıkışan bıçağı, makineyi kapatmadan kurtarmaya çalışmayın.
>    Bıçağı tahta parçasıyla durdurmaya veya yavaşlatmaya çalışmayın. Bıçağın
      kendiliğinden durmasını bekleyin.
>    Testere çalışırken rahatsız edilirseniz çalışmayı tamamlayıp cihazı kapatmadan
      başınızı kaldırmayın.
3.   Nakil
>    Nakil sırasında, ayarlanabilir bıçak korumasının tamamen aşağı baktığından
      emin olun.
>    Şerit testereyi taşırken veya naklederken korumayı veya koruma cihazını tutamaç
      olarak kullanmayın. Şerit testereyi gösterilen konumda kaldırıp nakledin.
4.   Kullanım sonrası
>    Kullandıktan sonra ve kaldırmadan önce, makineyi iyice temizleyin ve bıçak
      gerilimini salın.
>    Tüm somunların, cıvataların ve diğer saptayıcıların iyice sıkıldığından emin olun.
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Ambalajı açma
> Tüm parçaları çıkarın ve düz, sabit bir yüzeye dizin.
> Varsa tüm ambalaj malzemelerini ve sevkiyat cihazlarını çıkarın.
> Teslimat içeriğinin eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Eksik veya hasarlı
   parçalar varsa ürünü kullanmayın ve satıcıyla temasa geçin. Eksik veya hasarlı
   ürünün kullanılması kişilere zarar verebilir ve maddi hasar oluşturabilir.
> Montaj ve çalıştırma için gerekli tüm aksesuar ve aletlerin bulunduğundan emin
   olun. Buna, uygun kişisel koruyucu ekipman da dahildir.

Şerit testere ile beraber aşağıdaki ürünler verilir:

Şerit testere
tertibatı
[65] x 01

Tezgah kilit kolu
[22] x 01

Yassı pul 8
[24] x 01

Yassı pul 6
[25] x 04

Yassı pul 5
[26] x 02

Altıgen
somun M5
[29] x 02

İtme çubuğu
[23] x 01

3mm alyan
anahtarı
[30] x 01

4mm alyan
anahtarı
[31] x 01

5mm alyan
anahtarı
[32] x 01

Altıgen cıvata
M5 x 20
[28] x 02

Cıvatalı ayak
[17] x 01

Somun
[27] x 04

İş tezgahı
[6] x 01

Destek uzantısı
[15] x 01Gönye ölçer

[14] x 01
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UYARI: Yaralanma riski!
Tertibat  tamamlanana  kadar  güç  kaynağına  bağlamayın.  Aksi
halde yanlışlıkla çalıştırabilir ve ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

(pakette bulunmayan parçalar)
> Yıldız tornavida
> 10mm açık uçlu anahtar
    veya ayar anahtarı
> Ayarlı gönye

(pakette bulunan parçalar)
> 3mm, 4mm, 5mm
   alyan anahtarı (3 parça)

İhtiyacınız olanlar

Kauçuk ayakların tabana montajı
> Cıvatalı dört ayağı [17] testere tabanının dört köşesindeki deliklere yerleştirin.
> Rondela 6 [25] ve somun [27] içeren cıvataları, pakette bulunmayan 10mm açık
   uçlu anahtar veya ayar anahtarı ile sıkın.

Şek. 1

17

27

25
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NOT: Tüm cıvatalar yukarıdan yerleştirilmelidir. Tespit pulları ile
altıgen somunları tezgahın alt tarafından yerleştirin.

NOT: Altıgen somunları ve pulları montaj tahtasının alt tarafından
oturtmak gerekebilir.

Şerit testere kalıcı bir yerde kullanılacaksa, iş tezgahı gibi sabit bir destek yüzeyine
monte edilmelidir. Bu amaçla testerenin tabanında dört adet cıvata deliği mevcuttur.
Cıvatalar  (pakette  verilmez)  testere  tabanını,  rondelaları  (pakette  verilmez),
altıgen somunları (pakette verilmez) ve tezgah kalınlığını karşılamaya yetecek
uzunlukta olmalıdır. Dört cıvatayı da iyice sıkın.
Montaj sonrasında, kullanım esnasında tezgahın hareket etmeyeceğinden emin
olmak için tezgahı dikkatle kontrol edin. Eğilme, kayma veya yürüme tespit edilirse,
işe başlamadan önce iş tezgahını zemine sabitleyin.
> Şerit  testereyi  iş  tezgahına  yerleştirin.  Testere  tabanını  model  alarak  şerit
   testerenin monte edileceği delikleri saptayıp işaretleyin.
> Tezgahta delik açın.
> Testere  tabanındaki  deliklerle  tezgahtaki  delikleri  hizalayarak  şerit  testereyi
   tezgaha yerleştirin.
> Civataları (pakette verilmez) ve rondelaları yerleştirerek altıgen somunlarla
   (pakette verilmez) iyice sıkın.

