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Bu ürünü uygun bir şekilde kullanmak için, bu kılavuzda bulunan güvenlik sınırlarına,
kurulum talimatlarına ve çalışma talimatlarına uymalısınız. Bu ürünü kullanan ve
bakımını yapan tüm kişiler bu kılavuzdan haberdar olmalı ve potansiyel tehlikeler
hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuklar ve engelli kişiler bu ürünü kullanamaz.
Çocuklar ürünün kullanıldığı alanda bulunuyorlarsa devamlı gözlemlenmelidir. Ayrıca
bölgenizde yürürlükte olan kaza önleme yönetmeliklerine uymanız zorunludur. Aynı
durum genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları için de geçerlidir.
Üretici, bu üründe yapılan herhangi bir değişiklikten ve bu
değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.
Ürünü yağmurda veya nemli bir yerde kullanmayın. Hasarlı parça
kuru tutun
olup olmadığını kontrol edin. Bu ürünü kullanmadan önce hasarlı
parça veya kablo olmadığını kontrol edin. Arızalı veya hasarlı
parçalar yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Elektrik çarpmasına
karşı koruyun. Su boruları gibi topraklanmış nesnelerle teması önleyin.
UYARI. Bu Kullanım Kılavuzunda önerilenler dışında bir aksesuar
veya ekin kullanılması bireysel yaralanma riski oluşturabilir.
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Genel Hasar

Bu ürün belirli pilleri şarj etmek için tasarlanmıştır, bu kılavuzda belirtilmeyen
herhangi bir kullanım yanlış kullanım olarak kabul edilecektir. Ürün sadece öngörülen
amacı için kullanılmalıdır. Bu Kılavuzda belirtilen amaç dışında kullanım hatalı
kullanım durumu olarak değerlendirilecektir. Bu tür hatalı kullanım durumlarından
kaynaklanan hasar veya yaralanmadan üretici değil kullanıcı sorumlu olacaktır.
Üründe arıza varsa veya beklenmedik sesler çıkarıyorsa, kullanmadan önce lütfen
kılavuza, servis merkezine veya satıcınıza danışın. Elektromanyetik uyumluluk için
ilgili standartlara uygundur.
Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen e-posta
adresinden iletişime geçin: support@stellenDOER.com
www.stellendoer.com.tr

bakım ve çevre
genel muayene
Tüm sabitleme vidalarının mevcut ve sıkı olduğunu düzenli olarak kontrol edin,
zamanla titreşimle gevşeyebilirler. Aletin havalandırma deliklerini her zaman açık
ve temiz tutun. Toz ve kiri düzenli olarak temizleyin. Basınçlı hava veya fırçayla
temizlemek en iyi yöntemdir.
DİKKAT, Aletin plastik parçalarını temizlemek için temizlik maddeleri kullanmayın.
Nemli bir bez üzerinde hafif bir deterjan kullanılması tavsiye edilir. Alet suyla temas
etmemelidir. Her kullanımdan sonra aracı fırçayla dikkatlice temizleyin. Pil yuvası,
hareketli parçalar ve klipslerin etrafındaki kalıntıları temizleyin.

semboller
Ürün çeşitli konfigürasyonlarda satılmaktadır. Bu kullanım kılavuzundaki
resimler ve açıklamalar ürününüzden farklı olabilir. Bu kılavuzda yer
almayan özellikler veya aksesuarlar için veya bir özellik veya işlevden
emin değilseniz, tedarikçinizle iletişime geçin veya güncellenmiş
kullanım kılavuzunu ve uyumlu parçaları bulup bulamayacağınızı www.
stellenDOER.com ziyaret edin.

yağlama
İç yağlamaya gerek yoktur, yatak bölgesi sızdırmazdır. Metal parçaların üzerindeki
makine yağı kaplaması korozyonu engellemeye yardımcı olur.

saklama
Aleti, kullanım kılavuzunu ve aksesuarları güvenli ve kuru bir yerde saklayın. Bu
şekilde tüm bilgiler ve parçalar her zaman elinizin altında olacaktır. Lityum iyon
piller ideal olarak 10ºC ve 20ºC (50ºF ve 68ºF) arasında %40 ila 80 kapasite ile
saklanmalıdır.
UYARI! Kalıcı hasarı önlemek için Lityum-İyon pilleri her zaman depolamadan önce
ve en az 3 ayda bir şarj edin.

çevre
Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde lütfen çevreyi göz önünde bulundurun
ve genel evsel atıklarla birlikte atmak yerine tanınmış bir geri dönüşüm tesisine
götürün.
Elektrikli ürünlerin ve pillerin geri dönüştürülmesi ve atılması hakkında bilgi almak
için yerel belediyenizi, evsel atık geri dönüşüm tesisi veya geri dönüşüm merkezinizi
arayın. Bölgenizdeki uygun imha tesislerine erişiminiz yoksa lütfen satın aldığınız
yerle iletişime geçin, size ürününüzü en iyi şekilde bertaraf etmenin yolunu
bildireceklerdir.

bakım
Tüm elektrikli parçalara düzenli olarak onaylı bir mühendis tarafından bakım
yapılmalıdır.

genel hasar
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genel elektrikli el aletleri güvenlik uyarıları
1) iş ve güvenliği

a.	Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.
Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye
çıkarır.
b.	Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar veya toz
gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, tozu veya dumanı ateşleyebilecek
kıvılcımlar oluşturur.
c.	Elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etraftaki kişileri uzak
tutun. Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.

2) elektrik güvenliği

a.	Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklı elektrikli aletlerle herhangi bir
adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun
prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b.	Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış
yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz
topraklanmış yerle temas etmişse, elektrik çarpması riski
artar.
c.	E lektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz
bırakmayın. Elektrikli alete giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d.	Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli aleti taşımak, çekmek
veya fişten çıkarmak için asla kabloyu kullanmayın.
Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini artırır.
e.	E lektrikli aleti açık havada çalıştırırken, açık havada
kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekanda
kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması
riskini azaltır.
f.	Bir elektrikli aleti nemli bir yerde çalıştırmak kaçınılmazsa,
artık akım cihazı (RCD) korumalı bir besleme kullanın. RCD
kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

3) bireysel güvenlik

a.	Bir elektrikli aleti çalıştırırken dikkatli olun, ne yaptığınıza
dikkat edin ve özenli davranın. Yorgunken veya uyuşturucu,
alkol veya ilaçların etkisi altındayken elektrikli alet
kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi bireysel yaralanmalara neden olabilir.
b.	Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman göz koruyucu
kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu gibi
koruyucu ekipmanlar bireysel yaralanmaları azaltacaktır.
c.	İstem dışı çalıştırmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil
takımına bağlamadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan
önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun.
Parmağınız şalter üzerindeyken elektrikli aletleri taşımak
veya şalteri açık olan elektrikli aletlere enerji vermek
kazalara davetiye çıkarır.

d.	Elektrikli aleti açmadan önce herhangi bir ayar anahtarını
çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına takılı bir anahtar
veya anahtar bireysel yaralanmaya neden olabilir.
e.	A şırı çalıştırmayın. Her zaman doğru ayak ve dengeyi
koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha
iyi kontrol edilmesini sağlar.
f.	İşe uygun giyinin. Bol kıyafetler giyinmeyin ve takı takmayın.
Saçınızı ve kıyafetlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol kıyafetler, takılar ve uzun saç, hareket eden kısımlara
yakalanabilir.
g.	Toz emme ve toplama tesislerinin bağlantısı için cihazlar
sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve uygun şekilde
kullanıldığından emin olun. Toz toplamanın kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
h.	Aletlerin sık kullanımından kazanılan alışkanlığın, dikkatsiz
olmanıza ve alet güvenliği ilkelerini göz ardı etmenize izin
vermeyin. Dikkatsiz bir hareket, bir saniyeden kısa bir süre
içinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

4) elektrikli alet kullanımı ve bakımı

a.	Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli
aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi
daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
b.	A nahtar açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.
Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve onarılmalıdır.
c.	H e r h a n g i b i r a y a r l a m a y a p m a d a n , a k s e s u a r l a r ı
değiştirmeden veya elektrikli aletleri depolamadan önce fişi
güç kaynağından çekin ve/veya çıkarılabilirse pil takımını
elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri,
elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
d.	Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği
bir yerde saklayın ve elektrikli alete veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.
Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e. E
 lektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılıp
kırılmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek
diğer koşulları kontrol edin. Hasarlıysa, kullanmadan önce
elektrikli aleti tamir ettirin. Birçok kaza, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanır.
f.	Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Düzgün bakımı yapılmış,
keskin kenarları olan kesici takımların sıkışma olasılığı daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g.	Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vs. bu talimatlara
uygun olarak, çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate
alarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanandan farklı işlemler
için kullanılması tehlikeli bir duruma neden olabilir.
h.	Kolları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve
gresten arındırılmış halde tutun. Kaygan kollar ve kavrama
yüzeyleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulmasına ve kontrolüne izin vermez.

5) pilli alet kullanımı ve bakımı

a.	Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin.
Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
b.	Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak belirlenmiş pil paketleri
ile kullanın. Diğer pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın riski oluşturabilir.
c.	Pil takımı kullanılmadığında, ataş, madeni para, anahtar, çivi,
vida veya bir terminalden diğerine bağlantı oluşturabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinin
birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya yangına neden
olabilir.
d.	Kötü koşullar altında pilden sıvı fışkırabilir, temastan kaçının.
Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas
ederse ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya
yanıklara neden olabilir.
e.	Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil takımını veya
aleti kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış
piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olan
öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.
f.	Pil takımını veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz
bırakmayın. Ateşe veya 130 °C'nin üzerindeki sıcaklığa
maruz kalınması patlamaya neden olabilir.
g.	T üm şarj talimatlarını izleyin ve pil takımını veya aleti
talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.
Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki
sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini
artırabilir.

6) servis

a.	Elektrikli aletinizin servisini yalnızca aynı yedek parçaları
kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
b.	Hasarlı pil takımlarına asla bakım yapmayın. Pil paketlerinin
servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcılar
tarafından yapılmalıdır.

konutlar için riskler

	Bu ürünü tüm güvenlik gereksinimlerine uygun olarak
çalıştırsanız bile, olası yaralanma ve hasar riskleri devam
eder.
	Bu ürünün yapısı ve tasarımı ile bağlantılı olarak aşağıdaki
tehlikeler ortaya çıkabilir:
1.	Ü rün uzun süreler boyunca kullanılıyorsa veya yeterince
yönetilmiyor ve düzgün bir şekilde bakımı yapılmıyorsa,
titreşim emisyonundan kaynaklanan sağlık sorunları.
2.	K ullanım sırasında kırık uygulama aletleri veya gizli
nesnelerin ani darbesi nedeniyle yaralanmalar ve maddi
hasarlar.

