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Műszaki adatok

Akkus fúrócsavarozó T 12 + 3 T 15 + 3
Motorfeszültség 10,8 - 12 V 14,4 - 15,6 V
Üresjárati fordulatszám * 1. fokozat 0 – 450 ford/perc 0 – 450 ford/perc

2. fokozat 0 – 1500 ford/perc 0 – 1500 ford/perc
max. forgatónyomaték
puha csavarozási eset (fa) 20 Nm 27 Nm
kemény csavarozási eset (fém) 34 Nm 40 Nm
A forgatónyomaték beállítható ** 1./2. fokozat 0,5 - 8 Nm 0,5 - 8 Nm
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm
max. furatátmérő fában 25 mm 35 mm
max. furatátmérő fémben 14 mm 16 mm
Szerszámbefogás a fúró tengelyében 1/4 “ 1/4 “
Súly akkumulátor nélkül a Centrotec 
készülékkel

0,95 kg 1,02 kg

TRC 3 Akkumulátortöltő készülék 
Hálózati feszültség (bemenet) 220 - 240 V~

Hálózati frekvencia 50/ 60 Hz
Töltőfeszültség (kimenet) 7,2 - 18 V=
Gyorstöltés max. 3 A
Pulzáló fenntartó töltés kb. 0,06 A
Töltési idő a különböző esetekben

LiIon 2,6 Ah   80% kb. 45 perc.
                    100% kb. 70 perc

NiCd 1,3 Ah kb. 25 perc.
NiCd 2,4 Ah kb. 50 perc.

NiMH 2,0 Ah kb. 50 perc. 
NiMH 3,0 Ah kb. 70 perc.

Megengedett töltési hőmérséklettartomány -5° és + 45 ° között
Hőmérsékletellenőrzés                                             NTC-ellenállás segítségével

T 12 + 3 Akkuegységek BPS 12 C
NiMH

BPS 12 Li
LiIon

Rendelési szám 491825 494831
Feszültség 12 V 10,8 V
Kapacitás 2,0 Ah 2,6 Ah
Súly 0,60 kg 0,49 kg

T 15 + 3 Akkuegységek BPS 15,6 S 
NiMH

BPS 15 Li
LiIon

Rendelési szám 491823 494832
Feszültség 15,6 V 14,4 V
Kapacitás 3,0 Ah 2,6 Ah
Súly 0,92 kg 0,58 kg

* A fordulatszám-adatok teljesen feltöltött akkuegység mellett érvényesek. LiIon esetén a fordulatszámok alacsonyabbak.

** Az alsó nyomatékfokozatokban a maximális fordulatszám csökkentett.

A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati utasításban találhatók.
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Akkus fúrócsavarozó

T 12 + 3, T 15 + 3
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1 Szimbólumok 
 Általános veszélyekre vonatkozó 

 fi gyelmeztetés

 Figyelmeztetés az áramütés veszé-
lyére

 Olvassa el az útmutatót, utasítást!

2  A készülék elemei

[1-1]  Az akkumulátor oldására szolgáló 
billentyűk

[1-2]  Bit-tartó
[1-3]  BE/KI - kapcsoló 
[1-4]  Jobb - bal átkapcsoló
[1-5]  Fokozatkapcsoló 
[1-6]  Fúrás/csavarozás jelölés
[1-7]  Fúrás/csavarozás átkapcsoló
[1-8]  Forgatónyomaték állítására szolgáló 

kerék
[1-9] Akkufedél

3 Műszaki leírás
3.1  A termék tulajdonságai
Az Ön által vásárolt Festool akkumulátoros 
fúrócsavarozó készülék az alábbi előnyös 
tulajdonságokkal-rendelkezik:
- CENTROTEC és FastFix gyorsbefogás 
- Rendszer - akkumulátorcsatlakozó és töl-

tőkészülék NiCd/ NiMH- és LiIon- akkuegy-
ségekhez
T 12 + 3: A "Műszaki adatok" pont alatt fel-
tüntetett akkuegységek valamint a Festool 
C 12 és TDK akkus fúrócsavarozó ak-
kui használhatók (ezek feszültsége max. 
12 V).
T 15 + 3: Minden, a "Műszaki adatok" pont 
alatt feltüntetett akkuegység valamint a 
Festool C 12 és TDK akkus fúrócsavarozó 
akkui használhatók.

