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Tehlike! - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimat n  okuyunuz

Dikkat! Kulakl k tak n. Çal ma esnas nda olu an gürültü i itme kayb na yol açabilir.

Dikkat!  gözlü ü kullan n. Çal ma esnas nda olu an k v lc m veya aletten d ar  f rlayan k ym k, tala  
ve tozlar gözlere zarar verebilir.

Dikkat! Toz maskesi tak n. Ah ap ve di er malzemeler üzerinde çal ld nda sa l a zarar veren 
tozlar olu abilir. Asbest içeren malzemelerin i lenmesi yasakt r!
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Tehlike!
Yaralanmalar  ve hasarlar  önlemek için alet-
lerin kullan m nda baz  i  güvenli i önlemleri-
nin al nmas  gereklidir. Bu nedenle Kullanma 
Talimat n  / Güvenlik Uyar lar n  dikkatlice okuyun. 
çerdi i bilgilere her zaman ula abilmek için kul-

lanma talimat n  iyi bir yerde saklay n. Aleti kullan-
mak için ba ka ki ilere verdi inizde bu Kullanma 
Talimat n  / Güvenlik Uyar lar n  da birlikte verin. 
Firmam z, kullanma talimat na riayet etmemekten 
kaynaklanan i  kazalar  ve hasarlardan herhangi 
bir sorumluluk üstlenmez.

1. Güvenlik uyar lar

Güvenlik uyar lar  ekteki kitapç kta bulunur!
Tehlike!
Tüm güvenlik bilgileri ve talimatlar  okuy-
unuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen 
direkti  ere ayk r  hareket edilmesi sonucunda 
elektrik çarpmas , yang n ve/veya a r yaralan-
malar meydana gelebilir. Gelecekte kullanmak 
üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatlar  
saklay n.

2. Alet aç klamas  ve sevkiyat n 
içeri i 

2.1 Alet aç klamas  ( ekil 1a/1b/1c)
1.   Toz emme adaptörü
2.  Freze pabucu
3.  Kelebek civata
4.  Aç k/Kapal  alteri
5.  Çal t rma blokaj
6.  Elektrik kablosu
7.  Sap
8.  Motor gövdesi
9.  S kma sap
10.  Germe somunu
11.  Devir ayar
12.  Mil sabitlemesi
13.  Pergel ucu
14.  Revolver dayana
15.  Hassas ayarlama
16.  Kelebek civata
17.  bre
18.  Skala
19.  Derinlik dayana
20.  K lavuz bilezi i
21.  Paralel dayanak
22.  Anahtar
23.  Germe bilezi i

24. Koruma kapa

2.2 Sevkiyat n içeri i
Sat n alm  oldu unuz ürünün eksik parças  olup 
olmad n  sevkiyat n içeri i listesi ile kontrol edin. 
Herhangi bir parçan n eksik olmas  durumunda 
ürünü sat n ald ktan sonra en geç 5 i  günü içinde 
geçerli   veya faturay  ibraz ederek servis merke-
zine veya aleti sat n ald n z ma azaya ba vurun. 
Bu konuda kullanma talimat n n sonunda bulunan 
servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu 
dikkate al n z.
•  Ambalaj  aç n ve aleti dikkatlice ambalaj n 

içinden ç kar n.
•  Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve trans-

port emniyetlerini sökün (bulunmas  halinde).
•  Ambalaj içindeki parçalar n eksik olup 

olmad n  kontrol edin.
•  Alet ve aksesuar parçalar n n transport 

esnas nda hasar görüp görmedi ini kontrol 
edin.

•  Garanti süresi doluncaya kadar mümkün 
oldu unda ambalaj malzemelerini saklay n.

Tehlike!
Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak 
de ildir! Çocuklar n plastik po et, folyo 
ve küçük parçalar ile oynamas  yasakt r! 
Çocuklar n küçük parçalar  yutma ve po etler 
nedeniyle bo ulma tehlikesi vard r!