U YA R I ! B u m a k i n e , ç a l ı ş m a s ı ra s ı n d a b i r
elektromanyetik alan üretir. Bu alan bazı durumlarda
aktif veya pasif tıbbi cihazlara/protezlere
müdahale edebilir. Ciddi veya ölümcül yaralanma
riskini azaltmak için, tıbbi cihazlar/protezler
kullanan kişilerin bu makineyi çalıştırmadan önce
doktorlarına ve tıbbi cihazların/protezlerin üreticisine
danışmalarını öneririz.
Elektrikli aleti çalıştırırken kulak koruyucu takın.
Beyan edilen titreşim toplam değeri/değerleri ve beyan edilen
gürültü emisyon değeri/değerleri, standart bir test yöntemine
göre ölçülmüştür ve bir aleti diğeriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir.
Beyan edilen titreşim toplam değeri/değerleri ve beyan
edilen gürültü emisyon değeri/değerleri, maruziyetin ön
değerlendirmesinde de kullanılabilir.

uyarı

Elektrikli aletin kullanımı sırasındaki titreşim ve gürültü
emisyonları, aletin kullanılma biçimlerine, özellikle ne tür iş
parçasının işlendiğine bağlı olarak beyan edilen değerlerden
farklılık gösterebilir.
(Başlatma süresine ek olarak aletin kapatıldığı ve boşta çalıştığı
zamanlar gibi çalışma döngüsünün tüm bölümlerini dikkate
alarak) Gerçek kullanım koşullarındaki maruz kalma tahminine
dayalı olarak operatörü korumak için güvenlik önlemlerini
belirleme ihtiyacı mevcuttur.

bakım ve temizlik

Dikkat! Makinede herhangi bir çalışma yapmadan önce daima
pili çıkarın.
Temizlemek için her zaman kuru veya nemli, ancak ıslak
olmayan bir havlu kullanın. Birçok temizlik maddesi, makinenin
plastik parçalarına zarar verebilecek kimyasal maddeler içerir.
Bu nedenle benzin, tiner, terebentin veya benzeri temizlik
maddeleri gibi güçlü veya yanıcı temizleyiciler kullanmayın.
Aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma deliklerini daima toz
birikintilerinden uzak tutun.

acil durum

	Bu kullanım kılavuzu aracılığıyla bu ürünün kullanımı
hakkında bilgi edinin. Güvenlik talimatlarını unutmayın ve
birebir uyun. Bu, riskleri ve tehlikeleri önlemeye yardımcı
olacaktır.
1.Bu ürünü kullanırken her zaman dikkatli olun, böylece riskleri
erkenden fark edip üstesinden gelebilirsiniz. Hızlı müdahale
ciddi yaralanmaları ve mal hasarını önleyebilir.
2.Ciddi Arıza varsa ürünü kapatın ve güç kaynağından ayırın.
Ürünü tekrar çalıştırmadan önce kalifiye bir uzmana kontrol
ettirin ve gerekirse tamir ettirin.

teknik özellikler
ürün kodu

BLHD1

pil

20 Volt_Maks

mandren

13 mm(½") Metal manşon

maks tork

65Nm / 575inlb

hız

0-600, 0-2,000rpm

basınçlı
pülverizasyon
hareketi

0-7,800, 0-26,000

pedal

16+T+1 konumu

yumuşak başlangıç ve elektronik fren

matkap güvenlik uyarısı
1.Tüm işlemler için güvenlik talimatları
a.	Darbeli delme sırasında kulak koruyucuları
kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme
kaybına neden olabilir.
b.	Yardımcı kolları kullanın. Kontrol kaybı
bireysel yaralanmaya neden olabilir.
c.	Aleti kullanmadan önce uygun şekilde
destekleyin. Bu alet, yüksek bir çıkış
torku üretir ve çalışma sırasında aleti
doğru şekilde desteklemezseniz, bireysel
yaralanmayla sonuçlanan kontrol kaybı
meydana gelebilir.

matkap/tornavida güvenlik uyarısı

13mm fırçasız darbeli
matkap/sürücü

ONE(1)GRIP ile temas
2 hız (yüksek/düşük)

	Kesici aksesuarın gizli kablolara temas edebileceği
bir işlem gerçekleştirirken elektrikli aleti yalıtımlı
tutma yüzeylerinden tutun. "Elektrikli" bir
kabloya temas eden kesme aksesuarı, elektrikli
aletin açıktaki metal parçalarını "elektrikli" hale
getirebilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden
olabilir.

2) U
 zun matkap uçlarını
kullanırken güvenlik talimatları
a.	Asla matkap ucunun maksimum hız değerinden
daha yüksek hızda çalıştırmayın. Daha yüksek
hızlarda, iş parçasına temas etmeden serbestçe
dönmesine izin verilirse uç bükülebilir ve bu da
bireysel yaralanmaya neden olabilir.

İşlev: matkap, tornavida, çekiç

Anahtarsız Mandren

Yön anahtarı – her iki taraf

b.	Matkabı her zaman düşük hızda ve uç iş parçası
ile temas halindeyken başlayın. Daha yüksek
hızlarda, iş parçasına temas etmeden serbestçe
dönmesine izin verilirse uç bükülebilir ve bu da
bireysel yaralanmaya neden olabilir.

2 hız (yüksek/düşük)

Açma anahtarı – her iki taraf

Tork halkası/çekiç seçici

Tetik

Fan çıkış havalandırması

ONE(1)GRIP

Marka/derecelendirme etiketi

Pil (ayrı satılır)

c.	Sadece uçla doğrudan aynı hizada basınç
uygulayın ve asla aşırı basınç uygulamayın. Uçlar
bükülerek kırılmaya veya kontrol kaybına neden
olarak bireysel yaralanmaya neden olabilir.

Montaj rayları ve kontaklar

Kemer kancası

tornavida güvenlik uyarısı
Klips gizli kablolara temas edebileceği bir işlem
gerçekleştirirken elektrikli aleti yalıtımlı tutma
yüzeylerinden tutun. "Elektrikli" bir kabloya temas
eden bağlantı elemanları, elektrikli aletin açıktaki
metal parçalarını "elektrikli" hale getirebilir ve
operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yumuşak
kavrama

doğru aleti seçin
matkap uçları

3 ana tip matkap ucu vardır:

Metal (HSS)

Matkap ucunun yüzeyi kesmeye
devam etmesini sağlamak için yeterli
basınç kullanın, kesmeden dönüyorsa
yüzey ısınır ve sertleşir, bu da delmeyi
çok zorlaştırır.
Bozulmayı önlemek için ince metalleri
ahşap bir destekle destekleyin.
Uçları soğutmak için yağlayın, yangın
risklerine karşı dikkatli olun.

Ahşap ve plastik

(uçta fazladan bir nokta vardır), deliği metal
talaşından temizlemek için matkabı düzenli olarak
geri çekin.

Duvarcılık

(2 kürek kafasına sahiptir) bir darbeli matkap,
sert duvar ve tuğlaların hızlı çalışmasını sağlar,
büyük bir matkap ucu kullanmadan önce küçük bir
pilot delik daha hızlıdır. Bir karoyu delerken, deliği
işaretlemek ve kaymayı önlemek için maskeleme
bandı kullanın, sıkı ve dengeli bir baskı ve sabır
iyi bir sonuç verecektir. Tozu azaltmak için suyla
yağlayın.

sürücü uçları

Soldaki resimler hem Phillips™
hem de Posidrive™ vida başlarını
göstermektedir. Bu vida başları
genellikle karıştırılır. Posidrive™ vida
başında ikinci çapraz şekil mevcuttur,
bu tip vida için 8 yivli tahrik ucunu
kullanın. Posidrive™ PZ2, PZ3 vb.
kullanır. Phillips™ tahrik uçları
genellikle PH2, PH3 vb. ile işaretlenir
ve 4 kanala sahiptir. Daha büyük
boyutlar için daha büyük sayılar mevcuttur.
Bir vidayı takarken veya çıkarırken, ucun vida
kafasına zarar vermemesi için çok sert ve kontrollü
bir basınç uygulayın. Vidaları aynı hizada sürmek
için mümkün olan en düşük tork ayarını kullanın,
bu tutarlı bir sonuç sağlar ve vida başlarının
sıyrılmasını önler.

Çalışmanızı işaretleyin ve matkap
ucunu yönlendirmek veya doğru
konuma vidalamak için bir delgeç
kullanın.
Delme sırasında matkabı çalıştırın ve kesmeye
başlamadan önce tam hıza ulaşmasını bekleyin.
Dönme hızını yavaşlatmayan sabit, eşit bir basınç
ve hız sağlayın. Kesme işlemi yavaşladığında
hafifçe gevşetin ve

kullanım
amacı

matkap dönmeye devam ederken ucu delikten
kaldırın. Bu, kalıntıların delikten çıkmasına ve
basıncı tahliye etmesine izin verecektir. Ucu deliğe
geri taktığınızda, kesme hızının arttığını fark
etmelisiniz.
Metalleri delerken, matkabın her zaman malzemeyi
kesmesini sağlayan sabit bir basınç tutmalısınız.
Matkap ucunun kesmeden dönmesine izin verilirse,
ısı birikecek ve yüzeyi sertleştirecektir.
Sertleştikten sonra malzemeyi kesmek çok zor
olacaktır ve matkap ucuna zarar verebilir. Isıyı
dağıtmak için işlem boyunca sürekli
olarak uygulanan su veya yağ, kesme yüzeylerinin
korunmasına yardımcı olacaktır. Matkap presi/
sütun matkabının yükselen kaldıracı,
kullanıcının kesime daha fazla basınç uygulamasına
izin verebilir.
Aşağıda açıklandığı gibi doğru profile sahip kaliteli
bir keskin matkap ucu veya sertleştirilmiş bir
matkap ucu kullanın.
Matkabın her zaman malzemeyi kesmesini
sağlamak için yeterli basınç kullanın ve işinizin
arka tarafının parçalanmasını ve matkabın iş
parçasına çarpmasını önlemek için bu basıncı
azaltın.
Pillerin sürekli şarj edilmesini gerektiren büyük işler
yaparken, şarj/deşarj döngüsü sırasında Lityumİyon pilleri istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi
unutmayın.
4.0Ah Lityum İyon POWER8 Pil, hızlı şarj cihazında
ilk 30 dakikada tam kapasitesinin %80'ine kadar
şarj edilir, son %20 kapasiteli pil ise daha düşük
bir akımla şarj olur.

Bu alet, mandrene takılan uygun bir
aksesuarla ahşap, metal, seramik ve plastikte
delmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda
vida ve sabitleme elemanlarının çakılması için
de kullanılır. BLHD1 versiyonu, çekiç işlevi
etkinleştirildiğinde beton, tuğla ve duvarda
darbeli delme için de uygundur.

ONE(1)GRIP'in Takılması

NOT! ONE(1)GRIP’i alete bağlayan alandaki
tüm kalıntıları temizleyin. Kontaklar veya
mekanik kontroller, aralarına kalıntı sıkışırsa
hasar görebilir. Alet üzerindeki rayları
UniGrip üzerindeki raylara düzgün bir şekilde
kayacak şekilde hizalayın. Hizalandıktan
sonra, kilitleme mandalı yerine oturduğunda
bir "klik" sesi gelene kadar iki parçayı sıkıca
kaydırın. Bir yön seçip tetiğe kısaca basarak,
mandalın sağlam olduğunu ve elektrik
kontaklarının devreye girdiğini test edin.

ONE(1)GRIP'in çıkarılması

İki UniGrip Release sürgüsünü tutamağın
arkasına kaydırın ve ONE(1)GRIP'i arkadan
aletin dışına kaydırın.

ONE(1)GRIP ve pil takma

Bu ürünü çalıştırmadan önce tüm güvenlik
uyarılarını ve tüm talimatları okuyun ve
anlayın.
Uyarılara ve talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI! Pili, ucu değiştirirken veya
alet hemen kullanılmadığında, kazara
çalıştırmayı önlemek için yön anahtarı
merkezi kilitli konumunda olmalıdır.
Tetiğe basarak aletin yanlışlıkla
çalıştırılmayacağından emin olun.