Şerit testerenin tezgaha montajı

Şerit testere portatif bir araç olarak kullanılacaksa, tezgaha veya diğer bir destek
yüzeyine  kolayca  sabitlenecek  bir  montaj  tahtasına  geçici  olarak  tutturmanız
önerilir.  Montaj  tahtası,  kullanım  sırasında  testerenin  eğilmesini  önlemek  için
yeterli  büyüklükte  olmalıdır.  19  mm  kalınlıkta  kaliteli  bir  kontrplak  veya  sunta
tavsiye edilir.
Trifon kullanılacaksa, testere tabanındaki ve testerenin monte edildiği materyaldeki
deliklerden   geçecek   uzunlukta   olmalarına   dikkat   edin.   Makine   cıvatası
kullanılacaksa,   cıvataların   testere   tabanındaki   deliklerden,   monte   edildiği
materyalden, tespit rondelalarından ve altıgen somunlardan geçecek uzunlukta
olmasına dikkat edin.

Şerit testerenin tezgaha montajı
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Destek uzantılarınn takılması
> Destek uzantılarını [15] arka taraftan testere tabanındaki deliklere yerleştirin.
> Uzantıdaki delikleri testere tabanındaki deliklerle hizalayın.
> Altıgen cıvataları M5 x 20 [28] yerleştirin ve rondelalar 5 [26] ile altıgen somunları
   M5 [29] pakette verilen 4mm alyan anahtarı [31] ile sıkın.

> Testere tabanındaki delikleri delik modeli için şablon olarak kullanarak testereyi
   tahtaya monte edin. Testerenin monte edileceği delikleri saptayıp işaretleyin.
> Şerit testerenin tezgaha montajı bölümünün son üç adımını uygulayın.

Şek. 2

Şek. 3 Şek. 4

15

28

26

29
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> D-somununu [33], pulları [34] ve kelebek vidayı [35] iş tezgahından [6] çıkarın.
> Şerit testere tertibatının [65] önünde durarak iş tezgahını testere bıçağından
   [13] ve tezgahın sağından soluna ilerleyen delik içinden kaydırın.
> Açı ayar topuzunu [2] testere çerçevesinden çekerken sol elinizle iş tezgahını
   tutarak testere tezgahı bağlantısındaki dişleri açı ayar topuzu dişleriyle hizalayın.
   Topuzu bırakın.
> Çerçevedeki pimleri testere tezgahının bağlantı deliklerine takın.
> Yassı pulu 8 [24] tezgah kilit kolunun dişli ucuna [22] yerleştirin. Tezgah kilit
   kolunu [22] saat yönünde çevirerek iş tezgahını testere çerçevesine sabitleyin.
> D-somununu, pulları ve kelebek vidayı iş tezgahına takın.

İş tezgahının montajı

Şek. 5

Şek. 6 Şek. 7

33

34

6

6

65

2

22
24

35

13
24

22

6

2
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NOT: Yeni bir projeye başlamadan önce bıçağın uygunluğunu
sağlamak üzere daima test kesimi uygulayın. Uygun değilse, iş
tezgahının altındaki vidaları gevşeterek ayar yapmanız gerekebilir
(gönye  yuvası  testere  bıçağına  paralel  olmalıdır).  Uygunluk
sağlandığında vidaları tekrar sıkın.

İş tezgahının testere bıçağına
göre ayarlanması

> Kilit düğmesini [4] saatin ters yönünde çevirerek bıçak yönlendirme tertibatını açın
   [36]. Bıçak yönlendirme ayar topuzunu [3] saatin ters yönünde çevirerek bıçak
   kılavuz tertibatını olabildiğince yükseltin. Kilit düğmesini [4] saat yönünde çevirerek
   tekrar sıkın.
> İş tezgahında [6] testere bıçağının [13] yanına küçük bir kombinasyon karesi [37]
   yerleştirin.
> Tezgah kilit kolunu [22] gevşetin ve açı ayar topuzunu [2] döndürerek iş tezgahını
   bıçakla 90° hizalamak üzere tezgahı eğin (0° konumu). Tezgah kilit kolunu tekrar
   sıkın.
> İngiliz anahtarı ile sıkıştırma somununu [66] gevşetin.
> Ayar cıvatası [38] testere yuvasına ulaşana kadar cıvatayı 4mm alyan anahtarı
   [31] ile çevirin.
> İş tezgahının testere bıçağına uygunluğunu kontrol edin. Gerekirse tekrar ayarlama
   yapın.
> Uygunluk doğrulandığında sıkıştırma somununu tekrar sıkın.
> Ölçek göstergesini [21] sıfıra getirin ve vidayı pakette verilmeyen ingiliz anahtarı
   ile sıkıştırın.

Şek. 8 Şek. 9

4

21

22

38

66

3

2

4

36 37
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NOT: Bıçak gerilimi ayarları, testere kapatılıp prizden çekildikten
sonra yapılabilir.