•  Elektrikli dik freze
•  Toz emme adaptörü
•  Pergel ucu
•  K lavuz bilezi i
•  Paralel dayanak 
•  Anahtar
•  S kma pensesi
• Koruma kapa
•  Orijinal Kullanma Talimat  
•  Güvenlik Uyar lar  
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3. Kullan m amac na uygun kullan m

 Dik freze özellikle a aç ve plastik i lenmesi 
için uygundur, bunun d nda budak yerlerinin 
kesilmesinde, oluk frezelemede, derinlemesine 
girintilerin i lenmesinde, kavislerin ve yaz lar n 
kopyalanmas nda vs. kullan labilir. Dik freze ile 
metal, ta  vs. i lenmesi yasakt r.

Makine yaln zca kullan m amac na göre 
kullan lacakt r. Kullan m amac n n d ndaki 
tüm kullan mlar makinenin kullan lmas  için 
uygun de ildir. Bu tür kullan m amac  d ndaki 
kullan mlardan kaynaklanan hasar ve yaralan-
malarda, yaln zca kullan c /i letici sorumlu olup 
üretici  rma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlar m z n ticari, zanaatkarlar veya 
endüstriyel kullan m için uygun olmad n  ve bu 
kullan mlar için tasarlanmad n  dikkate al n. Ale-
tin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya ben-
zer kullan mlarda kullan lmas ndan kaynaklanan 
hasarlar garanti kapsam na dahil de ildir.

4. Teknik özellkler

 ebeke gerilimi: ......................230-240 V ~ 50 Hz
Güç:  ........................................................ 1100 W
Bo ta çal ma devri:  ..... 11.000 - 30.000 dev/dak.
Strok yüksekli i:  ...... 55 mm (Frezeleme derinli i)
Germe bilezi i:  .............................Ø 8 ve Ø 6 mm
Form frezesi için max.:  ............................. 30 mm
Koruma s n f :  ................................................ II/&
A rl k:  ........................................................3,1 kg

Tehlike! 
Ses ve titre im
Ses ve titre im de erleri EN 60745 normuna göre 
ölçülmü tür.

Ses bas nç seviyesi LpA  ...................... 94,4 dB(A)
Sapma KpA  ................................................... 3 dB
Ses güç seviyesi LWA  ........................ 105,4 dB(A)
Sapma KWA .................................................... 3 dB

Kulakl k tak n.
Gürültü i itme kayb na sebep olabilir.

Toplam titre im de erleri (üç yönün vektör 
toplam ) EN 60745 normuna göre ölçülmü tür.

El saplar
Titre im emisyon de eri ah = 15,877 m/s2

Sapma K = 1,5 m/s2

Aç klanan titre im emisyon de eri standart test 
metoduna göre ölçülmü  olup bu de er, elekt-
rikli aletin kullan m türü ve ekline ba l  olarak 
de i ebilir ve istisnai durumlarda aç klanm  olan 
bu de erin üzerinde olabilir.

Aç klanan titre im emisyon de eri elektrikli 
aletin di er elektrikli aletler ile k yaslanmas nda 
kullan labilir.

Aç klanan titre im emisyon de eri, aletin 
i letilmesinde etrafa verilecek rahats zl n ve etki-
nin tahmin edilmesinde de kullan labilir.

Makineden kaynaklanan gürültü ve titre im 
olu mas n  asgariye indirin!
•  Sadece hasarl  ve ar zal  olmayan aletler 

kullan n.
•  Aletlerin düzenli olarak bak m n  yap n ve te-

mizleyin.
•  Çal ma tarz n z  alete göre ayarlay n.
•  Aletlerinize a r  yüklenmeyin.
•  Gerekti inde ar zal  aletin kontrol edilmesini 

sa lay n.
•  Aleti kullanmad n zda kapat n.
•   eldiveni tak n.

Dikkat! 
Kalan riskler
Bu elektrikli aleti, kullanma talimat na uygun 

ekilde kullansan z dahi yine de baz  riskler 
mevcut kal r. Bu elektrikli aletin yap  türü ve 
modeli itibari ile a a da aç klanan tehlikeler 
meydana gelebilir:
1.  Uygun bir toz maskesi tak lmad nda akci er 

hasarlar n n olu mas .
2.  Uygun bir kulakl k tak lmad nda i itme 

hasarlar n n olu mas .
3.  Elektrikli alet uzun süre kullan ld nda veya 

talimatlara göre kullan lmad nda veya 
bak m  düzgün ekilde yap lmad nda el-kol 
titre iminden kaynaklanan sa l k hasarlar n n 
olu mas .
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5. Çal t rmadan önce

Makineyi elektrik ebekesine ba lamadan önce 
makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen de erlerin 
elektrik ebekesi de erleri ile ayn  olup olmad n  
kontrol edin.
kaz! 