- Teljesen elektronikus forgatónyomaték 
beállítás és lekapcsolás 

- Hőmérsékletvédelem, feszültségcsökkenés 
és túlfeszültség elleni védelem, dinamikus 
áramkorlátozás szolgál a gép és az akku-
egységek védelmére

- Szénkefék nélküli, kopásmentes EC - motor

3.2  Rendeltetésszerű használat
Az akkumulátoros fúrócsavarozó készülék 
furatok készítésére alkalmas fémben, fában, 
műanyagban és hasonló anyagokban, vala-
mint csavarok becsavarására és ráhúzására. 
A TRC 3 töltőkészülék a felsorolt akkuegy-
ségek feltöltésére szolgál.
A nem rendeltetésszerű használat sérülési 
és baleseti kockázata a felhasználót terheli 
; ide tartoznak még az ipari tartós üzem 
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következtében fellépő kopások és hibák is.

4 Biztonsági utasítások
4.1 Általános biztonsági szabályok 

  Figyelem! Olvassa el valamennyi 
biztonságtechnikai utasítást és előírást. 
Az előírások helytelen betartása áramütések-
hez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet. 
A jövőbeni hivatkozásokhoz őrizzen 
meg minden biztonsági utasítást és út-
mutatót.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszer-
szám” fogalom a hálózati elektromos kézi-
szerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) 
és az akkumulátoros elektromos kéziszer-
számokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) 
foglalja magában.

I) MUNKAHELY
a) Tartsa tisztán és tartsa rendben a mun-

kahelyét. Rendetlen munkahelyek és meg-
világítatlan munkaterületek balesetekhez 
vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszer-
számmal olyan robbanásveszélyes 
környezetben, ahol éghető folyadékok, 
gázok vagy porok vannak. Az elektromos 
kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, 
amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzö-
ket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen 
személyeket a munkahelytől, ha az elekt-
romos kéziszerszámot használja.  Ha 
elvonják a figyelmét a munkától, könnyen 
elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

d) Ne hagyja felügyelet nélkül működni az 
elektromos szerszámot. Csak akkor hagyja 
ott az elektromos kéziszerszámot, ha a be-
tétszerszám teljesen leállt.

II) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁ-
SOK

a) A készülék csatlakozó dugójának bele 
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A 
csatlakozó dugót semmilyen módon sem 
szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel 
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne 
használjon csatlakozó adaptert. A változ-
tatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő 
dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.

b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint 
csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és 
hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély 

megnövekszik, ha a teste le van földelve.
c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszá-

mot az esőtől és a nedvesség hatásaitól.  
Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszám-
ba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől 
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha 
ne hordozza vagy akassza fel a kábel-
nél fogva, és sohase húzza ki a hálózati 
csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tart-
sa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, 
éles élektől és sarkaktól és mozgó gép-
alkatrészektől. Egy megrongálódott vagy 
csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés 
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a 
szabad ég alatt dolgozik, csak a sza-
badban való használatra engedélyezett 
hosszabbítót használjon. A szabadban 
való használatra engedélyezett hosszabbító 
használata csökkenti az áramütés veszé-
lyét.

f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos ké-
ziszerszám nedves környezetben való 
használatát, alkalmazzon egy hibaáram-
védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés 
kockázatát.

III) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen 

arra, amit csinál, és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszámmal. 
Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett 
be, ne használja a berendezést.  A be-
rendezéssel végzett munka közben már egy 
pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülé-
sekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést és 
mindig viseljen védőszemüveget. A sze-
mélyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, 
csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvé-
dő használata az elektromos kéziszerszám 
használata jellegének megfelelően csökkenti 
a személyes sérülések kockázatát.

c) Kerülje el az elektromos kéziszerszám 
akaratlan üzembe helyezését. Győződjön 
meg arról, hogy a kapcsoló az „AUS“ 
(„KI“) helyzetben van, mielőtt bedugná 
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba. 
Ha az elektromos kéziszerszám felemelése 
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha 
a készüléket bekapcsolt állapotban csatla-
koztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez 
vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolá-
sa előtt okvetlenül távolítsa el a beállító 