> Testereyi kapatın.
> Şerit testereyi kullanmadan önce testerenin üzerindeki bıçak germe topuzunu
   [10] saat yönünde çevirerek gerginliği oluşturun.

> Germe düğmesini çevirirken testere bıçağının arkadaki düz kenarını gitar teli
   gibi çekin.

Gerdirme arttıkça ses tizleşir. Bıçağın gerginliğini, asla yayı tamamen sıkıştıracak
kadar artırmayın. Tamamen sıkışan yay, artık tampon görevi göremez.
Aşırı germe bıçağın kırılmasına neden olabilir. Kalın iş parçaları daha yüksek
germe  gerektirir;  tüm  kesim  işlerinde  azami  gerginlik  gerekli  değildir.  Çok
az gerginlik, bıçağın tekerlek üzerinde kaymasına neden olabilir.

Bıçak gerginliğinin ayarlanması

İzleme ayarlarını yapmadan önce bıçak gerginliğini uygun biçimde ayarlayın. Bıçak
kılavuzlarının bıçağı engellemediğini kontrol edin. Bıçak kanalı (bıçak dişinin en
derin kısmı) lastiğin merkezinde olmalıdır.
Ayarlamak için:
Gücü kesin. Kapak kilit vidasını [16] çıkararak ön kapakları açın. Elinizle üst tekeri
saat yönünde yavaşça çevirirken bıçağın üst lastikteki konumunu izleyin. Bıçak
lastiğin merkezinden uzaklaşırsa iz ayarlanmalıdır.

Bıçağın izlenmesi

Şek. 10

10

Gerginliği azaltmak için Gerginliği artırmak için
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UYARI: Bıçak kılavuzları fabrikada önceden ayarlanmıştır. Bu
ayarlar bazı uygulamalarda işlevseldir. Testereyi ilk defa kullanmadan
önce bıçak kılavuz ayarlarını kontrol edip düzenlemenizi öneririz
Bu kullanım kılavuzunun “Ayar” bölümünde açıklanan Bıçak kılavuzu
desteğini ve basınç yatağını ayarlama prosedürlerine bakın.

Bıçak merkezin sol veya sağ tarafına geçtiyse:
> Bıçak geri dönüp lastiğin merkezine gelene kadar tekeri elle çevirirken bıçak izleme
   düğmesini [19] çevirin (bıçak sola ilerlediyse saat yönünde; bıçak sağa ilerlediyse
   saatin ters yönünde).
> Bıçağın alt lastikteki konumunu kontrol edin. Bıçak tamamen lastiğin üzerinde
   olmalıdır (bıçak dişinin kanalı merkezde). Aksi durumda bıçak her iki lastiğin üzerine
   gelene kadar izi ayarlayın.
> Üst tekeri elinizle birkaç tur saat yönünde çevirin. Bıçağın lastikler üzerinde aynı
   konumda kalmasına dikkat edin. Gerekirse, bıçak düzgün biçimde ilerleyene
   kadar tekrar ayarlayın.
> Ön kapakları kapatın ve kapak kilit vidasını sıkın.
> Testereyi açın.
> Testere bıçağının lastik üzerinde ortalandığını doğrulayın (izleme penceresinden
   [11]). Ortalanmamışsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Şek. 11

16

10

11
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> Kenar dayama gönyesini [7], kilit kolu [38] önde olacak şekilde iş tezgahının [6]
   sol tarafına yerleştirin.
> Kilit kolunu aşağı iterek kenar dayama gönyesinin konumunu sabitleyin.
> Kilit kolunu çevirerek kıskaçların sıkılığını ayarlayın.

Kenar dayama gönyesinin kurulması

Toz toplama hortumunun girişini toz çıkış kanalına bağlayarak şerit testerenin
motor tarafındaki toz çıkış kanalını (1) toz toplama sistemine bağlayın.

Toz çıkış kanalının toz toplama
sistemine bağlanması

Şek. 12

Şek. 13

7

38

1

10
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Güç kaynağı ile bağlantı
> Cihazı  açmadan  önce  şebeke  voltajının  değer  plakasında  gösterilenle  aynı
   olduğuna dikkat edin. Bu ürün 220-240V~ 50Hz ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.
   Başka bir güç kaynağına bağlanması zarara yol açabilir.
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ÇALIŞMA

Kullanım amacı
Bu ürünü aşağıda sıralanan amaçlar için kullanabilirsiniz:
> Ahşap ve ahşap bileşim ürünlerinin helezon ve dairesel kesimi. Bu ürün başka
   materyallerde veya sağlığa zararlı ürünlerde kullanılmamalıdır.
> Ahşap ve ahşap bileşim ürünlerinde çeşitli düz kesim işlemleri.
> Güvenlik  nedeniyle,  ilk  çalıştırma  öncesinde  kullanım  kılavuzunun  tümüyle
   okunması ve tüm talimatların anlaşılması önemlidir.