Makine üzerinde ayar i lemi yapmadan önce 
daima  i prizden ç kar n.

 Aleti çal t rmadan önce tüm kapaklar ve emniyet 
donan mlar  talimatlara göre monte edilecektir

5.1 Toz emme eleman n n montaj  
( ekil 2/ Poz. 1)

Dikkat! Sa l k aç s ndan toz emme 
tertibat n n kullan lmas  mutlaka gereklidir.
•  Dik frezeyi, toz emme adaptörünü (1) kul-

lanarak elektrik süpürgesine veya toz emme 
tertibat na ba lay n. Böylece i  parças ndan 
yay lan tozun optimal ekilde toplanmas n  
sa lam  olursunuz. Avantajlar : Hem aletinizi 
hem de sa l n z  korumu  olursunuz. Ayr ca 
çal ma alan n z da temiz ve emniyetli kal r.

•  Çal ma esnas nda olu an toz tehlikeli ola-
bilir. Lütfen bu konu ile ilgili olarak güvenlik 
uyar lar  bölümünde aç klanan bilgileri dikkate 
al n.

•  Toz emme i lemi için kullan lacak elektrik 
süpürgesi i lenecek malzeme için uygun 
olmal d r. A r  derecede sa l a zarar verici 
malzemeler ile çal t n zda spesyal elektrik 
süpürgesi kullan n.

•  Toz emme adaptörünü (1) her iki gömme ba l  
civata (f) ile freze pabucuna (2) ba lay n.

•  Toz emme adaptörü hortumlu toz emme ma-
kinelerine (elektrik süpürgesi) ba lanabilir.

•  Toz emme adaptörünün iç çap  35 mm’dir. 
Toz emme adaptörü çap na uygun bir hortum 
tak n.

5.2 Koruma kapa n n montaj  
( ekil 3/Poz. 24)

Koruma kapa n  (24) ekil 3’de gösterildi i gibi 
monte edin.

5.3 Paralel dayana n montaj  
( ekil 4/Poz. 21)

•  Paralel dayana n (21) k lavuz milini (a) freze 
pabucunun (2) deliklerine (b) tak n.

•  Paralel dayana  (21) istenilen ölçüye 
ayarlay n ve kelebek civatalar (3) ile s k n

5.4 Pergel ucunun montaj  ( ekil 5)
•  Pergel ucu (13)  ve ait olan tutma eleman  ile 

daire eklinde bölümler açabilirsiniz.
•  Pergel ucunu (13) k lavuz demirlerinden (a) 

birisinin ucuna s k t r n. K lavuz demirini (a) 
freze pabucunun (2) deliklerinden (b) birine 
yerle tirin. K lavuz demirini (a) civatalar (3) ile 
freze pabucuna (2) ba lay n.

•  stenilen yar çap de erini pergel ucu (13) ve 
freze aras nda ayarlay n.

•  Pergel ucunu (13) frezelemek istedi iniz 
dairenin ortas na pozisyonlay n. Gerekti inde 
p ergel ucunun (13) kelebek civatas n  (a) 
gev eterek pergel ucunun (13) a a ya do ru 
olan parças n  uzat n/k salt n.

5.5 K lavuz bilezi inin montaj  
( ekil 6-7/Poz. 20)

•  K lavuz bilezi ini (20) iki gömme ba l  civata 
(f) ile freze pabucuna (2) ba lay n.

•  K lavuz bilezi i (20) harekete ba lama bilezi i 
(b) ile ablon (c) üzerinde hareket ettirilir.

•  Tam do ru kopyalama için i  parças  (d), “ha-
rekete ba lama bilezi i d  kenar ” ile “freze 
d  kenar ” (e) aras ndaki fark kadar büyük 
olacakt r.

5.6 Freze tak m n n montaj /demontaj  
( ekil 8 - 11)

kaz! Fi i prizden ç kar n!
Dikkat! Dik freze ile çal ld ktan sonra freze 
tak m  nispeten uzun bir süre çok s cak kal r.
Dikkat! Freze uçlar  çok keskindir. Freze 
tak mlar  ile çal rken daima i  eldiveni tak n.
•  Bu dik freze makinesine aft çaplar  6 mm ve 

8 mm olan freze uçlar  tak labilir. Birçok freze 
ucunun aft çap  yukar da aç klanan ölçüler 
kadard r.