H-4

szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az 
elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs 
sérüléseket okozhat.

e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a 
normálistól eltérő testtartást, ügyeljen 
arra, hogy mindig biztosan álljon és az 
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos 
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is 
jobban tud uralkodni.

f)  Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen 
bő ruhát vagy ékszert. Ügyeljen rá, hogy 
haja és ruhája ne kerüljön a mozgó al-
katrészek közelébe. A laza ruhát, ékszert 
vagy a hosszú hajat elkaphatják a mozgó 
alkatrészek.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel le-
het szerelni a por elszívásához és össze-
gyűjtéséhez szükséges berendezéseket, 
ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon 
hozzá vannak kapcsolva a készülékhez 
és rendeltetésüknek megfelelően mű-
ködnek.  Ezen berendezések használata 
csökkenti a munka során keletkező por ve-
szélyes hatását.

IV) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK 
GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

a) Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszá-
mot. A munkájához csak az arra szolgáló 
elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a 
megadott teljesítménytartományon belül job-
ban és biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kéziszer-
számot, amelynek a kapcsolója elromlott. 
Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet 
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszé-
lyes és meg kell javíttatni.

c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszo-
lóaljzatból, mielőtt az elektromos kézi-
szerszámon beállítási munkákat végez, 
tartozékokat cserél vagy a szerszámot 
tárolásra elteszi.  Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan 
üzembe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszer-
számokat olyan helyen tárolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne 
hagyja, hogy olyan személyek használják 
az elektromos kéziszerszámot, akik nem 
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták 
el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszer-
számok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan 
személyek használják.

e) A készüléket gondosan ápolja.Ellenőrizze, 
hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul 
működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és 

nincsenek-e eltörve vagy megrongálód-
va olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám 
működésére. A megrongálódott részeket 
a készülék használata előtt javíttassa 
meg. Sok olyan baleset történik, amelyet 
az elektromos kéziszerszám nem kielégítő 
karbantartására lehet visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó-
szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel-
kező és gondosan ápolt vágószerszámok 
ritkábban ékelődnek be és azokat könnyeb-
ben lehet vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozé-
kokat, betétszerszámokat stb. csak ezen 
előírásoknak és az adott készüléktípusra 
vonatkozó kezelési utasításoknak meg-
felelően használja. Vegye figyelembe 
a munkafeltételeket és a kivitelezendő 
munka sajátosságait. Az elektromos kézi-
szerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célok-
ra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez 
vezethet.

h)  A fogantyú legyen mindig száraz, tiszta, 
olaj- és zsírmentes. A csúszós fogantyú 
lehetetlenné teszi az elektromos kéziszer-
szám biztonságos kezelését és ellenőrzését 
váratlan helyzetekben.

V) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁM-
OK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLA-
TA

a) Az akkumulátort csak a gyártó által 
ajánlott töltőkészülékekben töltse fel. Ha 
egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére 
szolgáló töltőkészülékben egy másik akku-
mulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszámban csak az 
ahhoz tartozó akkumulátort használja. 
Más akkumulátorok használata személyi 
sérüléseket és tüzet okozhat.

c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumu-
látort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, 
kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és 
más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek 
áthidalhatják az érintkezőket. Az akku-
mulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési 
sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulá-
torból folyadék léphet ki. Kerülje el az 
érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül 
mégis érintkezésbe jutott az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel 
az érintett felületet. Ha a folyadék a sze-
mébe jutott, keressen fel ezen kívül egy 
orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritáci-
ókat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

e) Győződjön meg róla, hogy a készülék 
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ki van kapcsolva, mielőtt beszerelné a 
készülékbe az akkumulátort. Ha egy be-
kapcsolt elektromos kéziszerszámba szerel 
be egy akkumulátort, ez balesetekhez vezet-
het.

VI) SZERVIZ
a) Az elektromos kéziszerszámot csak szak-

képzett személyzet és csak eredeti pótal-
katrészek felhasználásával javíthatja. Ez 
biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos szerszám maradjon.

b) Javításhoz és karbantartáshoz csak ere-
deti Festool alkatrészeket használjon. A 
nem a felhasználási célra tervezett tartozékok 
és pótalkatrészek használata elektromos 
áramütést vagy sérülést okozhat.