Ürünün açılması/kapatılması
Açma:
> Makineyi çalıştırmak için AÇMA/KAPAMA anahtarındaki yeşil I-düğmesine [38]
   basın. Kesmeden önce testere bıçağının tam hıza ulaşmasını bekleyin.
Kapama:
> Makineyi durdurmak için AÇMA/KAPAMA anahtarındaki kırmızı 0-düğmesine [39]
   basın.

Uyarı: Ürüne aşinalığınızın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.
Bir saniyelik dikkatsizliğin ciddi zarara yol açabileceğini unutmayın.

Uyarı:  Daima  koruyucu  gözlük  kullanın.  Aksi  halde  gözünüze
kaçacak nesneler ciddi zarar verebilir.

Uyarı: Bu ürünün imalatçısı tarafından tavsiye edilmeyen eklenti
veya aksesuarları kullanmayın. Tavsiye edilmeyen eklenti veya
aksesuarların kullanımı, ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

Uyarı:  Bıçakla  temas  etmemek  için  bıçak  kılavuz  tertibatını  iş
parçasının uzağında ayarlayın. Aksi halde ciddi fiziksel yaralanma
meydana gelebilir.

Uyarı: Testereyi asla bıçak mahfazasını emniyete almadan ve ön
kapakları kilitlemeden çalıştırmayın. Bu, ciddi fiziksel yaralanmaya
yol açabilir.
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> Tezgah kilit kolunu [22] hafifçe gevşetin.
> Açı ayar topuzunu [2] çevirerek iş tezgahını [6] istenen açıya gelene kadar eğin.
> Ölçek göstergesini [21] kullanarak açı işaretlerini kontrol edin.
> Tezgah kilit kolunu [22] tekrar sıkarak iş tezgahını yerine sabitleyin.

Tezgahın eğilmesi (Maks. eğim
açısı: 45°)

Ürün fonksiyonları

Şek. 14

Şek. 15

38

2
21
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Gönye ölçerin kullanımı
Gönye ölçer sağ veya sol tarafa 60° çevrilebilir.
> Gönye ölçer [14] üzerindeki kilit düğmesini [40] gevşetin.
> Gönye ölçer gönye ölçer yuvasının [41] içindeyken, indeks ölçerde istenen açıya
   ulaşana kadar ölçeri döndürün.
> Kilit düğmesini [40] tekrar sıkın.

Kenar dayama gönyesinin kullanımı
Kenar dayama gönyesi tüm soyma işlemlerinde kullanılır. Gönye yerine oturmadan
ve güvenle bağlanmadan rasgele soyma işlemi yapmayın.
> Gönyeyi istediğiniz soyma genişliğinde konumlandırın ve yerine sabitleyin.
> Soyma işlemine başlamadan önce kenar dayama gönyesinin testere bıçağına
   paralel olduğunu kontrol edin. Uzun tahtalar veya geniş paneller keserken daima
   çalışma desteği kullanın.
> Parçayı gönyeye yaslayın ve düzgün, sabit bir baskı ile testere bıçağına ilerletin.

TR



27

Şerit  testere  temelde,  çapraz  kesme,  gönyeburun  kesme,  eğimleme,  bileşik
kesme ve tekrar testereleme gibi düz hat kesim işlemlerinde de kullanılabilen
“eğimli kesim” makinesidir. Şerit testere düz hat kesimde kullanılırken, kullanıcı
tezgaha “C” kıskaçlarla tutturulmuş uygun boyutta bir tahta ile bir gönye takabilir.
İçeriden veya üzerinden kesme işlemi yapamaz. Kesim işlemine başlamadan
testerenin çalışmasını izleyin. Aşırı titreşim veya olağandışı gürültü varsa derhal
durdurun.  Testereyi  kapatıp  prizden  çekin.  Sorunu  saptayıp  çözmeden  tekrar
çalıştırmayın.

ŞERİT TESTERENİN TEMEL İŞLEMİ

> İş parçasını iş tezgahına sağlamca tutturun.
> Parçayı  bıçağa  beslerken  hafif  basınçla  her  iki  elinizi  kullanın.  Parçaya
   güç uygulamayın, bıçağın kesmesini bekleyin.
> Ellerinizi bıçaktan uzak tutun. Parmaklarınızın bıçak koruması altına girmesine
   neden olacak kadar küçük parçaları elinizle tutmayın.
> Biçimsiz  işlemlerden  ve  ani  bir  kayma  ile  bıçak  temasının  ciddi  zararlar
   verebileceği el konumlarından kaçının. Elinizi asla bıçağın yoluna koymayın.
> Büyük, küçük veya biçimsiz iş parçalarını keserken ekstra destekler (tezgah,
   testere tezgahları, bloklar vs.) kullanın.
> Tezgah  uzantısı  ikamesi  veya  asıl  iş  tezgahından  uzun  veya  geniş  bir  iş
   parçasına ilave destek olarak asla bir insanı kullanmayın.
> Düzensiz şekildeki iş parçalarını keserken parçayı, bıçağı kıstırmayacak şekilde
   yerleştirin.  Örneğin  iş  tezgahının  üzerinde  bir  parça  kalıp  durmalıdır.  İş
   parçaları kesilirken bükülmemeli, sallanmamalı veya kaymamalıdır.
İş parçasını desteklerken bıçak çentiğe (kesik) takılabilir. Bunun nedeni, genellikle
talaşın çentiği tıkaması veya bıçağın kılavuzdan çıkmasıdır. Bu durumda:
> Testereyi kapatın. Testere tamamen durana kadar bekleyin. Testereyi prizden
   çıkarın.
> Çentiği düz tornavida veya ahşap çivisiyle temizleyin.
> Ön kapağı açın ve iş parçasını tutarken elinizle üst tekeri çevirin.