•  Dik freze a a da aç klanan malzemelerden 
imal edilmi  frezeleri kullanabilirsiniz:
- HSS – Yumu ak a açlar n i lenmesi için 
uygundur
- TCT – Sert a aç, sunta ve plastik 
malzemelerin i lenmesi için uygundur. 
Uygulaman z için uygun freze ucunu seçin.

•  Freze ucunu ilk kez kulland n zda: Freze 
kafas ndaki plastik ambalaj  ç kar n.

•  Somun, germe bilezi i ve freze af n  takma-
dan önce temizleyin.

•  Mil sabitlemesini (12) bast r n ve ayn  za-
manda mili döndürerek milin sabitlenmesini 
sa lay n.

•  Germe somununu (10) anahtar (22) ile aç n.
•  Ba l  olmas  halinde sökülecek olan freze 

ucunu germe bilezi inin (23) içinden ç kar n.
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•  Uygulaman z için uygun freze ucunu seçin.
•  Seçilen freze ucu için uygun germe bilezi ini 

(23) seçin.
•  Germe bilezi i (23) ve somunu (10) dik freze-

nin miline yerle tirin.
•  Freze ucunun aft n  germe bilezi i içine tak n.
•  Mil sabitlemesini (12) bas l  tutun.
•  Somunu (10) anahtar (22) ile s k n.
•  Freze ucu germe bilezi i (23) içine en az 

20mm girmi  olmal d r.
•  letmeye almadan önce freze ucunun 

sa lam oturmas  ve düzgün dönmesi kontrol 
edilmelidir!

kaz! Makineyi çal t rmadan önce ayar ve 
montaj tak mlar n  uzakla t r n.

6. Kullanma

•  Dü ük kaliteli veya hasarl  freze uçlar n  
kullanmay n. Sadece aft çaplar  6 mm ve 8 
mm olan freze uçlar n  kullan n. Freze uçlar  
ayr ca ayarlanacak devir de erinde çal ma 
için tasarlanm  olmal d r.

•  Uygulama esnas nda d ar  f rlamamas  için 
i lenecek parçay  uygun s kma tertibat  ile 
emniyet alt na al n. S kma tertibatlar  kullan n.

•  Kabloyu daima makinenin arkas nda tutun!
•  Kesinlikle metal parçalar, civata, çivi vb. gibi 

malzemeleri frezelemeyin.

6.1 Aç k/ Kapal  alteri ( ekil 12/Poz. 4)
Makineyi çal t rmak için çal t rma blokaj 
dü mesine (5) bas n ve sonra Aç k/Kapal  

alterine (4) bast r n.

Makineyi kapatmak için Aç k/Kapal  alterini (4) 
b rak n.

6.2 Devir ayar  ( ekil 13/Poz. 11)
Uygun devir ayar  i lenecek malzeme ve freze ucu 
çap na ba l d r. Devir ayar alteri (11) ile 11.000 
- 30.000 dev/dak. Aras nda bir devir de eri seçin. 
Burada 7 de i ik alter pozisyonundan birisini 
seçebilirsiniz. alter pozisyonlar n n farkl  devir 
de erleri öyledir:

alter pozisyonu 1: yakl. 11.000 dev/dak. 
(asgari devir)

alter pozisyonu 2: yakl. 12.000 dev/dak.
alter pozisyonu 3: yakl. 15.000 dev/dak.
alter pozisyonu 4: yakl. 18.000 dev/dak.
alter pozisyonu 5: yakl. 22.000 dev/dak.

alter pozisyonu 6: yakl. 26.000 dev/dak.
alter pozisyonu 7: yakl. 30.000 dev/dak.

(azami devir)

Devir ayar n  yükseltme:
Devir ayar dü mesini (11) art  yönüne hareket 
ettirin.

Devir ayar n  azaltma:
Devir ayar dü mesini (11) eksi yönüne hareket 
ettirin.