4.2  Gépre vonatkozó különleges 
biztonsági szabályok

Ha ütvefúrót használ, viseljen hallásvé- -
dő felszerelést. Az erős zaj halláskároso-
dást okozhat.
Használja az elektromos kéziszerszám- -
mal szállított kiegészítő fogantyúkat. Ha 
elveszíti az uralmát az elektromos kézi-
szerszám fölött, megsérülhet.
Csak a szigetelt markolónál fogva  -
tartsa a készüléket, ha olyan munkát 
végez, ahol a csavar rejtett elekt-
romos vezetékekbe ütközhet. Ha a 
csavar feszültséget vezető vezetékkel 
érintkezik, akkor a készülék fém részei is 
feszültség alá kerülhetnek, ami elektro-
mos áramütést okozhat.

- Ezt az akkumulátortöltő készüléket és elekt-
romos kéziszerszámot nem használhatják 
olyan személyek (beleértve a gyerekeket 
is), akik korlátozott pszichikai, szenzoriális 
vagy szellemi képességekkel rendelkez-
nek, ill. nincs kellő tapasztalatuk és/vagy 
tudásuk, kivéve, ha tevékenységüket egy 
biztonságukért felelős személy felügyeli, 
ill. megfelelő utasításokat kapnak ettől a 
személytől arra vonatkozóan, hogy miként 
kell az akkumulátortöltő készüléket, ill. 
az elektromos kéziszerszámot használni. 
Mindig fi gyelni kell arra, hogy a gyerekek 
ne játszhassanak sem az akkumulátortöltő 
készülékkel, sem az elektromos kéziszer-
számmal.

- Falban történő fúrás esetén ügyeljen az 
esetleg ott található gáz-, áram- és vízve-
zetékekre.

- Ne nyissa ki az akkuegységet és a töltő-

készüléket. A töltőkészülék belsejében a 
hálózatról történő leválasztást követően is 
nagy a kondenzátorfeszültség.

- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljenek fémda-
rabok (pl. fémforgács) az akkuegység 
befogójába valamint a szellőzőnyílásokon 
keresztül a töltőkészülék belsejébe (rövid-
zárlat veszélye).

- Védje az akkuegységet a hőségtől, pl. a 
folyamatos napsugárzás és a tűz közvetlen 
hatásától. Fennáll a robbanás veszélye.

- Soha ne használjon vizet az égő LiIon - 
akkuegység oltására, csak homokot.

4.2  Kibocsátási értékek
Az EN 60745 szabvány szerint meghatáro-
zott értékek tipikus esetekre vonatkoznak:
Hangnyomásszint 65 dB(A)
Hangteljesítmény 76 dB(A)
Mérési hibahatár  K = 3 dB

   VIGYÁZAT
A munkavégzés során keletkező 
zajnak halláskárosító hatása van. 

Viseljen hallásvédő felszerelést! 

Az ah rezgéskibocsátási érték (három irány 
vektoriális összege) és a K bizonytalanság 
meghatározása az EN 60745 előírásai sze-
rint:
Fúrás fémben:  ah < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²
Csavarozás:  ah < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

A megadott kibocsátási értékek mérése 
(vibráció, zaj) az EN 60745 szabvány el-
lenőrzési feltételei szerint történt, és az 
értékek a gépek összehasonlítására szol-
gálnak. Arra is alkalmasak, hogy előzetesen 
megbecsüljük, mekkora lehet munkavégzés 
közben a vibráció- és zajterhelés.
A megadott kibocsátási értékek az elektro-
mos kéziszerszám fő alkalmazási területeit 
reprezentálják. Ha azonban az elektromos 
kéziszerszámot más alkalmazási területen, 
más betétszerszámmal használják, vagy 
nem végzik el az előírt karbantartást, a 
vibráció- és zajterhelés jelentősen megnö-
vekedhet a munkavégzés teljes időtartama 
alatt. A munkavégzés adott időtartamára 
készített becslés pontossága érdekében 
fi gyelembe kell venni azokat az időtarta-
mokat is, amelyek alatt a gép üresen járt 
vagy állt. Ez jelentősen csökkentheti a 
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teljes működési időtartam alatt jelentkező 
terhelést.