Keskin bıçaklar, ısı birikimi,
zararlı toz ve uçuşan kalıntılar,
kullanıcı ve etraftakiler için
tehlike oluşturur. Uygun
koruyucu giysi, eldiven,
ayakkabı, akciğer, göz ve kulak
korumasının yanı sıra güvenli
çalışma uygulamalarının
kullanılması bu riskleri
azaltabilir.
1.	Açma anahtarı – geriye
doğru kaydırma (her iki
taraf)
2. Yön/güvenlik anahtarı
3. Raylar
4. Tetik – basmalı
5. ONE(1)GRIP ayrı satılır
6. Pil ayrı satılır

bir ucu takmak/çıkarmak

aleti çalıştırmak

çekiç modunu, delme modunu veya bir tork ayarını seçin

matkap uçlarını veya sürücüyü
değiştirmek için
Orta konumu seçerek tetiği kilitleyin. Uygun bir
uç seçin, aşağıdaki bölüme bakın.
Mandreni, mengeneler ucu kabul edecek kadar
geniş olacak şekilde döndürün.
Elektrikli fren, tetiğe basılmadığı sürece bağlı bir
pil ile devreye girer. Tek mandreni ve matkap
gövdesini kavrayın ve mengeneleri gevşetmek
veya sıkmak için mandreni döndürün.

Tork Kontrol Kelepçesini, gerekli ayar matkabın üstündeki okla hizalanacak
şekilde çevirin.
Çekiç hareketi çekiç simgesiyle gösterilir.

uçuşan kalıntılar

Tahrik torkunu ayarlamak için bir sayıyı okla
hizalayın, daha düşük bir sayı mandrene daha az
tork uygular - kavrama mandreni ayırana kadar
bir vidayı sıkın - yüksek sayı vidayı daha derine
çeker.

gözlerinizi-kulaklarınızısolunumunuzu koruyun

1.Tork seçim halkası bükümü
2.Mandren manşonu bükümü

Matkap/vidalama ucunun mengeneler tarafından
yeterince tutulduğundan emin olun, mengeneler
içinde en az 10 mm veya %25 olmalıdır. Ucun
mengenelerde ortalanıp ortalanamadığını
kontrol edin ve iyice sıkın.
Not! Ucu kullanmadan önce, ucun
ortalandığından ve sabitlendiğinden emin olmak
için matkabı kısaca çalıştırın. Uç dönerken
sallanıyorsa gevşetin ve yeniden takın.

Delme modu matkap sembolü ile gösterilir - maksimum tork için pedal devre
dışı bırakılır.

keskin bıçaklar

yüksek ve düşük vites arasında
geçiş yapmak için
Tetiği bırakın ve matkabın durmasına izin verin.
Yüksek vites ve yüksek hızda delme için Vites
Anahtarını mandrenden geriye doğru kaydırın,
(2) görüntülenecektir. İpucu- Küçük çaplı
matkap uçları için yüksek hız kullanın. Düşük
hız için düşük vitesi seçmek için matkabın
mandrenine doğru kaydırın ve daha yüksek
tork (1) görüntülenecektir. İpucu- büyük çaplı
matkap uçları ve tahrik vidaları için düşük hız
kullanın.
UYARI! Keskin uçları tutarken ve aletleri
çalıştırırken güvenlik ekipmanı kullanın.

tahrik yönünü değiştirmek için

uygun kıyafetler giyin

ONE(1)GRIP üzerindeki Yön Anahtarına basın, 3
konumu vardır. Orta konum tetiği kilitler, diğer
konumlar mandreni saat
yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
Not! Bir uç veya sürücüyü takarken veya
ayarlarken daima kilitli konumu kullanın.Not!
Delme sırasında, sıkışmış bir ucu serbest
bırakmak dışında her zaman saat yönünü
kullanın.

teknik özellikler
ürün kodu

BLCS1

pil

20 Volt_Maks

bıçak boyutu

6-1/2”(165mm)
delik boyutu: 20mm

hız

4,500RPM (yük hızı
yok)

kesme derinliği

@90O 52mm (2.1inç)
@45O 38mm (1.5inç)

eğri kesik
kapasitesi

0O - 45O

Kimse bu ürünleri tüm belgeleri ve uyarı etiketlerini okumadan
ve anlamadan kullanmamalıdır. Bu talimatları güvende tutun
ve tüm kullanıcılara sunun. Yalnızca bu belgede belirtildiği
şekilde kullanılması gerekir, başka herhangi bir kullanım yanlış
kullanım olarak kabul edilecektir.
Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen e-posta adresinden iletişime geçin:
support@stellenDOER.com
www.stellenDOER.com
Tehlike! Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak
tutun. İkinci elinizi yardımcı kolun veya motor gövdesinin
üzerinde tutun. Testereyi iki elinizle tutarsanız, elleriniz
bıçakla kesilemezler.
İş parçasının altına uzanmayın. Koruyucu, iş parçasının
altındaki bıçaktan sizi koruyamaz.
Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına göre
ayarlayın. Bıçak dişlerinin tam dişinden daha azı iş
parçasının altında görünmelidir. Kesilen iş parçasını asla
elinizde veya bacağınızın üzerinden tutmayın. İş parçasını
sabit bir platforma sabitleyin. Vücudun maruz kalmasını,
bıçağın bağlanmasını veya kontrol kaybını en aza indirmek
için çalışmayı uygun şekilde desteklemek önemlidir.
Kesici aletin gizli kablolara girebileceği bir işlem
gerçekleştirirken elektrikli aleti yalıtımlı tutma
yüzeylerinden tutun.

daire testere güvenlik uyarısı
"Elektrikli" bir tel ile temas, aletin açıkta kalan metal parçalarını
"elektrikli" hale getirecek ve operatörü elektrik çarpacaktır.
Keserken her zaman bir gönye veya düz kenar kılavuzu kullanın.
Bu, kesimin doğruluğunu artırır ve bıçağın sıkışma olasılığını
azaltır.
Daima belirtilenlere uygun bıçaklar kullanın, asla bir bıçak veya
bağlantı parçası üzerinde değişiklik yapmayın.
Testerenin montaj donanımına uymayan bıçaklar dış merkezli
olarak hareket ederek kontrol kaybına veya başka hasarlara
neden olabilir.
Asla hasarlı veya yanlış bıçaklı rondelalar veya cıvata
kullanmayın. Bıçak rondelaları ve cıvata, optimum performans ve
çalışma güvenliği için testereniz için özel olarak tasarlanmıştır.
Geri tepmenin nedenleri ve operatörün engellemesi:
Geri tepme, sıkışmış, bağlı veya yanlış hizalanmış bir testere
bıçağına ani bir tepki olup, kontrolsüz bir testerenin iş
parçasından kalkmasına ve operatörün kontrolünden çıkmasına
neden olur.
Bıçak kerfin kapanmasıyla sıkıştırıldığında veya sıkıca
bağlandığında, bıçak durur ve motor tepkisi üniteyi hızla
operatöre doğru geri çeker.
Bıçak kesim sırasında bükülür veya yanlış hizalanırsa, bıçağın
arka kenarındaki dişler ahşabın üst yüzeyine kazarak bıçağın
kertikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru sıçramasına neden
olabilir.
Geri tepme, testerenin yanlış kullanımının ve/veya yanlış
çalıştırma prosedürlerinin veya koşullarının sonucudur ve aşağıda
verilen uygun önlemler alınarak önlenebilir.
Testereyi iki elinizle sıkıca tutun ve kollarınızı geri tepme
kuvvetlerine karşı koyacak şekilde konumlandırın. Vücudunuzu
bıçakla aynı hizada değil bıçağın her iki tarafına da
konumlandırın.
Geri tepme, testerenin geriye sıçramasına neden olabilir, ancak
uygun önlemler alınırsa geri tepme kuvvetleri operatör tarafından
kontrol edilebilir.
Bıçak takıldığında veya herhangi bir nedenle bir kesime ara
verirken, tetiği bırakın ve bıçak tamamen durana kadar testereyi
malzemenin içinde hareketsiz tutun.
Bıçak hareket halindeyken testereyi asla işten çıkarmaya veya
testereyi geriye doğru çekmeye çalışmayın, aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Bıçağın sıkışmasının nedenini ortadan
kaldırmak için araştırın ve düzeltici eylemler gerçekleştirin.
İş parçasındaki bir testereyi yeniden başlatırken, testere bıçağını
kerfte ortalayın ve testere dişlerinin malzemeye geçmediğini
kontrol edin. Testere bıçağı sıkışıyorsa, testere sabitlendiğinden
iş parçasından yukarı çıkabilir veya geri tepebilir.

6-1/2” (165mm) fırçasız daire testere

Taban Plakası
Kesim Kılavuzu
Açı Kilidi
Açı Skalası
Gönye Kılavuzu Kilidi
Ön Kol
Anma Değeri Plakası
Motor Havalandırmaları
Derin Kilit
Yaylı Bıçak Siperi
Testere Bıçağı
Bıçak Kilitleme Rondelası & Vida
Bıçak Siperini Retraktörü
Kavrama Bırakma Kilidi
Toz Emici Eleman
ONE(1)GRIP ayrı satılır
Pil (Ayrı Satılır)

işinizi hazırlayın
‧ Kesimizini işaretleyin ve bıçağı
yönlendirmek için Taban Plakasının
önündeki çentiği kullanın.
‧ Kesme derinliğini, ahşabı temizleyecek
şekilde ayarlayın. 2-5 mm yeterlidir.
Bu, bıçağın bağlanmasını önlemeye,
parçalanmayı önlemeye ve verimliliği
artırmaya yardımcı olacaktır.
‧Kesmeye başlamadan önce testereyi çalıştırın
ve tam hıza ulaşmasını bekleyin. Dönme hızını
yavaşlatmayan sabit, eşit bir basınç ve hız sağlayın.
Bıçak yavaşlarsa hafifçe gevşeyin, ancak temiz bir
kesim sağlamak için mümkün ve güvenli olduğunda
tek geçişte kesime devam edin.
‧Kılavuz kullanın. Raylı sistem en iyisidir, iş parçasına
kenetlenmiş düz bir kenar iyi bir alternatiftir. İş
parçasının kenarını kılavuz olarak kullanmak için
ayarlanabilir yarma kılavuzunu testereye takın.
Kısa parçalar için, iş parçasının üzerine tek bir
kelepçe yerleştirilebilir, böylece taban plakasının
kenarı buna karşı gelir - bu sayfanın altındaki taban
plakası ölçümlerine bakın.
‧Daha fazla dişe sahip bir bıçak kullanılarak daha
pürüzsüz bir yüzey elde edilebilir. Daha az dişe
sahip bir bıçak, daha az enerji kullanan daha hızlı,
daha pürüzlü bir kesim yapar.
‧Bıçağın dişleri çıkarken çatlaklara ve kıymıklara
neden olabilirken giriş tarafı daha pürüzsüz bir
yüzeye sahip olacaktır. Bir bitirme parçasını
keserken - örneğin bir tezgah veya süpürgelik.
Bitmiş tarafı aşağı çevirin ve testereyi arkadan
çalıştırın. Keresteyi puanlamak ayrıca parçalanmayı
önlemeye yardımcı olabilir.
‧Taneye karşı değil de onunla birlikte keserek çapraz
olarak keserken kıymıklanma azaltılabilir.
‧Hafifçe yavaşlatın, ancak kesimin bıçağın arkasıyla
sürtünmesini veya pürüz veya talaş bırakmasını
önlemek için kesimin sonunda takip edin. Testerenin
kılavuzdan çıkmasına izin vermeden önce bıçağın
kesiği temizlediğinden emin olun.