Kesme prosedürleri
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Destek kesikler
Destek kesikler, karmaşık bir kavis (yarıçapı bıçağa göre çok küçük) kesileceği
zaman yapılır. İş parçasının bir parçasını keserek desen çizgisini bükün, ardından
bıçağı dikkatle çıkarın. Kavisten kesitler çıkarılıp bıçak basıncı “rahatlatıldığı” için,
desen çizgisini izlemeden önce karmaşık kavisler için birkaç destek kesiği yapılmalıdır.

Helezoni kesim
Genel helezoni kesim tipinde, iş parçasını aynı anda itip döndürerek desen çizgilerini
izleyin. Bıçakla temas eden iş parçasını itmeden döndürmeye çalışmayın - iş parçası
bıçağı sıkabilir veya bükebilir.

Sıkışan maddelerin çıkarılması
Sıkışan kesim parçalarını asla bıçak tamamen durmadan çıkarmayın.
> Testereyi kapatın. Testere tamamen durana kadar bekleyin.
> Sıkışan maddeleri çıkarmadan önce testereyi prizden çekin.

Yaralanmadan kaçınma
> Testerenin düz olduğundan ve sallanmayacağından emin olun. Testere daima
   sabit,  düz  bir  yüzeyde  durmalı  ve  iş  parçasının  idaresi  ve  uygun  biçimde
   desteklenmesi için yeterince yer olmalıdır.
> Testereyi destek yüzeyine cıvatalayarak uzun, ağır tahta kesme gibi işlemlerde
   kaymasını veya yürümesini önleyin.
> Testerenin yerini değiştirmeden önce testereyi kaptın ve fişi prizden çıkarın.
> Sıkışan kesim parçalarını bıçak tamamen durmadan çıkarmayın.
> Malzeme ve planladığınız kesim türü için doğru boyutta ve tarzda bıçak seçin.
> Bıçak dişlerinin testere tezgahına dönük olmasına, bıçak kılavuzlarının, basınç
   yataklarının ve bıçak geriliminin uygun biçimde ayarlanmasına, bıçak kılavuzu
   düğmesinin sıkı olmasına ve hiçbir parçanın aşırı hareketli olmamasına dikkat
   edin.
> Bıçakla  yanlışlıkla  temas  etmemek,  bıçağın  kırılmasını  minimize  etmek  ve
   maksimum  bıçak  desteği  elde  etmek  için  bıçak  kılavuz  tertibatını  daima  iş
   parçasının uzağında ayarlayın.
> Sadece tavsiye edilen aksesuarları kullanın.
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> Testereyi açmadan önce, iş parçası ve ilgili destek cihazları hariç her şeyi testere
   tezgahından kaldırın.
> Dübel çubukları ve borular gibi yuvarlak maddeleri uygun biçimde destekleyin;
   bunlar kesim işlemi sırasında yuvarlanma eğilimi göstererek bıçağın “dalamasına”
   neden olur. Bunu önlemek için daima “V” blok kullanın veya iş parçasını gönye
   ölçere kıstırın.
> Testere tezgahındaki gevşek parçaları çıkarmadan önce, testereyi kapatın ve
   tüm hareketli kısımların durmasını bekleyin.

UYARI: Herhangi bir ayar yapmadan önce aletin prizden çekildiğine
ve anahtarın kapalı konumda olduğuna emin olun. Bu uyarının göz
ardı edilmesi ile ciddi fiziksel yaralanma meydana gelebilir.