6.3 Freze derinli inin ayarlanmas  
( ekil 14-17)

•  Makineyi i lenecek parçan n üzerine koyun.
•  Kelebek civatas n  (16) ve s kma sap n  (9) 

aç n.
•  Freze i  parças na temas edinceye kadar ma-

kineyi yava ca a a ya hareket ettirin.
•  S kma sap n  (9) s k n.
•  Hassas ayarlamay  (15) ekil 17’de 

gösterildi i gibi 0 de erine ayarlay n.
•  Revolver son dayana n  (14), derinlik 

dayana  (19) en dü ük seviyede ayaralanan 
son dayana n (a) üzerinde olacak ekilde 
ayarlay n.

•  Derinlik dayana n  (19) son dayana a (a) 
temas edinceye kadar indirin. Arkas ndan ke-
lebek civatas n  (16) s k n.

•  breyi (17) skalan n (18) s f r noktas na 
ayarlay n.

•  Kelebek civatas n  (16) aç n. Derinlik 
dayana n  (19), ibre (17) skalada (18) isteni-
len frezeleme derinli ini gösterinceye kadar 
yukar  itin. Kelebek civatas n  tekrar s k n.

•  Yap lan ayar , yonga parças  üzerinde numu-
ne frezelemesi yaparak test edin.

•  Bundan sonra frezeleme derinli inin has-
sas ayar  yap labilir. Bunun için hassas ayar 
dü mesini (15) istenilen ölçüye ayarlay n.

Hassas ayar dü mesini (15) saatin tersi yönüne 
döndürme: Frezeleme derinli i artar

Hassas ayar dü mesini (15) saat yönüne döndür-
me: Frezeleme derinli i azal r

Hassas ayar dü mesinin (15) bir taksimat dön-
dürülmesi 0,04mm’lik frezeleme derinli ine e ittir, 
tam tur döndürülmesi ise 1mm’ye e ittir.

Hassas ayarlamada (15) alt halka (b) ayr  olarak 
döndürülebilir. Bu sayede, hassas ayarlamay  (15) 
bozmadan s f r noktas n  ayarlamak mümkündür. 
Bak n z ekil 17 ve a a daki i lemleri yap n:
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• Halkay  (b) a a ya bast r n.
• stenilen pozisyona eri ilinceye kadar halkay  

tutun ve döndürün.
• Halkay  b rak n.

6.4 Frezeleme uygulamas
•  Freze ucunun hasar görmesini önlemek için 

i  parças  üzerinde hiçbir yabanc  madde 
bulunmamas n  sa lay n.

•  Elektrik kablosunun fi ini uygun prize 
ba lay n.

•  Makineyi her ik sap ndan (7) tutun.
•  Dik frezeyi i  parças  üzerine koyun.
•  Frezeleme derinli ini Madde 6.3’de 

aç kland  ekilde ayarlay n.
•  Devir ayar n  Madde 6.2’de aç kland  ekilde 

seçin ve makineyi çal t r n (bkz. Madde 6.1)
•  Yap lan ayar , yonga parças  üzerinde numu-

ne frezelemesi yaparak test edin.
•  Makinenin tam h z na eri mesini bekleyin. 

Önce freze ucunu çal ma yüksekli ine indirin 
ve makineyi bu pozisyonda germe sap  (9) ile 
bloke edin.

Frezeleme yönü: Freze ucu saat yönünde dö-
ner.  kazalar n  önlemek için frezeleme i lemi 
daima, dönme yönüne (aksi yön) kar  yönde 
gerçekle melidir ( ekil 18).

lerletme:  parças n n do ru ilerletme ayar  
ile i lenmesi çok önemlidir. Gerçek i  parças n  
i lemeden önce ayn  tip i  parças n n yonga 
parçalar  ile birkaç test frezelemesi yapman z  
tavsiye ederiz. Bu ekilde en iyi çal ma h z  çok 
basit bir ekilde belirlenebilir.

Çok dü ük ilerletme:
Freze ucu a r  derecede s nacakt r. Örne in 
ah ap gibi yan c  malzeme i lendi inde i  parças  
alev alabilir.

Çok yüksek ilerltme:
Freze ucu hasar görebilecektir. Frezeleme kalitesi: 
Pürüzlü ve düzgün de il.

 parças n  uzakla t rmadan veya dik frezeyi 
yere koymadan önce freze ucunun tamamen 
durmas n  bekleyin.