5 Üzembe helyezés

5.1 Akkuegység cseréje
Akkuegység levétele

Tartsa benyomva mind a két billentyűt  
[1-1]. 
Előrefelé vegye le az akkuegységet. 

NiMH- vagy NiCd-akkuegységek hasz- 
nálata esetén a nyílás elzárható [1-9] 
az akkufedéllel.

Akkuegység berakása
Tolja az akkuegységet bekattanásig a fo- 
gantyú alsó oldalán található tartóra az 
ábra [1] szerint.

5.2  Az akkuegység feltöltése
Az akkuegységet félig feltöltve szállít- 
juk. 
NiMH/NiCd: Az első használatbavétel 
előtt töltse fel teljesen az akkumulá-
tort.
LiIon: Az akkuegység azonnal haszná-
latra kész, és bármikor feltölthető anél-
kül, hogy az élettartama csökkenne.

Feltöltés céljából tolja az akkuegységet  
ütközésig a töltőkészülék tartószerkeze-
tére [4-1].
A feltöltött akkuegységet ezzel ellentétes  
irányban lehet levenni.

Az akkumulátortöltő készülékkel a  
Festool minden BPS gyártási sorozatba 
tartozó akkumulátortelepe feltölthető.

A töltőkészülék automatikusan felismeri a 
berakott akkumulátor típusát (NiCd, NiMH 
vagy LiIon). A töltési folyamatot egy mik-
roprocesszor vezérli az akkuegység töltési 
állapotától, hőmérsékletétől és feszültségé-
től függően. Ha a készülékbe meleg (>37 
°C) NiMH-akkuegységet helyez be, akkor a 
készülék csökkentett töltőárammal tölt, és 
a feltöltés időtartama megnövekszik.
A töltőkészüléken levő LED-ek [4-2] a töltő-
készülék mindenkori üzemállapotát jelzik .

Sárga LED - folyamatos fény
A töltőkészülék üzemkész

A zöld LED - gyorsan villog
A készülék a maximális árammal tölti az 
akkuegységet.

A zöld LED - lassan villog
A készülék csökkentett árammal tölti az 
akkuegységet, a LiIon 80 %-ban fel van 
töltve.

Zöld LED - folyamatos fény
Az akkuegység feltöltődött, fenntartó-töltés 
zajlik.

Vörös LED - folyamatos fény
Az akkumulátor hőmérséklete a megenge-
dett tartományon kívül van.

A piros LED - villog 
Általános hibajelzés, pl.: az érintkezés nem 
teljes, rövidzárlat, az akkuegység meghibá-
sodott stb.

5.3 Az akkumulátortöltő készülék 
fali rögzítése

A TRC 3 akkumulátortöltő készülék hát-
lapján két hosszlyuk található. A készülék 
ezeken keresztül két csavar segítségével (pl.
félgömbölyű vagy laposfejű, 5 mm szárát-
mérőjű csavarokkal) a falra függeszthető.

A két csavart egymástól 96 mm távolság- 
ra úgy csavarja be a falba, hogy a csavar-
fejek kb. 4 mm-re kiálljanak a falból.

6 A készülék beállítása

6.1 Forgásirány átkapcsolása
A forgásirány a jobb - bal kapcsoló [1-4] 
segítségével határozható meg.
Kapcsoló jobbról balra = jobbraforgás;
Kapcsoló balról jobbra = balraforgás.

6.2  Hajtómű átkapcsolás
A hajtómű átkapcsolása csak kikapcsolt 
készülék mellett végezhető el!

A fokozatkapcsolóval [1-5] történhet a haj-
tómű átkapcsolása.
Kapcsoló előre  = 1. fokozat 

 Az 1 számjegy látható
Kapcsoló hátra = 2. fokozat

 A 2 számjegy látható

6.3  Csavarozás
A fúrás/csavarozás kapcsolón [1-7] a csava-
rozási szimbólumra mutató jelölés [1-6] = 
forgatónyomaték beállítható. Az átkapcsolás 
csak kikapcsolt gép mellett funkcionál.

Az igényeknek megfelelően állítsa be a  
forgató nyomatékot a forgatónyomaték-
keréken [1-8]:

1-re állítás = kis forgatónyomaték
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25-re állítás = nagy forgatónyomaték
A beállított forgatónyomaték elérésekor a 
gép kikapcsol, és akusztikus hangjelzést 
ad, mely jelzi a lekapcsolási érték elérését. 
A gép csak akkor indul el újra, ha elenge-
dik és újra megnyomják a BE-/KI-kapcsoló 
gombot [1-3].