UYARI:  Fiziksel  yaralanmadan  kaçınmak  için  bıçak  gerilimini,
bıçak  izlemeyi,  bıçak  kılavuzlarını  ve  basınç  yataklarını  uygun
biçimde ayarlayı

29

> Kelebek vidayı, pulları ve D-somunu gevşetin ve iş tezgahından çıkarın.
> Kapak kilit vidalarını [16] sökerek ön-üst ve ön-alt panelleri [9,5] açın.
> Kilit düğmesini [4] saatin ters yönünde çevirerek bıçak yönlendirme tertibatını
   açın  [36].  Bıçak  yönlendirme  ayar  topuzunu  [3]  çevirerek  (saat  yönünde
   çevirmek bıçak yönlendirme tertibatını alçaltır, saatin ters yönü ise yükseltir),
   bıçak  yönlendirme  tertibatını  iş  tezgahı  ile  testere  yuvasının  ortasında
   konumlandırın. Kilit düğmesini tekrar sıkın.
> Korumanın sol tarafını çekip üst tekerden [42] uzaklaştırarak bıçak korumasını
   açın.
> Bıçaktaki [13] tüm gerginliği alın.
> Önce bıçak kılavuzlarının 43 üzerinde bir parça metal kılavuz açın, ardından
   eski bıçağı dikkatle çıkarın.
> Eldiven takarak yeni bıçağı kol boyunda dikkatle açın. Yeni bıçak paslanmaması
   için yağlandıysa, iş parçanızı yağdan korumak için bıçağı silin. Bezin testere
   bıçağı dişlerine takılmaması için, bıçağı dişlerle aynı yönde silin.

Bıçağın takılması ve ayarlanması

AYARLAR
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NOT: Dişler yanlış yöne dönükse, bıçağın ters çevrilmesi gerekebilir.
Bıçağı her iki elinizle tutarak içe doğru döndürün.
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Şek. 18
Şek. 19
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> Bıçağın  dişleri  testerenin  soluna  dönük  ve  aşağı  bakarken,  bıçağı  alt  bıçak
   kılavuzlarından [43] hem üst, hem alt tekerin [42, 44] etrafında yerleştirin.
> Üst tekeri [42] elinizle yavaşça sağ tarafa veya saat yönünde döndürerek bıçağı
   kauçuk lastiklerde ortalayın.
> Bıçak germe kolunu [18] tekrar bağlayın, ardından bıçak gerginliğini ayarlayın;
   bıçak izini kontrol edin veya ayarlayın.
> Bu  kullanım  kılavuzunun  ileri  kısımlarında  açıklandığı  gibi  üst  ve  alt  bıçak
   kılavuzlarının her ikisini [45, 43] ve basınç yataklarını ayarlayın.
> Kelebek vidayı, pulları ve D-somunu tekrar takın. İyice sıkıştırın.
> Bıçak korumasını ve ön panelleri kapatın. Kapak kilit vidalarını sıkın.
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Şek. 20 Şek. 21
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Bıçağın  bükülmesini  veya  kırılmasını  önlemek  için  bıçak  kılavuz  tertibatı  iş
parçasının daima 3,2 mm (1/8”) üzerinde ayarlanmalıdır.
> Kilit düğmesini [4] saatin ters yönünde çevirerek bıçak yönlendirme tertibatını
   açın [36].
> Keseceğiniz ahşaptan bir parçayı bıçak kılavuz tertibatının yüksekliğini
   ayarlamak üzere kılavuz olarak kullanın. Bıçak yönlendirme ayar topuzunu [3]
   çevirerek bıçak kılavuz tertibatını ayarlayın.
> Kilit düğmesini saat yönünde çevirerek bıçak kılavuz tertibatını sabitleyin.
> Şerit testereyi açmadan önce daima bıçak kılavuz tertibatını sabitleyin.

Bıçak kılavuz tertibatının ayarlanması
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NOT: Ayarları yapmadan önce kilit düğmesini sıkın ve bu kullanım
kılavuzundaki  TERTİBAT  kısmında  açıklanan  bıçak  gerilimi
ayarlama ve bıçağı izleme prosedürlerine bakın.

Bıçak kılavuz tertibatının ve basınç
yataklarının ayarlanması

32

Üst ve alt bıçak basınç yatakları ve kılavuzları, kesme işlemleri sırasında testere
bıçağını destekler. Farklı bir bıçak takıldığı her sefer, yatakların ve kılavuzların ayarı
kontrol edilmelidir.

Basınç yataklarını ayarlamak için:
Basınç  yatakları  kesim  sırasında  bıçağın  arka  kenarını  destekler.  Kesmeyi
durdurduğunuzda bıçak basınç yataklarıyla temas etmemelidir. Üst ve alt basınç
yataklarının eşit biçimde ayarlanması önemlidir.
> Ön kapakları ve bıçak korumasını açın.
> 4mm alyan anahtar kullanarak üst ve alt basınç yataklarının vidalarını gevşetin
   ve üst ve alt basınç yataklarını testerenin arkasına doğru itin.
> Testere bıçağının doğru ilerlediğini doğrulayın, ardından üst basınç yatağı bıçaktan
   0,4 mm (1/64”) mesafeye gelene kadar yatağı ileri kaydırın. Üst basınç yatağı
   vidasını tamamen sıkın.
> Alt yatağı, uygun boşluk elde edene kadar ileri kaydırın. Alt basınç yatağı vidasını
   tamamen sıkın.