6.5 Kademeli frezeleme
lenecek malzemenin sertli ine ve frezeleme 

derinli ine göre frezeleme birkaç kademede 
yap lacakt r.
• Frezeleme birkaç kademede yap laca nda 

son dayanak revolverini (14), frezeleme 

derinli i Madde 6.3’de aç kland  gibi 
ayarland ktan sonra derinlik dayana  (19) 
en yüksek son dayanak (a) üzerinde olacak 

ekilde ayarlay n.
•  Bu ayarlama ile frezeleme i lemini uygulay n. 

Birinci frezeleme kademesi tamamland ktan 
sonra son dayanak revolverini (14), derinlik 
dayana  (19) orta son dayanak (a) üzerinde 
olacak ekilde ayarlay n. Bu ayar pozisyonun-
da da bir frezeleme kademesi uygulay n.

•  Son olarak en dü ük son dayana  (a) 
ayarlay n ve frezelemeyi tamamlay n.

6.6 Pergel ucu ile daire bölüm frezeleme (13)
Bir merkez çevresinde daire bölümü frezelemek 
için u çal malar  yap n:
•  Pergel ucunu (13) Madde 5.4’de aç kland  

gibi monte edin ve ayarlay n.
•  Pergel ucunu (13) frezelenecek dairenin mer-

kezine bat r n.
•  Frezeleme i lemini Madde 6.4’de aç kland  

gibi gerçekle tirin.

6.7 Paralel dayanak ile frezeleme (21)
 parças n n düz d  kenar  boyunca frezelemek 

için u çal malar  yap n:
•  Paralel dayana  (21) Madde 5.3’de 

aç kland  gibi monte edin
•  Paralel dayana  (21) i  parças n n d  kenar  

boyunca hareket ettirin.
•  Frezeleme i lemini Madde 6.4’de aç kland  

gibi gerçekle tirin.

6.8 Serbest el ile frezeleme
Dik freze ile herhangi bir k lavuz demiri kullanma-
dan da frezeleme yap labilir. Serbest el frezeleme-
sinde örne in gravür i leri gibi kreyatif çal malar 
yap labilir.
•  Bunun için makineyi çok yass  frezeleme 

ayar na ayarlay n!
•   parças n n i lenmesinde freze uçlar n n 

dönme yönüne dikkat edin ( ekil 18).

6.9 Form ve kenar frezeleme ( ekil 19)
•  Form (a) ve kenar frezeleme (b) i lemi için 

hareket ba lama bilezi i bulunan özel freze 
tak mlar  da kullan labilir.

•  Freze tak m n  monte edin.
•  Makineyi dikkatlice i  parças na yakla t r n.
•  K lavuz muylusunu veya rulman  (c) hafifçe 

bast rarak i  parças n n kenar  boyunca ha-
reket ettirin.
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kaz! 
Malzeme türüne ba l  olarak büyük frezele-
me derinlikleri ile çal ld nda çal malar 
birkaç kademede yap lacakt r. Frezeleme 
çal malar nda dik freze cihaz n  iki elinizle 
tutun.

7. Elektrik kablosunun de i tirilmesi

Tehlike! 
Bu aletin elektrik kablosu hasar gördü ünde 
olu abilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi 
için kablo, üretici  rma veya yetkili servis veya uz-
man bir personel taraf ndan de i tirilecektir.

8. Temizleme, Bak m ve Yedek Parça 
Sipari i

Tehlike! 
Temizlik çal malar ndan önce elektrik kablosunu 
prizden ç kar n.

8.1 Temizleme
•  Koruma tertibat , havaland rma delikleri ve 

motor gövdesini mümkün oldu unca toz ve 
kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin 
veya dü ük bas nçl  hava ile üfleyerek temiz-
leyin.

•  Aleti kulland ktan hemen sonra temizlemenizi 
tavsiye ederiz.

•  Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve s v  
sabunla temizleyin. Temizleme deterjan  veya 
solvent malzemesi kullanmay n z, bu malze-
meler aletin plastik parçalar na zarar verebilir. 
Cihaz n içine su girmemesine dikkat edin. 
Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarp-
ma riskini yükseltir.

8.2 Kömür f rçalar
A r  k v lc m olu tu unda kömür f rçalar n elektri-
kçi uzman personel taraf ndan kontrol edilmesini 
sa lay n. Tehlike! Kömür f rçalar ancak elektrikçi 
uzman personel taraf ndan de i tirilmelidir.