6.4  Fúrás
A fúrás/csavarozás kapcsolón [1-7] a fúrási 
szimbólumra mutató jelölés [1-6] = maxi-
mális forgatónyomaték

7  Szerszámbefogás, kiegé-
szítő egységek

7.1 BF-FX fúrótokmány
A BF-FX fúrótokmány fúrók és bitek befo-
gására szolgál.

A BF-FX fúrótokmány felrakása
Helyezze a fúrótokmányt a fúrótengelyre  
[2-5].
Húzza előre a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-3].
Fordítsa el, hogy a fúrótokmányban levő  
hatlapfejű stift [2-4] reteszelődjön a fú-
rótengelyen található belső hatlapú tok-
mányban.
Nyomja a fúrótokmányt ütközésig a fúró- 
tengelyre.
Engedje el a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-3].

BF-FX fúrótokmány levétele
Húzza előre a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-3].
Vegye le a fúrótokmányt. 

Szerszámcsere
Fordítsa el a befogóhüvelyt [2-2] az óra- 
mutató járásával ellentétes irányban a 
szorítópofa [2-1] nyitása céljából.

A tengelyen látható nyíl megadja a nyi- 
táshoz szükséges elforgatási irányt.

Tegye be a szerszámot a fúrótokmányba. 

   VIGYÁZAT
Sérülésveszély 

Centrikusan rögzítse a szerszámot a  
fúrótokmányban!

Fordítsa el a befogóhüvelyt [2-2] az óra- 
mutató járásával megegyező irányban a 
szerszám beszorítása céljából.

7.2  CENTROTEC  WH-CE szerszám-
befogótokmány

A CENTROTEC WH-CE szerszám-befogótok-
mány lehetővé teszi a CENTROTEC - szárral 
rendelkező szerszámok gyors cseréjét.

A CENTROTEC szerszámokat csak  
CENTROTEC tokmányba fogja be.

   
VIGYÁZAT

A szerszám csere közben vágási sérü-
léseket okozhat!

Viseljen védőkesztyűt! 

CENTROTEC felrakása
Húzza előre a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-6].
Tegye a szerszám-befogótokmányt ütkö- 
zésig a fúrótengelyre [2-5].
Engedje el a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-6].

CENTROTEC levétele
Húzza előre a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-6].
Vegye le a szerszám-befogótokmányt. 

Szerszámcsere
A CENTROTEC - szárral rendelkező szer- 
szám felrakásakor ill. levételekor húzza 
vissza a zöld reteszelést megszüntető 
gyűrűt [2-7].
Felrakáskor forgassa el a szerszámot,  
hogy annak hatlapú szára [2-8] retesze-
lődjön a fúrótengelyen levő hatlapú tok-
mányban.
Engedje el a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [2-7].

7.3  DD-AS derékszögű feltét (rész-
ben tartozék)

A DD-AS derékszögű feltét lehetővé teszi a 
gép hosszanti tengelyére merőleges mun-
kavégzést (fúrás, csavarozás).

DD-AS derékszögű feltét felhelyezése
Helyezze a derékszögű feltétet a fúróten- 
gelyre.
Forgassa el. míg nem rögzül a kívánt po- 
zícióban.
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A derékszög-feltét 16 különböző szög- 
helyzetben beállítva rögzíthető.

Húzza rá a rögzítő gyűrűt [3-2] az óramu- 
tató járásának irányában, hogy a derék-
szög-feltét megfelelően reteszelve legyen.

DD-AS derékszög-feltét levétele
Forgassa el ütközésig a rögzítő gyűrűt  
[3-2] az óramutató járásával ellentétes 
irányban.
Vegye le a derékszög-feltétet. 

Fúrótokmány felhelyezése/levétele
A fúrótokmányt ugyanúgy kell a derékszög-
feltét tengelyén [3-1] rögzíteni, mint a gép 
fúrótengelyén.