‧Kalın kereste keserken veya bileşik veya açılı
kesimler yaparken, iş parçasının kenarına
takıldığından kesmeyi durdurmasını önlemek
için bıçak siperini döndürmek gerekebilir. Kalkanı
testerenin içine döndürmek için Bıçak Siperi
Rekraktörünü kullanın. Bıçağın arkası iş parçasına
girerken,
	Bıçak Siperini işin yüzeyine dayanacak ve kesimden
çıkarken bıçağı güvenli bir şekilde kaplayacak
şekilde serbest bırakın.
‧Pillerin sürekli şarj edilmesini gerektiren büyük işler
yaparken, şarj/deşarj döngüsü sırasında Lityumİyon pilleri istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi
unutmayın.
‧Pillerin sürekli şarj edilmesini gerektiren büyük işler
yaparken, şarj/deşarj döngüsü sırasında Lityumİyon pilleri istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi
unutmayın.
‧Lityum İyon pilin maksimum kapasitesi, sıcak
koşullarda daha hızlı düşer ve çalışma ömrünü
kalıcı olarak azaltır. Pilleri 20°C'nin (68°F) altında
ve donma noktasının üzerinde sabit bir sıcaklıkta
saklamak, ömürleri boyunca daha yüksek
kapasitelerini korumalarına olanak tanıyacak ve pilleri
sıcak araçlarda veya depolama alanlarında tutmaktan
kaçınacaktır. Bu, 10ºC - 24ºC (50ºF -75ºF) daha
sıcak bir ortamda en uzun süre dayanan NiCD, NiMh
ve Pb gibi diğer pil türlerinden farklıdır.
‧Bir Lityum İyon pili asla düşük şarjla uzun süre
saklamayın, erken arızayı önlemek için genel
kullanımda ve depolamada %40 ila 80 şarjı
koruyun.
‧Her 10 şarj döngüsünde bir, pili tamamen
boşaltmanız ve ardından pili tamamen şarj etmeniz
önerilir, bu, maksimum kapasitenin korunmasına
yardımcı olur.

kullanım amacı

ONE(1)GRIP ve pil takma

Makine, düz kesme hatları ile ahşabın boyuna ve enine kesiminin yanı sıra iş parçası üzerinde sıkıca dururken veya WORKCASE’e
doğru bir şekilde monte edilmiş halde ahşapta gönyeli kesimler için tasarlanmıştır. Uygun testere bıçakları ile profiller gibi ince
duvarlı demir dışı metaller de kesilebilir. Demir metallerin işlenmesine izin verilmez. Bu ürünü çalıştırmadan önce tüm güvenlik
uyarılarını ve tüm talimatları okuyun ve anlayın. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
uyarı! Pili, bıçağı değiştirirken veya alet hemen kullanılmadığında, kazara çalıştırmayı önlemek için yön anahtarı merkezi kilitli
konumunda olmalıdır. Tetiğe basarak aletin yanlışlıkla çalıştırılmayacağından emin olun. NOT! ONE(1)GRIP’i ve Pili alete bağlayan
alandaki tüm kalıntıları temizleyin. Kontaklar veya mekanik kontroller, aralarına kalıntı sıkışırsa hasar görebilir.

ONE(1)GRIP'in takılması

Daire Testere üzerindeki rayları hizalayın, böylece
ONE(1)GRIP üzerindeki raylara yumuşak bir şekilde
kayacaklar. Hizalandıktan sonra, kilitleme mandalı
yerine oturduğunda bir "klik" sesi gelene kadar iki
parçayı sıkıca kaydırın. Bir yön seçip tetiğe kısaca
basarak, mandalın sağlam olduğunu ve elektrik
kontaklarının devreye girdiğini test edin.

Hizalı
Raylar

ONE(1)GRIP’i
çıkarmak

İki serbest bırakma
sürgüsünü arkaya
kaydırırken
Daire testerenin yardımcı kolunu
tutun ve ONE(1)Grip'i arkadan
aletten dışarı doğru kaydırın.

işinizi hazırlayın

İşinizi ve çalışma alanınızı
hazırlayarak kesimlerinizi daha
doğru, verimli ve güvenli bir şekilde
yapabileceksiniz.
İşinizi desteklemek, bıçağın sıkışmasını
önleyecek ve bıçağın iş boyunca daha
özgürce geçmesine izin verecektir ve
bu da, pil ömrünü ve kesimin görünümünü
büyük ölçüde iyileştirecek ve aynı zamanda tehlikeli
geri tepmeyi azaltacaktır.

GENEL
HASAR

Ayırma Anahtarı
(her iki taraf) –
Kaydırma
Yerine
kilitlenene
kadar
raylar
boyunca
sıkıca
kaydırın.

aleti çalıştırmak

doğru bıçağı seçmek

NOT! Aleti veya aksesuarları temizlemeden veya ayarlama yapmadan
önce daima pili çıkarın.
Bıçağı değiştirmek
1.Pili çıkarın.
2.Mil Kilidine basın ve basılı tutun.
3.Blokaj Vidasını çıkarın (ters diş) Rondelaları çıkarın.
4.Bıçak Siperini Geri Çekin.
5.Yedek bıçağı takın.
6.Ara Rondelayı Yerleştirin.
7.Blokaj Vidasıyla kilitleyin ve 5 mm alyan anahtar kullanarak sıkıca
sıkın, bıçağın dönmesini önlemek için Mil Kilidini tutun.

Uçuşan Gözlerinizi-KulaklarınızıKalıntılar Solunumunuzu Koruyun

Uygun Kıyafetler
Giyin

Keskin
Bıçaklar

bıçak açısını değiştirme
Kilidi açmak için Açı Kilidini saat yönünün
tersine çevirin. Skalayı kullanarak bıçak açısını
ayarlayın.
Kilitlemek için Açı Kilidini saat yönünde
çevirin. Kesmeden önce açının doğru olduğunu
ve plakanın kilitli olduğunu kontrol edin.
Aleti veya aksesuarları temizlemeden veya
ayarlama yapmadan önce daima pili çıkarın.

aleti başlatma
Şarjlı bir Pil ve TEK (1) GRIP taktıktan
sonra, her iki kolu da kavrayın ve
Emniyeti hareket ettirin.
Tetiğe basılmasına izin vermek için orta
konumdan iki tarafa geçin.
Ani geri tepmeye hazır olun ve ardından
testereyi çalıştırmak için tetiği sıkın.

Yerine kilitlenene kadar raylar
boyunca sıkıca kaydırın.

Bıçak Siperini Retraktörü Döndürme

Oyuk Adaptörü, Kilitleme Rondelası,
Kilitleme Vidası

Testereyi kullanırken her
zaman her iki kolu da tutun
Açı Kilidi Döndürme

İsteğe bağlı Gönye Kılavuzunu buraya
veya diğer taraftan yerleştirin –
Sabitlemek için kilitleme vidasını sıkın
Derin Kilit - Döndürme

Emniyet Anahtarı Basmalı (iki taraf)
Tetik - Basmalı

teknik özellikler
Dekupaj Testereleri için Ek Güvenlik
Uyarıları

Orbital ekupaj
Testeresi

ürün kodu

BLCS1

pil
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spm

0 - 3000(değişken hız)

maksimum kesim
kalınlığı

3.5cm (1.5 inç)

vuruş uzunluğu

2.5cm (1inç)

b.	İş parçasında herhangi bir çıkıntılı çivi, vida
başı veya bıçağa zarar verebilecek veya
engelleyebilecek herhangi bir şey olup
olmadığını kontrol edin.

kesme açısı

0 - 45 (soldan sağa)

c.	Dekupaj testeresini zorlamayın. Dekupaj
testeresinin işi yapmasına izin verin.

Orbital kesim skalası

d.Çok dar bir eğri kesmeye çalışmayın. Bu, bıçağa
aşırı baskı uygulayarak kırılmasına neden olur.
• Testereyi asla yanıcı sıvıların veya gazların
yakınında kullanmayın..

Emniyet anahtarı – her iki taraf

dakikada vuruş

1,000 - 3000spm

yörünge hareketi

3 ayar

dekupaj testeresi güvenlik uyarısı
Kimse bu ürünleri tüm belgeleri ve uyarı
etiketlerini okumadan ve anlamadan
kullanmamalıdır. Bu talimatları güvende tutun
ve tüm kullanıcılara sunun. Yalnızca bu belgede
belirtildiği şekilde kullanılması gerekir, başka
herhangi bir kullanım yanlış kullanım olarak
kabul edilecektir.
Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen e-posta adresinden iletişime geçin:

email: support@stellenDOER.com
www.stellenDOER.com

a.	Testereyi çalıştırırken, güvenlik gözlükleri,
kulak koruması, uygun toz maskesi ve güvenlik
eldivenleri dahil koruyucu giysiler içeren
güvenlik ekipmanı kullanın.

e.	Dekupaj testeresini iş parçasından çıkarmadan
önce tamamen durmasına izin verin.
f.	Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak
tutun.
g.İş parçasının altına uzanmayın.
h.Testereyi çalıştırırken kesintiye uğrarsanız, işlemi
tamamlayın ve doğrulmadan önce kapatın.
i.	Testerenin her parçasının yalıtılmış olmasını
sağlayın. Yanlışlıkla gizli kabloları veya testerenin
kendi kablosunu keserseniz, testerenin metal
kısımları “elektrikli” hale gelir.
j.	Bıçağın hızlı serbest bırakma sistemi tarafından
sıkıca tutulduğundan, ancak bıçak kılavuzunda
serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.
Bıçak kılavuzunu her bıçak için gerektiği gibi
ayarlayın.

Hızlı açılan bıçak tutucu
Ayarlanabilir taban plakası
Bıçak (ayrı satılır)
4Motor Havalandırmaları
Montaj rayları ve kontaklar
ONE(1)GRIP açma anahtarı – her iki taraf
Tetik
Pil (ayrı satılır)
Taban plakası açısı kilitleme/açma

aleti çalıştırmak
not!

Bıçağın ortalandığından ve sabitlendiğinden emin
olmak için kullanmadan önce dekupaj testeresini kısaca
çalıştırın. Herhangi bir sıkışma veya olağandışı hareket
varsa gevşetin ve yeniden takın.

dekupaj testeresini başlatmak için

Güvenlik Anahtarına her iki taraftan basın ve Değişken
Tetiğe basarken basılı tutun. Dekupaj testeresi
çalıştığında emniyet anahtarı bırakılabilir.

not!

Çalışmanızı her zaman bıçağın kesilen malzemenin
altında serbestçe hareket etmesine izin verecek ve iş
parçası bıçağı kesilen kenarlar arasında sıkıştırmayacak
şekilde sabitleyin.

not!

Taban plakasını iş parçası üzerinde tutan sert basınç,
bıçaktaki dişler aniden iş parçasına takılırsa dekupaj
testeresinin geri tepmesini önleyecektir.

uyarı!

Parmakların ve diğer nesnelerin, özellikle kesilen
malzemelerin diğer tarafında, bıçakla temas etmemesine
özellikle dikkat edin.

elektrikli el aletlerini çalıştırırken her
zaman güvenlik ekipmanı kullanın

read all
instructions

kullanım amacı
KERF kesiminin genişliğine izin veren
kesimleri ölçün ve işaretleyin.
Bıçağın iş parçasına temas etmesine
izin vermeden önce testerenin tam hıza
ulaşmasını sağlayın.
Malzemenize ve kesim tipinize uygun keskin
ve kaliteli bir bıçak seçin, aşağıya bakın.