8.3 Bak m
Cihaz içinde bak m  yap lmas  gereken ba ka bir 
parça yoktur.

8.4 Yedek parça ve aksesuar sipari i:
Yedek parça sipari i yap l rken u bilgiler verilme-
lidir:
• Cihaz tipi
• Cihaz n parça numaras
• Cihaz n kod numaras
• stenilen yedek parçan n yedek parça 

numaras
Güncel bilgiler ve  yatlar internette 
www.isc-gmbh.info sayfas nda aç klanm t r

Tüyo! yi bir çal ma sonucu 
elde etmek için yüksek kalite-
li  marka aksesuarlar  
kullanman z  tavsiye 
ederiz ! www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9. Bertaraf etme ve geri kazan m

Transport hasarlar n  önlemek için alet bir amba-
laj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir 
ve böylece geri kazan labilir veya geri kazan m 
sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarlar  
örne in metal ve plastik gibi çe itli malzemeler-
den meydana gelir. Ar zal  parçalar  evsel at klar n 
at ld  çöpe atmay n. Alet, yönetmeliklere uygun 

ekilde bertaraf edilmesi için özel at k toplama 
merkezlerine teslim edilmelidir. Bu at k toplama 
merkezlerinin nerede oldu unu yerel yönetimler-
den ö renebilirsiniz.

10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalar n  karanl k, kuru ve 
dona kar  korunmu  ve çocuklar n eri emeyece i 
bir yerde saklay n. Optimal depolama s cakl  
5 ve 30 C aras ndad r. Elektrikli aleti orijinal 
ambalaj  içinde saklay n.
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 Sadece AB Ülkeleri çin Geçerlidir

Elektrikli cihazlar  çöpe atmay n z.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2012/19/AB nolu Avrupa Yönetmeli ince ve ilgili yönetmeli in ulusal 
normlara uyarlanmas  sonucunda kullan lm  elektrikli aletler ayr t r lm  olarak toplanacak ve çevreye 
zarar vermeyecek ekilde geri kazan m sistemlerine teslim edilecektir.

Kullan lm  Cihazlar n adesi Yerine Uygulanacak Geri Dönü üm Alternati  : 
Kullan lm  elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu e yalar n  iade etme yerine alternatif olarak, yönetmelikle-
re uygun olarak çal an geri dönü üm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullan lm  cihaz, 
ulusal dönü üm ekonomisi ve at k kanununa göre at klar n ar t lmas n  sa layan kullan lm  cihaz teslim 
alma yerine teslim edilecektir. Kullan lm  alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan ak-
sesuar ile yard mc  malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

 Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklar n n k smen olsa dahi kopyalanmas  veya ba ka ekilde 
ço alt lmas , yaln zca iSC GmbH  rmas n n özel onay  al nmak art yla serbesttir. 

 Teknik de i iklikler olabilir
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  Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirtti imiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çal r z, bu partnerlerin 
irtibat bilgileri Garanti Belgesinde aç klanm t r. Onar m, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlar nda bu 
partner kurulu lar m z sizlere memnuniyetle yard mc  olacakt r.

Bu ürünümüzde a a da aç klanan parçalar do al veya kullan mdan kaynaklanan bir a nmaya maruz 
kal rlar ve a a da aç klanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Kategori Örnek
A nma parçalar * Kömür f rçalar
Sarf malzemesi/Sarf parçalar * Freze ucu
Eksik parçalar

* sevkiyat n içeri ine dahil olmas  zorunlu de ildir!

Ay pl  mal veya eksik parça söz konusu oldu unda durumu internette www.isc-gmbh.info sayfas na bil-
dirmenizi rica ederiz. Ar za bildiriminizde ar zay  ayr nt l  olarak aç klay n ve bunun için a a da aç klanan 
sorular  cevaplay n:

• Alet hiç bir kez çal t  m  yoksa ba tan beri mi ar zal yd ?
• Ar za meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (ar za öncesi 

semptomlar )?
• Sizce aletin ar zal  ana i levi nedir (ana semptom)?  