7.4  DD-ES excenter-feltét (részben 
tartozék)

Az excenter-feltét lehetővé teszi a perem 
közelében történő csavarozást. A szerszám-
befogó tokmány DIN 3126 szerinti bitek 
részére készült.

DD-ES excenter-feltét felhelyezése/
levétele
Az excenter-feltét fel- és leszerelése ugyan-
úgy történik, mint a derékszög-feltét fel és 
leszerelése (7.3 fejezet).

Szerszámcsere
Húzza hátra a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [3-3].
Tegye be a szerszámot, ill. vegye ki azt. 
Engedje el a reteszelést megszüntető  
gyűrűt [3-3].

7.5 DD-DC mélységütköző (részben 
tartozék)

A mélységütköző segítségével meghatáro-
zott csavarozási mélységre csavarozhatja 
be a csavarokat. 

DD-DC mélységütköző felrakása/levé-
tele
A mélységütköző fel- és leszerelése ugyan-
úgy történik, mint a derékszög-feltét fel és 
leszerelése (7.3 fejezet).

Bitcsere
Forgassa el az ütközőt [3-4] az óramuta- 
tó járásával megegyezően 90°-kal, majd 
vegye le azt..
Vegye ki a bitet a mágnestartóból [3-7],  
ill. tegyen be oda egyet.

 Helyezze fel ismét az ütközőt [3-4], majd  
az óramutató járásával megegyezően 
90°-kal elforgatva húzza azt meg.

Mélységbeállítás
A hüvely [3-5] elforgatásával állítsa be a  
kívánt becsavarási mélységet.

Minden fokozat 0,1 mm-rel módosítja a  
csavarozási mélységet.
A csavar kivételéhez forgassa el balra  
a zöld átkapcsoló gyűrűt [3-6] a teljes 
kicsavarozásig (balra forgás!).

7.6 Szerszám befogása a fúróten-
gelybe

Annak érdekében, hogy a gép könnyebb 
és rövidebb legyen, a biten közvetlenül a 
fúrótengelyen [2-5] levő belső hatlapú tok-
mányba is behelyezhetők.

8  Üzem
 Nyomja be a BE/KI-kapcsoló gombot  
[1-3]a gép bekapcsolásához.

A fordulatszám a BE-/KI-kapcsoló be- 
nyomásától függően fokozatmentesen 
szabályozható.

• A gép kikapcsolásához engedje el a BE-/
KI-kapcsolót [1-3].
A BE-/KI-kapcsoló elengedését követően 
a munkatengely (fúrótokmány) lefékező-
dik, és ezzel megakadályozza a szerszám 
esetleges utánfutását.

Bit-tartó
A bit-tartóba [1-2] oldalról betolhatók a bitek 
vagy bit-tartók. 

Figyelmeztető hangjelzés
A fi gyelmeztető hangjelzés az alábbi üzem-
állapotokban szólal meg, és lekapcsolja a 
gépet:

- Lemerült az akkumulátor, 
vagy túl van terhelve a gép
Cserélje ki az akkuegységet. 
Csökkentse a gép terhelé- 
sét.

- A gép túlmelegedett
Lehűlés után a gép újra  
üzembe helyezhető.
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- Túlmelegedett vagy meghi-
básodott a LiIon - akkuegy-
ség.
Egy töltőkészülék segítsé- 
gével ellenőrizze a lehűlt 
akkuegység működőképes-
ségét.

9  Karbantartás és ápolás

Tartsa be az alábbi ápolási és karban-
tartási előírásokat
- Tartsa tisztán az elektromos kéziszerszám 

és a töltőkészülék szellőzőnyílásait a ké-
szülék hűtését szolgáló levegőkeringetés 
biztosítása érdekében.

- Tartsa tisztán az elektromos kéziszerszám, 
a töltőkészülék és az akkuegység érintke-
zőit.

Az akkuegységre vonatkozó előírások
- Az akkumulátorokat száraz és hűvös he-

lyen, 5 °C - 25 °C közötti hőmérsékleten 
tárolja.

- Védje az akkumulátort a nedvességtől és 
víztől, valamint a közvetlen hőhatások-
tól.

- Ha a feltöltéseket követő üzemidő jelentő-
sen lerövidül, az azt jelenti, hogy az akku-
egység elhasználódott, és ki kell cserélni.