Kesilen yüzeyleri bitirmek için zımpara kağıdını yanınızda
bulundurun.
Geri tepmeyi azaltmak için bıçağınızın yeterince
uzun olduğundan emin olun, böylece üst vuruşta bile
malzemenin diğer tarafında görünür.
İşinizi, dekupaj testeresinin hareketiyle hareket etmeyecek
şekilde kelepçeleyin, bu onu daha güvenli hale getirecek
ve kesiminiz daha temiz ve daha verimli olacaktır.
Kesimin her iki tarafını da kontrol edin, bıçaklar
malzemede esneyebilir ve kolayca hattan çıkabilir. Ayrıca
bıçağın yörüngesindeki nesneleri kontrol edin.

ahşap

Pürüzlü yüzeyli hızlı düz kesimler için büyük ~3mm~ DİŞ
ARALIĞI (~10TPI) olan bir KALIN bıçak kullanın.
Pürüzsüz bir yüzey için daha fazla dişli (20-30TPI) bir
bıçak kullanın.

metal

Yumuşak metaller bazen bir tahta bıçakla kesilebilir. Daha
sert metaller ve borular özel bir bıçak gerektirebilir.
Genellikle 20TPI'nin üzerinde, iyi bir yüzey ve uzun
kullanım ömrü için FREZE DALGALI diş deseni ile. Isı
birikmesi bazı metalleri sertleştirebilir, soğutmak için yağ
veya su kullanabilir.

plastik, perspeks, pleksiglas
be ware of others

wear approprate
clothing

keep dry

sharp blades

flying debris

protecting
vison hearing
respiration

Yumuşak metaller bazen bir tahta bıçakla kesilebilir. Daha
sert metaller ve borular özel bir bıçak gerektirebilir. İyi bir
yüzey ve uzun ömür için FREZE DALGALI diş deseni ile
genellikle 20TPI'nin üzerindedir. Çizilmeyi önlemek için
taban plakasını maskeleme bandı veya benzeri ile kapatın.
Sarkmayı önlemek için bir kontrplak veya benzeri ile
destekleyin. Bölünmeyi önlemek ve işaretlemeye yardımcı
olmak için kesilen alanı maskeleme bandıyla kapatın. Bir
GROUND diş bıçağı kullanın ~24TPI erimeyi önlemek için
basıncı ve hızı sabit tutun, motor çalışırken duraklatmak ısı
birikmesine neden olur. Bıçağı ve malzemeyi soğutmak için
su kullanın. Isı birikimi bazı metalleri sertleştirebilir, serin
tutmak için yağ veya su kullanılabilir.

Bıçak Tutucuya takılan uygun bir aksesuarla, bu alet,
takılı aksesuarın kabiliyetine kadar ve aletin teknik
özellikleri dahilinde ahşap, metal ve plastiği düz çizgiler
veya eğriler halinde kesmek için tasarlanmıştır.
Keskin bıçaklar, ısı birikimi, zararlı toz ve uçuşan
kalıntılar, kullanıcı ve etraftakiler için tehlike
oluşturur.
Uygun koruyucu giysi, eldiven, ayakkabı, akciğer,
göz ve kulak korumasının yanı sıra güvenli çalışma
uygulamalarının kullanılması bu riskleri azaltabilir.
Herhangi bir ayar yapmadan önce aleti daima kapatın.
Bu ürünü çalıştırmadan önce tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun ve anlayın. Uyarılara ve
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

uyarı!
Pili, ucu değiştirirken veya alet hemen
kullanılmadığında, kazara çalıştırmayı önlemek için
yön anahtarı merkezi kilitli konumunda olmalıdır.
Tetiğe basarak aletin yanlışlıkla çalıştırılmayacağından
emin olun.

bıçağı çıkarma ve takma
ONE(1)GRIP’in takılması

NOT! GÜÇ kolunu alete bağlayan alandaki tüm
kalıntıları temizleyin. Kontaklar veya mekanik
kontroller, aralarına kalıntı sıkışırsa hasar görebilir.
NOT! GÜÇ kolunu alete bağlayan alandaki tüm
kalıntıları temizleyin. Kontaklar veya mekanik
kontroller, aralarına kalıntı sıkışırsa hasar görebilir.

ONE(1)GRIP'in çıkarılması
İki ONE(1)GRIP Ayırma Anahtarını kolun arkasına
kaydırırken ONE(1)GRIP Kilit Düğmesini basılı tutun ve
ONE(1)GRIP'i arkadan aletin dışına kaydırın.

ONE(1)GRIP’in takılması
DEKUPAJ TESTERESİ BIÇAĞINI
TAKMAK İÇİN

dekupaj testeresi güvenlik önlemleri ve pandül işlem
talimatları
Ellerinizi bıçağın yanına koymadan önce, Unigrip'in ve/veya pilin aletten çıkarıldığından emin
olun. Siyah taban yukarı bakacak şekilde testereyi ters çevirin. Alıcı kilidini saat yönünde
çevirerek dekupaj testerenin ana milindeki bıçak alıcısını açın. Bıçağın ucuna T-bıçağı
yerleştirin. Alıcı kilidini açmadan önce bıçağın tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bıçak
kilidini serbest bıraktıktan sonra, güvenli olduğunu doğrulamak için bıçağı yavaşça çekin.

doğru bıçağı seçmek
TPI, İnç Başına Diş anlamına gelir, ayrıca TOOTH SPACING olarak da bilinen uçtan uca ölçülür.
KERF, kesimin genişliğidir. DRAFT, bıçağın diş kenarında arka kenardan daha kalın olduğunu belirtir;
bu, sıkışmayı önlemeye yardımcı olur ve bıçağın eğrileri kesmesine izin verir, ancak aynı zamanda
düz bir çizgiyi kesmeyi de zorlaştırır. İNCE olarak tanımlanan bıçaklar, diş kenarından arka kenara
olan mesafeyi belirtir, KALIN bir bıçak düz kesime yardımcı olur. Diş desenleri: MILLED, daha uzun
ömürlü, genel kullanım için iyi ve sert ahşaplar; GROUND, Çabuk aşınan, ancak temiz bir yüzey
ve daha hızlı bir kesim sağlayan daha keskin dişler; iyi ve mükemmel eğri yetenekleri sağlayan
GROUND TAPERED ve GROUND SIDE, aşağı doğru darbede kesim sağlayan REVERSE CUT. Bu ters
kesim bıçaklar, mutfak çalışma yüzeyleri gibi lamine yüzeyler için idealdir ancak taban plakasını iş
parçasından uzağa ittiğinden dekupaj testeresinin kontrolünü çok daha zor hale getirir.

WKL-X1 Çalışma Işığı

teknik özellikler
ürün kodu

WKL - X1

pil
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lümen

350-450

renk sıcaklığı

2900-3000k

yumuşak ışık modu

1.5W

parlak ışık modu

3.0W

USB şarj

1A çıkış (markasız USB şarj kablosu
kullanıldığında daha düşük amper)

ÇALIŞMA IŞIĞI/FENER/ USB ŞARJ CİHAZI

FENER (IŞIK YAYINIMI)
MODU

Kimse bu ürünleri tüm belgeleri ve uyarı etiketlerini okumadan ve anlamadan kullanmamalıdır.
Bu talimatları güvende tutun ve tüm kullanıcılara sunun. Yalnızca bu belgede belirtildiği şekilde
kullanılması gerekir, başka herhangi bir kullanım yanlış kullanım olarak kabul edilecektir.

ÇALIŞMA IŞIĞI MODU

Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen e-posta adresinden
iletişime geçin:
email: support@stellenDOER.com
www.stellenDOER.com

Bir Kez Basınca: 1.5W
İki Kez Basınca: 3W
Üç Kez Basınca: SOS

Dikkat: Tüm yüzeylerin güvenli olduğundan ve asmadan önce el torcunun düşme riski
olmadığından emin olun.
El fenerini herhangi bir kablodan veya diğer güvenli olmayan bağlantı noktalarından asmayın,
herhangi bir bireysel yaralanmayı veya mal hasarını önlemek için el fenerini veya asılıyken
yüzeyi sallamadığınızdan emin olun.
UYARI; Bireysel yaralanma riskini azaltmak için Çalışma Işığını kapatın ve herhangi bir ayar
veya aksesuar takmadan önce tüm güç kaynaklarından çıkarıldığından emin olun.
Pil Takımı Takma ve Çıkarma
NOT: İdeal sonuçlar için, kullanmadan önce pil takımının tamamen şarj olduğundan emin olun.
Pil takımını takmak için takımın üstündeki rayları Çalışma Işığının raylarıyla hizalayın.
Açma / Kapatma Düğmesi
El fenerini açmak için Çalışma Işığının tabanının üst kısmında bulunan anahtara basın.

Led

Fener Menfezi

Anahtar

Pil

Esnek Çubuk
USB Şarj Girişi

lambayı/çalışma
ışığını asmak için
esnek çubuk

WKL-X1 Çalışma Işığı
ÇALIŞMA IŞIĞINI
Taşıma ve Askıya Alma
ÇALIŞMA IŞIĞI,
kulptan taşınabilir
veya alternatif olarak
bir masa yüzeyine
yerleştirilebilir, stantlı

Lambayı kafa konumunu
ayarlayın (360 derece isteğe bağlı
bükülebilir esnek boyun)
UYARI! Işık huzmesini doğrudan
göze yönlendirmeyin
Lamba/çalışma ışığı
moduna geçiş

Çalışma lambası konumunu
ayarlayın (esnek çubuğu bükün)

Pil takımını takın veya çıkarın
AÇIK/KAPALI
USB şarj cihazını bağlayın
veya bağlantısını kesin

USB girişi
5V 1A

USB girişi
5V 1A

teknik özellikler
product code

HWC2

Sıcak Tel kesici için Ek Güvenlik
Uyarıları
a. cihazı kullanırken iyi havalandırma sağlayın.

max cutting
height

battery

80mm

b.	Keserken malzeme tedarikçisinin güvenlik
talimatlarına uyun.
c. Kesici tel sıcaktır. Cilt yanığı riski vardır!

20 Volt_Max

d.cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin
yakınında kullanmayın.
e. cihazı açıkken gözetimsiz bırakmayın.

tempretures
range

50 - 250 c

f.	sadece verilen kesme telini veya orijinal
STELLEN yedek telini kullanın, aksi takdirde
transformatör aşırı yüklenebilir.
g.kullandıktan sonra cihazı kapatın.

hotwire cutter warning

50-250 C sıcak tel kesici
0

Montaj cıvatası
ONE(1)GRIP ile temas
Uzatma sabitleme düğmesi
L-şekilli destek
Kilit kaldırma düğmesini bağlayın
Sıcak tel
Yaylı sıcak kol
AÇIK/KAPALI ve Sıcaklık Kontrolü
GÜÇ AÇIK LED Göstergesi
Sıcak tel-kesici-taban
Sıcak tel- bağlantı
Sıcak tel sıkıştırma
düğmesi

Kimse bu ürünleri tüm belgeleri ve uyarı etiketlerini
okumadan ve anlamadan kullanmamalıdır. Bu
talimatları güvende tutun ve tüm kullanıcılara
sunun. Yalnızca bu belgede belirtildiği şekilde
kullanım için amaçlanmıştır, başka herhangi bir
kullanım yanlış kullanım olarak kabul edilecektir.
Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen e-posta adresinden iletişime geçin:
email: support@stellenDOER.com
www.stellenDOER.com

beni tara

video talimatları

Cihazı kapatın ve el tipi bağlantıyı Sıcak tel ana
gövdesinin tabanına takın.