Bu i levi aç klay n z.
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 Garanti belgesi  

Say n Mü terimiz, 
ürünlerimiz üretim esnas nda s k  bir kalite kontrolden geçirilir. Buna ra men alet veya cihaz n z tam 
do ru ekilde çal mad nda ve bozuldu unda bu durumdan çok üzgün oldu umuzu belirtir ve bozuk 
olan aleti Garanti Belgesi üzerinde aç klanan adrese göndermenizi veya aleti sat n ald n z ma azaya 
ba vurman z  rica ederiz. Garanti haklar ndan faydalanmak için a a daki kurallar geçerlidir:
1. Bu garanti ko ullar  sadece, ürünü ticari olarak veya serbest meslek uygulamalar nda kullanmayacak 

olan tüketiciler yani gerçek ki iler için geçerlidir. Bu garanti ko ullar , ilgili üretici  rman n yasal ga-
ranti hükümlerine ek olarak mü terilerine tan d  ek maddeleri düzenler. Kanuni Garanti Haklar n z 
bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve sakl  kal r. Garanti kapsam nda sundu umuz hizmetler 
ücretsizdir.

2. Söz konusu garanti hizmeti kapsam  sadece ilgili üretici  rmadan sat n ald n z yeni alet için geçerli 
olup malzeme veya imalat hatas n  kapsar. Ay pl  mal n tela  si, ilgili ar zan n giderilmesi veya aletin 
yenisi ile de i tirilmesi ile s n rl d r ve bu seçim  rmam za aittir. Aletlerimizin ve cihazlar m z n ticari 
ve endüstriyel kullan m amac  için tasarlanmad n  lütfen dikkate al n z. Bu nedenle aletin ticari ve 
endüstriyel i letmelerde kullan lmas  veya benzer çal malarda çal t r lmas  durumunda Garanti 
Sözle mesi geçerli de ildir.

3. Garanti kapsam na dahil olmayan durumlar: 
- Montaj talimat na veya yönetmeliklere ayk r  yap lan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan 
hasarlar, kullanma talimat na riayet etmeme nedeniyle olu an hasarlar (örne in yanl  bir ebeke 
gerilimine veya ak m türüne ba lama gibi), kullan m amac na veya talimatlara ayk r  kullan mdan kay-
naklanan hasarlar veya bak m ve güvenlik talimatlar na riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar 
veya aletin anormal çevre ko ullar na maruz b rak lmas  veya bak m ve temizlik çal malar n n yeter-
siz olmas ndan kaynaklanan hasarlar. 
- Kullan m amac na veya talimatlara ayk r  kullan mdan kaynaklanan hasarlar (örne in alete a r  
yüklenme veya kullan m na izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin/cihaz n içine yabanc  madde-
nin girmesi (örne in kum, ta  veya toz, transport hasarlar ), zor kullanma veya harici zorlamalardan 
kaynaklanan hasarlar (örne in a a  dü me nedeniyle olu an hasar). 
- Kullan ma ba l  ola an veya di er do al a nma nedeniyle olu an hasarlar.

4. Garanti süresi 24 ayd r ve garanti süresi aletin sat n al nd  tarihte ba lar. Ar zay  tespit etti inizde 
garanti hakk ndan faydalanma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti 
süresi dolduktan sonra garanti hakk ndan faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin onar lmas  veya 
de i tirilmesi garanti süresinin uzamas na yol açmaz ayr ca onar lan alet veya tak lan parçalar için 
yeni bir garanti süresi olu maz. Bu ayn  zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.

5. Garanti haklar n zdan faydalanmak istedi inizde ar zal  aleti www.isc-gmbh.info sayfas na bildirin. 
Kasa  i veya yeni aletinizi sat n ald n z  belgeleyen di er bir evra  haz r tutun. Kasa  i veya tip 
etiketi olmaks z n gönderilen aletler, aletin tam olarak tan mlanma olana n n bulunmamas  nedeniy-
le garanti hizmetleri d ndad r. Aletinizin ar zas  garanti hizmetleri kapsam ndaysa en k sa zamanda 
onar lm  veya yeni bir alet adresinize gönderilecektir.

Ayr ca garanti kapsam na dahil olmayan veya garanti süresi dolan ar zalar  ücreti kar l nda memnuniy-
etle onar r z. Bunun için aleti lütfen Servis adresimize gönderin.

A nma, sarf ve eksik parçalar için bu Kullanma Talimat n n servis bilgileri bölümündeki garanti 
ko ullar nda belirtilen k s tlamalara at fta bulunuruz.
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