Bıçak kılavuz desteğini ayarlamak için:
> Bıçak kılavuz destek vidalarını 4mm alyan anahtarı ile gevşetin ve bıçak kılavuz
   seti vidalarını 3mm alyan anahtarı ile gevşetin.
> Kılavuzların ön kenarı kanalın arkasındaki testere bıçağı ile temas edene kadar
   üst bıçak kılavuz desteğini gövde üzerinde kaydırın. Vidayı iyice sıkın.
> Sağ kılavuzu bıçakla temas etmesi için itin ve bırakın. Tekeri yavaşça bir tam tur
   döndürün. Bıçak kılavuz seti vidalarını sıkın.
> Sol kılavuzla bıçak arasına bir iskambil kağıdı yerleştirerek bıçakla kılavuz arasında
   0,4 mm (1/64”) açıklık (iskambil kağıdı kalınlığında) bırakacak şekilde sol kılavuzu
   ayarlayın.
> İskambil  kağıdını  yerinde  tutmak  için  sol  kılavuz  pime  basınç  uygulayın.
   Ayar vidasını sıkın ve iskambil kağıdını çekin.
> Bıçağın takılmayacağından emin olmak için elinizle üç tam tur döndürün.
> Bıçak korumasını ve ön kapağı kapatın. Vidayla kilitleyin. Bu prosedürü alt bıçak
   kılavuz desteğinde tekrarlayın.
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Şek. 22
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Bakım ve koruma

34

> Ürünü temiz tutun. Her kullanımdan sonra ve kaldırmadan önce talaşları temizleyin.
> Düzenli ve uygun temizlik, ürünün güvenle kullanılmasını sağlayacak ve ömrünü
   uzatacaktır.
> Her kullanımdan önce ürünün aşınmış ve hasarlı parçası olup olmadığını araştırın.
   Kırık veya aşınmış bir parça bulursanız ürünü kullanmayın.

Bakım için altın kurallar

UYARI! Bu talimatlara göre sadece onarım ve koruma işlemlerini
yürütün!   Diğer   tüm   işlemler   nitelikli   bir   uzman   tarafından
yapılmalıdır!

UYARI! Asla fren sıvılarının, benzinin, petrol bazlı ürünlerin, nüfuz
edici yağların vs. plastik parçalarla temas etmesine izin vermeyin.
Kimyasallar plastiğe zarar verebilir, zayıflatabilir veya yok edebilir,
bu da ciddi fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Genel temizlik

Plastik parçaları temizlerken solvent kullanmaktan kaçının. Çoğu plastik, çeşitli
ticari solventlerden zarar görmeye yatkındır ve kullanımlarından hasara uğrayabilir.
Kir, toz, yağ, gres vs. temizliği için temiz bezler kullanın.

> Şerit testerenizi temiz tutun.
> İçerideki talaşları sık sık temizleyin.
> İş tezgahında, bıçak kılavuzlarında veya basınç yataklarında zift birikmesine izin
   vermeyin. Reçine ve zift çıkarıcı ile temizleyin.
> Kesim  sırasında  tahtanın  kolayca  kayması  için  tezgahın  üst  kısmına  ince
   bir katman halinde otomotiv tipi cila sürün.

UYARI! Denetim, koruma ve temizlik işlemlerinden önce daima
ürünü kapatın, prizden çekin ve soğumasını bekleyin!
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Alt teker Lastik

63

64
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Şek. 24

Yağlama
Bu aletteki tüm yataklar, ünitenin normal çalışma koşullarındaki ömrüne uygun
miktarda yüksek kaliteli yağ ile yağlanmıştır. Dolayısıyla daha fazla yağlamaya
gerek yoktur.

Lastikler
Lastiklerin temizlenmesi:
Lastiklerin üstünde zift ve talaş birikir ve ince bir tel fırça veya ahşap parçasıyla
temizlenmelidir. Keskin bıçak veya herhangi bir solvent kullanmayın.

Fırça
Tekerin yanındaki testere yuvasında bir fırça bulunur. Talaşları temizleyerek lastiğin
ve tekerlerin korunmasına yardımcı olur. Fırça aşındığında ayarlanması veya
değiştirilmesi gerekir.
> Vidayı [64] ve pulu [63] çıkarın ve fırçayı [62] çekin.
> Yeni fırçayı oluğa yerleştirin.
> Pul ve vidayı tekrar takın.
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Bakım ve koruma
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Onarım
Bu üründe, tüketicinin onarabileceği hiç bir parça yoktur. Kontrol ve onarım için
nitelikli bir uzmana başvurun.

Taşıma
Ürünü başka yere taşımadan önce kapatın ve prizden çekin.
> Ürünü, araç içindeki taşıma sırasında meydana gelebilecek ağır darbe ve güçlü
   titreşimlerden koruyun.
> Kaymasını ve düşmesini önlemek için ürünü sabitleyin.