L şeklindeki boruyu el tipi bağlantıdaki boşluğa
yerleştirin

Teli iki alüminyum blok arasındaki boşluktan geçirin ve
vidayı sıkmak için düğmeyi çevirin

Vidalı düğmeyi, L şeklindeki boru, portatif
bağlantıya sıkıca sabitlenene kadar sıkın.

Gerekirse kesimin uzunluğunu artırmak için
borunun uzunluğunu uzatın

ONE (1) Grip'i Sıcak Tel kesicinin tabanına
bağlayın.

Delikten yeterli tel geçene kadar kesme telini
gevşetmek için tekerleği çevirin

Teli Sıcak tel kesici tabanındaki küçük
delikten geçirin

sıcak tel kesici

Gerginliği artırmak için telin biraz uzunluğunu tekerleğe geri
sarmak için tekerleği döndürürken yaylı tel tutucuya basın

Güç açma/kapama düğmesini açın ve telin sıcaklığını
ayarlayın. KIRMIZI LED, gücün açık olduğu anlamına gelir.

Borunun ve L-şekilli borunun konumunun değiştirilmesi,
kesimin uzunluğunu, yüksekliğini ve açısını değiştirebilir.

teknik özellikler
Nominal Giriş voltajı

110-240V ~50/60Hz

Çıkış Voltajı

20v

Şarj akımı 2A Nominal Giriş gücü 50W

2.4A

Nominal Giriş voltajı

58W

Pil şarjı

Lityum-İyon

Koruma sınıfı
Makine ağırlığı

HIZLI ŞARJ ALETİ
VE PİL

raylar

/II
0.80Ibs (0.35kg)

Ürün güvenlik talimatları

1.Radyonuzun veya TV'nizin yönünü değiştirin veya
anteninin yerini değiştirin
DİKKKAT: Bu pil şarj cihazı, Kaliforniya Eyaleti tarafından
2.Cihaz ile alıcı anten arasındaki mesafeyi veya boşluğu
kanserojen olarak sınıflandırılan ve üremeyle ilgili
artırın
zararlara ve doğuştan sakatlıklara neden olabilecek
maddeler içerebilir. Kullanımdan sonra ellerinizi sabun ve
3.Cihazı, alıcı anteninkinden farklı bir elektrik prizine
su ile iyice temizleyin.
bağlayın.

Radyasyon Emisyon Standardına Uygunluk

4.Bir radyo veya TV teknisyeninden yardım isteyin

Bu pil şarj cihazı, FCC Kurallarının 15. Bölümündeki B
Uyumluluktan sorumlu kurumların onayı olmadan
Sınıfı dijital cihaz gereksinimlerine uygunluğu test edilmiş
bu üründe yapılacak herhangi bir değişiklik, ürünün
ve onaylanmıştır ve Kanada ICES-001 gereksinimlerini
uyumluluğunu ve sizin onu kullanma yetkinizi geçersiz
karşılamaktadır. Cihazın kullanımı, konut kurulumlarını
kılabilir.
zararlı parazitlerden koruyan aşağıdaki koşullara tabidir:
1.Cihazın herhangi bir zarar vermemesi adına.
2.Cihazın alınan herhangi bir girişimi kabul etmesi
gerektiği için.
Doğru şekilde kurulmadığı takdirde, bu pil şarj cihazı
tarafından kullanılan, üretilen ve yayılan radyo frekansı
enerjisi, normal radyo dalgalarının zararlı girişimine
neden olarak 2. radyo ve TV alımını etkileyebilir.
Cihaz, TV veya radyonuzun alımında zararlı parazite
neden oluyorsa, paraziti düzeltmek için aşağıdaki
prosedürleri deneyin:

Şarj Etme Bilgisi
1.Tüm yeni pilleri ve uzun süre saklanan pilleri
kullanmadan önce şarj edin. Maksimum pil ömrü için
saklamadan önce pilleri tamamen şarj ettiğinizden
emin olun.
2.Maksimum pil ömrü için pilleri 65 ve 750 F (180 C
-240 C) optimum sıcaklıkta şarj ettiğinizden emin olun.
Pilleri 400F (4,5 C) altında ve 1050F (40,5 C) üzerinde
şarj etmek, pilleri ciddi hasara yatkın hale getirir.

Raylar
FC8-XI
Şebeke girişi
Bu fiş yerel kaynağınızla uyuşmuyorsa,
derhal tedarikçinizle iletişime geçin.

20V_maks Lityum İyon Pil Takımı

3.Pillerinizi ve şarj cihazını dondurmayın veya suya
veya başka bir sıvıya batırmayın.
4.Şarj cihazınıza veya pil bağlantılarına herhangi bir
metal nesne sokmayın.
5.Pilleriniz daha önce kolayca yapılan işler için
yeterli güç üretmiyorsa, lütfen şarj edin. Kısmen
kullanılmış pilleri, pil üzerinde herhangi bir olumsuz
etki olmadan istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz.
6.Şarj sırasında şarj cihazı ve piller dokunulduğunda
ısınabilir. Bu normal bir durumdur.
7.Sürekli ısıya maruz kaldıktan sonra pilin şarjı
biterse, tam şarj olması için yeniden şarj etmeden
önce soğumasını bekleyin.
8.Şarj cihazını elektrik prizinden çıkarırken içinde pil
olmadığından emin olun.
 iller şarj olmuyorsa veya düzgün şarj olmuyorsa,
P
aşağıdaki prosedürleri izleyin:
‧Başka bir cihazı takarak elektrik prizinin çalışır
durumda olduğunu onaylayın
‧Şarj cihazının sorunsuz olup olmadığını kontrol edin
‧Pil takımının şarj cihazına uygun şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.
‧Pillerin hasar görüp görmediğini kontrol edin.
‧Çevre sıcaklığı optimum değilse, şarj cihazını
ve pilleri en uygun sıcaklıkların 65 ve 750 F
(180C-240C) olduğu bir yere taşıyın.
Şarj Etme Prosedürü
1.Şarj cihazını bir elektrik prizine takın. YEŞİL
gösterge ışığı yanacaktır.
2.Şarj cihazına bir pil takın. Pil doğru şekilde
takılıysa ve şarj oluyorsa KIRMIZI bir gösterge ışığı
yanacaktır.
3.Pil tamamen şarj olduktan sonra YEŞİL bir gösterge
ışığı yanacaktır.
Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen e-posta adresinden iletişime geçin:
email: support@stellenDOER.com

www.stellenDOER.com

Işık
YEŞİL
YANIYOR
KIRMIZI
YANIYOR
YEŞİL
YANIYOR

DURUM
güç kaynağına bağlandı
şarj oluyor
tamamen şarj edildi

UYARI GÖSTERGESİ IŞIKLARI
Bu pil şarj cihazı, şarj sırasında ortaya çıkan
sorunları yanıp sönen ışıklar aracılığıyla kullanıcıya
bildirmek için tasarlanmıştır.
YEŞİL YANIP
SÖNEN IŞIK
KIRMIZI YANIP
SÖNEN IŞIK

pil sıcaklığı koruması
bağlantı hatası
göstergesi

Pil için güvenlik uyarıları
‧P
 ilinizi açmayın, parçalarına ayırmayın veya
parçalamayın.
‧P
 il takımını bir ısı veya ateş kaynağının
yakınında kullanmayın veya saklamayın.
‧P
 il takımınıza kısa devre yaptırmayın. Kısa
devre yanıklara ve hatta yangına neden olabilir.
‧P
 il takımını metal kutular veya metal nesneler gibi
kısa devre olabilecek yerlerde saklamaktan kaçının.
‧P
 il takımını, kullanmanız gereken zamana kadar orijinal
ambalajında saklayın.
‧P
 ili temiz, serin ve kuru bir yerde saklayın.
‧P
 ili herhangi bir mekanik darbeye maruz bırakmayın.
‧P
 ilin üzerindeki pozitif (+) ve negatif (-) terminallere dikkat
edin.
‧P
 iliniz sızdırırsa, cilt ve gözlerle sıvı temasından kaçının.
Temas halinde, etkilenen bölgeyi yeterli su ile temizleyin ve
bir sağlık kuruluşuna başvurun.
‧P
 illeri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
‧B
 u pil şarj cihazı için yalnızca STELLEN tarafından
belirlenen pilleri kullanın.
‧P
 ilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
‧K
 irli pil terminallerini temizlemek için temiz, kuru bir bez
kullanın.
‧P
 ili aşırı şarj etmeyin.
Pil ömrünü uzatmak ve maksimum performans için
uzun bir saklama süresinden sonra pili yeniden şarj edin.
Pil sıcaklığı koruması
Bu pil şarj cihazı, pil takımının çok sıcak veya soğuk
olduğunu algılayan ve YEŞİL yanıp sönen bir gösterge ışığı
yakan bir pil sıcaklığı koruma özelliği ile birlikte gelir. Pil
sıcaklığı koruma özelliği, koruma devresini otomatik olarak
etkinleştirir, şarj işlemi otomatik olarak devam ettiğinde
ve KIRMIZI bir ışıkla gösterildiğinde pil doğru sıcaklığa
ulaşana kadar şarjı askıya alır.
Bu pil şarj cihazı ayrıca, şarj cihazı ile pil arasındaki
bağlantının olup olmadığını algılayarak, bağlantı gevşek
veya yeterince sağlam olmadığında KIRMIZI yanıp sönen
bir gösterge ışığı yakar.

Şarj Seviyesi
Pilde kalan şarjı göstermek için küçük Test düğmesine
basın.
3 LED: Tüm ışıklar tam şarj olduğunu gösterir,
2 LED: Yarım şarj olduğunu gösterir,
1 LED: düşük şarj olduğunu gösterir.
Şarj olma süresi (yaklaşık)
2.0Ah Pil, Yaklaşık olarak. 1 sa
4.0Ah Pil, Yaklaşık olarak. 2 sa
5.0Ah Pil, Yaklaşık olarak. 4 sa

ONE(1)GRIP

AC/DC Dönüştürücü ve AC/DC Genişletic

ONE(1)GRIP, DOER Sisteminin merkezinde yer alır. Kol, tatmin edici, işitilebilir bir *tık sesi*
duyulana kadar DOER alet başlığının kurulum oluklarının arkasından önüne kaydırılarak, bir
pil takımı takıldıktan sonra sürekli değişken çalışma hızına sahip taşınabilir elektrikli aletler
kullanılır. ONE(1)GRIP, bazı araçlarda yönü tersine çeviren ve diğerlerinde güvenlik kilidi
görevi gören ikincil kontrollere sahiptir.

ONE(1)GRIP'i
kapatmak için
her iki tarafı
bu yönde
kaydırın

Sürüş yönünü değiştirmek
veya güvenlik tetiğini serbest
bırakmak için basın. Orta
konuma taşıma

AC/DC dönüştürücü, tezgah üstü aletlerin doğrudan şebeke gücünden çalışmasını sağlar.
Herhangi bir elektrik prizine takın ve DOER tezgah üstü aletleriyle kesintisiz çalışın. (ayrı
satılır)

AC/DC Genişletici

Aleti
başlatmak
için tetiğe
basın. Bazı
aletlerde
basınçla
kontrol edilen
değişken hız.
LED çalışma
ışığını
etkinleştirmek
için düğmeye
basın.