Saklama

> Ürünü daima kuru bir yerde tutun.
> Ürünü daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
> Ürünü, kullanma kılavuzunu ve gerektiğinde aksesuarları orijinal ambalajda saklayın.
   Bu şekilde, tüm bilgi ve parçalar daima elinizin altında olacaktır.

Uyarı: Yaralanma riski!
Yetkisiz kişilerce açılmaması için ürünü saklayın.
Çalıştırılmadığı sırada kimsenin yaralanmasına meydan vermemesini 
sağlayın.

NOT: Ürün hasarı!
Ürünü nemli bir ortamda korunmasız halde saklamayın.
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Sorun giderme

Sorun giderme
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, bakım ve
onarım işlemleri yetkili servis veya benzer yetkiye sahip bir uzman
tarafından yapılmalıdır!

Sorun Olası neden Çözüm
Motor çalışmıyor. 1. AÇMA/KAPAMA

    anahtarı veya güç
    kablosunda sorun.

2. Kusurlu motor.

3. Bıçak takılmış.

1. Şerit testereyi tekrar
    kullanmadan önce
    aşınmış parçaları
    değiştirin.
2. Onarmaya çalışmayın.
    Aleti kalifiye bir servis
    teknisyenine onartın.
3. Sıkışan maddeleri
    çıkarın.

Bıçak üst tekerin
yaklaşık
merkezinde
çalışmıyor.

1. Düzgün izleme yok. 1. İzlemeyi ayarlayın,
    “Bıçağın izlenmesi”
     bölümüne bakın.

Şerit testere,
kesim sırasında
yavaşlıyor.

1. Çok küçük bir yarıçap
    kesiliyor.

2. Kör bıçak.

1. Beslemeyi durdurun ve
    şerit testere hızlanana
    kadar kesim
    malzemesini hafifçe
    destekleyin.
2. Bıçağı değiştirin.

Bıçak kılavuzları
yerinde durmuyor.

1. Bıçak kılavuzu vidaları
    gevşemiş.

1. Bıçak kılavuzu
    vidalarını iyice sıkın.
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Sorun Olası neden Çözüm
Bıçak kırılıyor. 1. Bıçakta aşırı gerginlik

    var.

2. Bıçakta aşırı küçük
    yarıçapın kesilmesinden
    veya kesim sırasında
    malzemenin aşırı hızlı
    döndürülmesinden
    kaynaklı bükülme.
3. Basınç yatakları çizik
    veya dönmüyor.

1. Gerginliği ayarlayın.
    “Bıçak gerginliğinin
     ayarlanması”
     bölümüne bakın.
2. Doğru kesim tekniği
    kullanın. “Çalışma”
    bölümüne bakın.

3. Basınç yataklarını
    değiştirin.

Testere gürültülü
çalışıyor.

1. Bıçakta aşırı gerginlik
    var.

2. Bıçak kılavuzları ve
    yataklar bıçakla temas
    ediyor.

1. Gerginliği ayarlayın.
    “Bıçak gerginliğinin
    ayarlanması”
    bölümüne bakın.
2. Üst ve alt bıçak
    kılavuzlarını ve
    yatakları ayarlayın.
    “Basınç yataklarının
    ve bıçak kılavuzu
    desteğinin ayarlanması”
    bölümüne bakın.

Bıçak düz
kesmiyor.

1. Bıçak kılavuzları ve
    yataklar uygun biçimde
    ayarlanmamış.

2. Aşınmış veya kusurlu
    bıçak.

1. Üst ve alt bıçak
    kılavuzlarını ve
    yatakları ayarlayın.
    “Basınç yataklarının ve
    bıçak kılavuzu
    desteğinin ayarlanması”
    bölümüne bakın.
2. Bıçağı değiştirin.

Motor çalışıyor
fakat bıçak
dönmüyor.

1. Bıçak gerginliği uygun
    biçimde ayarlanmamış.

2. Tahrik kayışı kırık.

1. Gerginliği ayarlamak
    için bıçak germe kolunu
    kullanın.
2. Aleti kalifiye bir servis
    teknisyenine onartın.
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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.
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MacAllister ‘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 MacAllister 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,  MacAllister  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  MacAllister  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, MacAllister elektrikli aletini satın aldığınız distribütöre
bağlı bir mağazaya yönlendirilmelidir.
Bu garanti, tüketici olarak hatalı mallara ilişkin yasal haklarınıza ektir ve onları
etkilemez.

MBAS350 by MacAllister Garanti
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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.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI

GarantiMBAS350 by MacAllister
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AT uygunluk beyanı

MBAS350 by MacAllister AT uygunluk beyanı
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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:

350W Şerit Testere
MBAS350
3663602797692
MacAllister

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 («MBAS350») is exactly the same as the one that
    KOCTAS is importing («3663602797692 », «MBAS350») 

Standards and technical
specifications referred to:

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 61029-1:2009/A11:2010
EN 61029-2-5:2011/A11:2015

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
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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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