Kalan şarjı
görüntülemek
için basın.

AC/DC Dönüştürücü

Ürün çeşitli konfigürasyonlarda satılmaktadır. Bu kullanım
kılavuzundaki resimler ve açıklamalar ürününüzden farklı olabilir.
Bu kılavuzda yer almayan özellikler veya aksesuarlar için veya
bir özellik veya işlevden emin değilseniz, tedarikçinizle iletişime
geçin veya güncellenmiş kullanım kılavuzunu ve uyumlu parçaları
bulup bulamayacağınızı www.stellenDOER.com ziyaret edin.
www.stellenDOER.com

İŞ KUTUSU & KATLAMA
SAKLAMA

Katlama
çantası

beni tara

Paslanmaz Çelik Zırhlı Çalışma KASASI
Direk/Gönye için Depolama
Aksesuar Çantası için Yuva

Oyma Testeresi Kılavuzu

Teleskopik Kol

Sıcak tel kesici taban

Alüminyum Boru Taşıma Kolu

Çalışma Işığı

KATLAMA ÇANTASI depolama için çalışma KASASI alanı
Aletler ve Aksesuarlar için KATLAMA ÇANTASI
Uçlar ve Bıçaklar için Aksesuar Çantası

Pil
Dekupaj testeresi
L şekilli boru
Daire testere
Darbeli matkap
Açı ölçer
ONE(1)GRIP
Oyma testeresi siperi
Matkap standı
Bastırma kolu/itme çubuğu

katlama çantası
Katlama Çantası, güvenli
depolama ve olağanüstü alan
verimliliği sağlar. Genişletmek
ve tüm içeriğine kolay erişim
sağlamak için çanta köşelerini
açın. Her aletin belirlenmiş
depolama alanında ana
hatlarını yazılıdır.

Her alanda güvenli
saklama için özel kayışlar
bulunur. Tüm aletler
yerleştirilip bağlandıktan
sonra, torbaları tek tek
katlayın ve ekli fermuar
ve klipslerle sabitleyin.

video talimatları

ŞARJ İSTASYONU

İŞ KUTUSU & AKSESUARLAR

Şarj İstasyonu
ONE(1)GRIP
Pil Takımı

Yalnızca kılavuz amaçlıdır, bazı parçalar ayrı
olarak satılabilir.separately.

Şarj Aleti
Masa Testeresi Taban Plakası
Kesim
Kilitleme Kaydırıcısı
Dahili Güç Kaplini
Oyma Testeresi Taban Plakası

ONE(1)GRIP ve Pili şarj etmek için elektrik fişini uygun bir
elektrik prizine takın. ONE(1)GRIP'in raylarını şarj ünitesinin
raylarıyla hizalayın. "Tık sesiyle" yerine oturana kadar kaydırın.
Bir Lityum İyon pili şarj ederken, tamamen şarj olana kadar
geçen süre gösterilecektir.
Aşırı sıcaklığa sahip bir pili gösterir. Pil takımı, sıcaklık güvenli
sınırların altına düşene kadar şarj edilmeyecektir.
Sıcak pilin sistemi soğutmasına veya sıfırlamasına izin verin.
Piller şarj olmuyorsa lütfen satış noktanızla veya
support@stellenDOER.com adresi ile iletişime geçin.

Bu şarj cihazı yalnızca 20V_maks volt Pil takımını
şarj etmek için tasarlanmıştır, bu şarj cihazı ile başka
herhangi bir pilin kullanılması kişilere ve eşyalara
ciddi zarar verebilir.
Pil şarj olurken bu aralığın dışına çıkarsa, yalnızca
0°C ila 45 °C sıcaklık aralığında şarj edin, aksi
takdirde hasar görebilir veya tam kapasiteye
ulaşamayabilir.
Bataryayı her zaman aletten/şarj cihazından çıkarın
ve kullanılmadığında 10ºC ile 24ºC (50ºF) ve (75ºF)
arasında kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
Not! ONE(1)GRIP Pil takımı düşük şarj durumunda
gönderilir. Kullanmadan önce tamamen şarj
etmelisiniz ve her zaman saklamadan önce şarj
etmelisiniz.

Açı Ölçer Kılavuzu Yuvaları (2)

Direk / Gönye

Dikey Direk Açma Mandalı

Uzatma Kolu (ayrı satılır)

Vakum Ekstraksiyon Noktası

Kablo Saklama ve Fiş

Aksesuar Kasası Kapatma (2)

ONE(1)GRIP ve Pil

Masa Testeresi Bıçağı Yuvası

Taşıma Kolu

Oyma Testeresi Bıçağı Yuvası

Uzatma Kolu Kilidi

Gönye Kılavuzu Kuralları (her iki uç)

İtme Çubuğu / Matkap Basma Kolu

Halka Gönye Kelepçesi (her iki uç)

Uzatma Kolu Yuvası

Hızlı Şarj Aleti

Açı ölçer

Küçük Diz Kısmı

Kayar Kilit

Başlat / Durdur Düğmeleri

Yükseklik Ayarlama Delikleri

Kasa Mandalları (2)

Döner Kilit/Kilit Açma

DRILL PRESS

ASSEMBLE A DRILL PRESS
beni tara
‧M
 aks. Matkap Kalınlığı: 2.5 inç (65mm)
‧M
 andren 13 mm (1/2inch) Metal Manşon
‧R
 PM: 550/1,850 rpm
‧P
 il: 20V_Max

video talimatları

Kasa kapağını açın ve takılı tüm
aletleri çıkarın, ardından kapağı
kapatın ve 2 mandalı kilitleyin.
Sütunu/Gönyeyi dikey olarak,
küçük kanca kasanın arkasına
gelecek şekilde kasanın arkasına
yerleştirin.

PF09 MATKAP
BASMA DİREĞİ

Direk
Direk kilidi
Matkap ucu
Mandren
Yüksek/düşük hız
Kaldıraç

Matkabı sıkıca tutun ve Raylarını
Direktekilerle hizalayın. Matkabı, yerine
kilitlenene kadar sıkıca ve keskin bir şekilde
yukarı doğru kaydırın, çıkarmak istediğinizde
bunları matkaptan çekin.
Büyük ucu yerine kilitlenene kadar kasanın
önüne doğru çevirin. Kilidi açmak istiyorsanız,
Direğin yanlarındaki 2 Metal Düğmeye basın
ve tekrar geri çevirin.
Yerine kilitlenene kadar aşağı itin, yüksekliği
ayarlamak veya direği çıkarmak için dikey
Direk Kapatmayı kaldırabilirsiniz.

İTME
SEVİYE
ÇUBUĞU

MATKAP TEZGAHININ İŞLEVİ
başlat/durdur

beni tara

Kasaya takılan araçları başlatmak ve
durdurmak için Yeşil ve Kırmızı Başlat /
Durdur düğmelerini kullanın.

video talimatları
Kolu/Basmalı Çubuğu Sütunun yan tarafındaki
2 Kol Deliğine yerleştirin ve matkabı aşağı
bastırmak için aşağı doğru çekin.

Direk
Direk kilidi
Matkap ucu
Mandren
Yüksek/düşük hız
Kaldıraç

daire testereye masa testeresi siperini takın

Daire testereden ONE(1)Grip ve pili ayırın

Daire testere gövdesini, testere bıçağı yukarı
bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.

Yaylı daire testere siperini tamamen geri çekilip
durana kadar tamamen çekin

Deliği gösterildiği gibi pime hizalayın, masa
testeresi siperini daire testere tabanına yerleştirin

MASA
TESTERESİ
•
•
•
•

Maks. Kesim Kalınlığı @0°: 2.25 inç (56m)
Maks. Kesim Kalınlığı @45°: 1.75 inç (45m)
RPM: 4400 rpm
Pil: 20 Volt_Maks Lityum-İyon
Gönye
Masa Testeresi Siperi
AÇMA/KAPATMA düğmesi
Güç kaynağı
Testere bıçağı
Açı ölçer yuvası
Teleskopik Destek Borusu
Toz Emici

beni tara

Masa testere siperinin desteğinin ön ucunu tutun ve
arka ucunu daire testere tabanının arka uç yuvasına itin

Ön ucunu sıkıca tutarken, güvenli bir şekilde yerine

video talimatları

masa testeresi montajı
Daire Testereyi Muhafaza
Kapağına Yerleştirin Kasa kapağını
açın ve takılı tüm aletleri çıkarın.
Bıçak Siperini gösterildiği gibi
takın. Kilitleme Kaydırıcısını çekin.
Taban Plakasının burnunu
kapaktaki büyük yuvanın
solundaki girintiye ve bıçağı
yuvadan geçirin. Testereyi yerine
döndürün ve Kilitleme Anahtarını
açın, testereyi güvenli bir
şekilde yerinde tutmak için geri
kapandığından emin olun.

Dahili Güç Bağlantısını, elde kullanım için Kavrama Kolunun
bağlandığı testere üzerindeki Raylara takın.
Bıçak Derinliğini ve Bıçak Açısını ayarlayın, ardından kapağı
kapatın ve mandalı bükün. Küçük Kancayı kasanın kenarına
asarak Gönyeyi takın, ardından yüzeye düz bir şekilde
yerleştirin ve 2. kanca kasanın kenarına gelecek şekilde
büyük ucu döndürün, yerine kilitlemek için Kayar Kilidi aşağı
doğru bastırın. Çıkarmak için bunu tekrar yukarı kaydırın ve
gönderiyi çıkarın.
Açı Ölçer, testerenin her iki sürgüsündeki yuvalara kayabilir.
Doğruluk hayati önem taşıdığında tüm ölçümler testere
bıçağından alınmalıdır. Geniş ve uzun iş parçaları için arkaya
ve testere tezgahına yeterli desteği sağlayın.

masa testeresi ile kesim
Çapraz kesim

1. Gönyeyi çıkarın
2. Açı ölçer açısını 90° olarak ayarlayın.
3.	Açı ölçeri testere masasının önündeki oyuğa yerleştirin.
4.	İş parçasını ve açı ölçeri sıkıca bir arada tutun ve iş parçasını
yavaşça testere bıçağına besleyin.

Gönye kesim

1. Gönyeyi çıkarın
2. İş parçasını kesmeniz için açı ölçeri istediğiniz açıya ayarlayın.
3. Açı ölçeri testere masasının önündeki oyuğa yerleştirin.
4.	İş parçasını ve açı ölçeri sıkıca bir arada tutun ve iş parçasını
yavaşça testere bıçağına besleyin.

Eğri kesik

1.	Testere tezgahının kapağını açın, kilitleme düğmesini serbest
bırakarak ve istenen açıda tekrar sıkarak daire testere eğim
açısını ayarlayın.
2. Gönyeyi bıçaktan istenen mesafede konumlandırın.
3.	İş parçasını kesim boyunca hareket ettirmek ve iş parçasını
yavaşça testere bıçağına geçirmek için itme çubuğunu veya
itme bloğunu kullanın.

Gönye kesimi

1.	Gönyeyi kesim için bıçaktan istenen mesafeye konumlandırın.
Direk kaydırma başlığını sıkıca aşağı bastırarak çiti masaya
güvenli bir şekilde kilitleyin.
2.	İş parçasını ve açı ölçeri sıkıca bir arada tutun ve iş parçasını
yavaşça testere bıçağına besleyin.
3.	İş parçasını kesim boyunca hareket ettirmek ve bıçağı geçmek
için itme çubuğunu veya itme bloğunu kullanın.

UYARI! Bıçağın içine asla küçük bir tahta parçasını elinizle itmeyin,
her zaman itme çubuğu veya itme bloğu kullanın.

assemble a scroll saw

OYMA TESTERESİ

NOT! Bu sayfa, tüm paketlerde bulunmayan parçaları gösterir.

beni tara

video talimatları

•
•
•
•

Boğaz derinliği: 1.3 inç (33 mm)
Maks. Kesim Kalınlığı: 1.5 inç (40 mm)
SPM: spm
Pil: 20V_maks
Oyma Testeresi Kılavuzu
Şeffaf Bıçak Siperi
Testere Bıçağı
Oyma Testeresi Kılavuzu

Dekupaj testeresini kasa kapağına takın
Kasa kapağını açın ve takılı tüm aletleri çıkarın. Kilitleme
Kaydırıcısını çekin. Taban Plakasının arkasını kasa
kapağındaki açıklığın altındaki girintiye ve bıçağı kasa
kapağındaki küçük yuvadan geçirin. Testereyi yerine
döndürün ve Kilitleme Anahtarını açın, testereyi güvenli
bir şekilde yerinde tutmak için geri kapandığından emin
olun.
Dahili güç
Dahili Güç Bağlantısını, elde kullanım için Unigrip'in
bağlandığı testere üzerindeki Raylara takın. Bıçak Açısını
ayarlayın, ardından kapağı kapatın ve mandalı bükün.
1.Kaydırmalı Testere Kılavuzunu kasanın arkasına yatay
olarak yerleştirin.
Kilit mandalını kapatma
2.Kilit mandalını kapatma
3.Şeffaf bıçak siperini farklı kalınlık veya ahşap
parçaya uyacak şekilde yukarı veya aşağı ayarlayın,
koruyucuyu yerine kilitlemek için düğmeyi çevirin.

Bu talimatlar, kullanılan
kasa için olanlarla birlikte
okunmalıdır.

GARANTİ VE BEYANNAME

MASA TESTERESİNİN SAKLANMASI
1. yuvaya takın

GARANTİ

Aksesuar aşınması dahil normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir.
Başarılı tescilin ardından ürün, imalat hatalarına karşı 24 ay süreyle yurtiçi kullanım
garantilidir. Bu ürünün çalışmasını devam ettirmek için
uygun bakım gereklidir. Bu ürün kiralama amacı için garanti edilmez.
Servis talep etmek, yedek parçalar ve yeni eklentiler satın almak için bir Yetkili Servis
Merkezi veya Bayi ile iletişime geçin ve şu adresi ziyaret ederek Müşteri veya Teknik
Destek alın:
www.stellendoer.com.tr
Herhangi bir parça veya aksesuar hasarlı veya eksikse bu ürünü mağazaya iade etmeyin.
E-mail yoluyla bize ulaşın: support@stellenDOER.com

2. yukarı itin

1

Masa testeresi siperini kapaktan çıkarın

2

Masa testeresi siperini kapakta saklayın

STORAGE AND USE OF FENCE
Kaldırın

EC Uygunluk Beyanı

Üretici olarak şirketimiz
Stellen LLC, DE 19901, ABD
Makinenin tanımını beyan ederiz:
Akülü Matkap, Akülü Daire Testere, Akülü Dekupaj Testere, LED Çalışma Işığı, Sıcak
Tel Kesici Model/Tip : BLHD1, BLCS1, BLJS1, WLK-X1, HWC2 geçerli AB direktifleri
2006/42/EC, 2014/30/EU ile uyumludur ve aşağıdaki standartlara veya standartlaştırılmış
belgelere göre üretilmiştir: EN-62841-1-:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-2014,
EN55014-1-2006+A1+A2, EN 55014-2:2015
Teknik belgeler yetkili temsilcimiz tarafından olan aşağıdaki şirket tarafından saklanır: C
Enterprise Czech s.r.o.
Vondrakova 637/18, Brno – Bystrc, 635 00, Çek Cumhuriyeti C Enterprise (HK) Limited
Unit 16, 7/F, Mega Cube, 8 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, H.K.

Sütunu/Gönyeyi kasadan çıkarın Direğin Kayar Kilidini kasadan
çekip çıkarın. Direğin büyük ucunu kasanın dışına ve altına çevirin,
ardından Küçük Hock'u kasanın ucundan çıkarın. Sütunu/Gönyeyi
kasaya geri döndürmek için bu talimatları tersine çevirin.

Kilitlemek için döndürün

Kilitleyin

beni tara

TEZGAH ÜSTÜ
ZIMPARALAMA
Fırçasız Matkabı Matkap-Gönye-Montaj
ve Zımpara tablası ve Zımpara Tezgahına
Monte ederek makineyi Tezgah
Zımparasına dönüştürün.

video talimatları

DİSK TABLO ZIMPARA MAKİNESİ VE MİNİ TORNA TEZGAHI UYGULAMASI

1

Fişi çıkarın ve yuvadan kapağın dışına
geçirin

2

Testere desteği sürgüsünü kaydırın ve
Devre Bağlantısını yerine takın

3

Yuvaları bağlayın

4

Güç kablosunu gösterildiği gibi yuvanın
dışında bırakın.

• Pil: 20 Volt Maks
• Zımpara Tablası Çapı: 3.15cm (6 inç)
• Hız Ayarı YÜKSEK/DÜŞÜK 		
~550/~1850RPM

Tezgah Üstü Disk Zımparasının Montajı

Matkap sehpasını sütuna/gönyeye yerleştirin,
delikleri gösterildiği gibi hizalayın

Dört vidayı sıkın

Matkabı matkap tezgahındaki yuvaya
yerleştirin

Disk zımpara tablasını takın

Disk zımpara tablasına bir zımpara kağıdı takın

Zımpara masasının ayrıntılı görünümünün bir
görüntüsü

Zımpara tezgahını monte edilmiş zımpara
tablası ile hizalayın

Delikleri resimde gösterildiği gibi hizalayın
(turuncu daireler)

Vidaları sıkın Zımparalamaya hazırsınız.

Delme modunu ve Düşük vites modunu
seçin (1)

Pil takımı olan One(1)Grip’i şarj istasyonuna
takın

Tezgah üstü diski zımparalamayı başlatmak;
için yeşil düğmeyi ve durdurmak için kırmızı
düğmeyi kullanın.

Ahşap parçanızı zımpara tezgahının üzerine
yerleştirin ve doğru ölçümler için bir açı ölçer
kullanarak yönlendirin.

Açı ölçeri bir açıyla gösteren resim

beni tara

MİNİ TORNA
TEZGAHI
Fırçasız Matkabı Matkap-GönyeMontaj ve Mini-torna tezgahı
desteğine monte ederek makineyi
Masa Mini Torna Tezgahına
dönüştürün.

video talimatları
Matkap sehpasını sütuna/gönyeye yerleştirin,
delikleri gösterildiği gibi hizalayın

Dört vidayı sıkın

Matkabı matkap tezgahındaki yuvaya yerleştirin

Torna tezgahı destek çerçevesinin sol
yarısını gönye başına monte edin

Torna tezgahı desteğinin sağ yarısını gönye
başına monte edin

Vidaları destek çerçevesinin yan deliklerine
yerleştirin ve sıkın

• Pil: 20 Volt Maks
•	Mandren 13mm (1/2in.) Metal
Manşon
•	Hız Ayarı YÜKSEK/DÜŞÜK
~550/~1850RPM

Tahta parçanızın bir ucunu vidalayın ve vidanın
arka ucunu mandrenin mengeneleriyle sıkıştırın

Ahşap parçayı itmek için destek pimini açmak
için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin

Ahşabın desteğin her iki ucuna sıkıca bastırıldığından ve
ahşap parçanın yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Küçük çaplı ahşap için alet desteğini (zımpara tezgahı
çerçevesinin yarısı) dikey olarak monte edin (gösterildiği gibi)

Büyük çaplı ahşap için alet desteğini yatay
olarak monte edin (gösterildiği gibi)

Destek pimini sabitlemek için düğmeyi
(resimde gösterilen) sıkın

Alet desteğinin konumunu gönyenin kenarı
boyunca uygun bir şekilde ayarlayın

Pil paketiyle birlikte ONE (1) grip veya AC/
DC dönüştürücüyü şarj istasyonuna takın

Alet desteğini (zımpara tezgahının sol
çerçevesi) gönyenin yan tarafına takın

Başlatmak için yeşil düğmeyi ve durdurmak
için kırmızı düğmeyi kullanın

Ahşap parçasına dik olarak bir keski (ayrı satılır)
yerleştirin ve torna işlemine başlayın

Ahşap parçasını yerine koyun ve yatay
olarak hizalayın

beni tara

SICAK TEL
TEZGAHI

video talimatları
Fırçasız Matkabı Matkap-GönyeMontaj ve Zımpara tablası ve Zımpara
Tezgahına Monte ederek makineyi
Tezgah Zımparasına dönüştürün.
• Maks Kesme Yüksekliği: 80mm
• Pil: 20 Volt_Maks
• Sıcaklık Aralığı: 50~250° C

Uzatma Ayarlama Düğmesi
Sıcak Tel Tekerlek Tutma Düğmesi
Sıcak Tel
Açı Ayarlama Düğmesi

Kasa kapağını açın ve takılı tüm aletleri çıkarın. Kilitleme
mandalını kaydırın ve sıcak tel kesici tabanını kasa kapağına

Dahili güç kaplinini sıcak tel kesici üzerindeki raylara bağlayın;
ONE (1) grip portatif kullanım için bağlanır. Kaydırıcıyı konumuna geri getirin

Kapağı yarıya kadar kapatın ve şarj istasyonunun sağ tarafındaki
yuvada bulunan metal bir kenar çubuğuyla destekleyin

Kasa kapağını açın ve takılı olmayan tüm aletleri çıkarın. Kilitleme
mandalını kaydırın ve sıcak tel kesici tabanını kasa kapağına takın

L şeklindeki boruyu masa sıcak tel taban
konektörüne yerleştirin

Tezgah sıcak tel taban konektörüne yerleştirilmiş L
şeklinde bir boruyu gösteren bir resim

Sıcak tel tezgahı montajı

Teli Sıcak tel kesici tabanındaki küçük
delikten geçirin

Kapağı kapatın ve mandalları kilitleyin

Pil paketiyle birlikte ONE (1) grip veya AC/DC
dönüştürücüyü şarj istasyonuna takın

sıcak tel tezgahı Kesimi

Teli iki alüminyum blok arasındaki boşluktan geçirin ve
teli yerine sabitlemek için vidalı düğmeyi sıkın

Gerginliği artırmak için telin biraz uzunluğunu
tekerleğe geri sarmak için tekerleği çevirin

Şerit veya kesmeye yardımcı olmak için
sağlanan gönyeyi kullanın

Alüminyum çubuğu L şeklindeki boruya
bağlayın ve vidayı sıkın

Açılı kesimler için bir açı ölçer kullanın

Kesme açısını değiştirmek için L-şekilli borunun
hareketine izin vermek için vida topuzunu gevşetin

Başlatmak için yeşil düğmeyi ve durdurmak için
kırmızı düğmeyi kullanın

Açı ölçer kullanarak kesme açısının nasıl
ölçüleceğini gösteren bir resim

Açı ölçer kullanarak kesme açısının nasıl
ölçüleceğini gösteren bir resim

email: info@tanmakina.com
www.stellendoer.com.tr