- A LiIon - akkuegység és a töltőkészülék 
pontosan meg van feleltetve egymásnak! 
Az integrált elektronika megakadályozza, 
hogy a töltési folyamat során káros túltöl-
tés ill. túlmelegedés következzen be.

- Az új vagy hosszabb ideig nem használt 
NiCd/NiMH - akkumulátorok csak kb. öt 
töltési és lemerülési ciklust követően érik 
el a teljes kapacitást.

- A LiIon - akkumulátorok azonnal üzembe 
helyezhetők, és bármikor utántölthetők, 
akkor is, ha a kapacitásuk még nem me-
rült le.

- Az akkumulátorok teljesítőképessége a 
20 °C - 30 °C hőmérséklettartományban 
optimális.

- Ha az akkuegységet üzemkész állapotban 
levő töltőkészülékben tartjuk, akkor az a 
folyamatos fenntartó töltés következtében 
feltöltött állapotban marad.

- A lemerült akkumulátort ne tartsa kb. egy 
hónapnál hosszabb ideig a töltőkészülék-
ben, ha az nincs a hálózatra csatlakoztatva. 
Fennáll a mélykisülés veszélye és ezzel 

együtt az akkuegység teljesítményének 
korlátozása.
Rövidzárlat veszélyének elkerüléséhez az  -
akkuegységet tartsa a géppel szállított 
csomagolásban.

- Az akkumulátorokat a következő feltöltés 
előtt lehetőleg teljesen ki kell sütni. Ha 
még feltöltött akkumulátor esetében in-
dítjuk újra a töltési folyamatot, csökken az 
akkumulátor élettartama.

- Ha hosszabb ideig használat nélkül tárol-
ta az akkuegységeket, a következő sza-
bály érvényesül: Ha hosszabb ideig nem 
használja a NiCd-akkumulátoregységet, 
azt kisütött állapotban ajánlatos tárol-
ni. Ha hosszabb ideig nem használja a 
NiMH-akkumulátoregységet, azt kisütött 
állapotban ajánlatos tárolni. A Li-ion-
akkumulátoregységet kapacitásuk 40%-
áig (ez kb. 15 perces töltési időt jelent) 
feltöltve ajánlatos tárolni.

- Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alá 
csökken, vagy meghaladja a 45 °C-ot, a 
NiMH-akkumulátorok teljesítménye érzé-
kelhetően csökken.

- Kb. négy hónaponként töltse újra a NiMH - 
akkuegységet, hogy az megőrizze a teljes 
kapacitását.

- Kb. minden tizedik töltési folyamat során 
tartsa a NiMH - akkuegységet a gyorstöl-
tést követően még egy óráig a töltőké-
szülékben, hogy a cellák közötti esetleges 
kapacitáskülönbség kiegyenlítődjön.

10 Szállítás
A LiIon - akkuegységben található lítium-
mal egyenértékű mennyiség nem éri el a 
vonatkozó határértéket, ellenőrzését az 
UN-kézikönyv ST/SG/AC.10/11/Rev.3 III. 
rész, 38.3 alfejezet szerint végeztük. A LiIon 
- akkuegység ezért nem tartozik sem önma-
gában, sem valamely készülékbe helyezve 
a veszélyes termékre vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi előírások hatálya alá. A veszé-
lyes árukra vonatkozó előírások azonban 
több akkuegység szállítása esetén mégis 
lényegesek lehetnek. Ilyen esetben szükség 
lehet bizonyos különleges feltételek betar-
tására. További, az EU területén érvényes 
információt erre vonatkozóan a 230 sz. AD 
külön előírásban találhatnak. 

11  Tartozékok 
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Ehhez a géphez csak eredeti Festool - tarto-
zékokat és Festool - anyagokat használjon, 
mivel ezek a rendszer-elemek úgy vannak 
kialakítva, hogy együttes használatuk opti-
mális legyen. Más gyártótól származó tarto-
zékok és anyagok felhasználása valószínűleg 
hátrányosan befolyásolja az elvégzett mun-
ka minőségét és korlátozza a garanciaigényt. 
Az alkalmazástól függően erősebb lehet a 
gép kopása vagy nőhet a gép kezelőjének 
terhelése. Óvja a gép kezelőjét és a gépet 
valamint a garanciajogosultságot azzal, hogy 
kizárólag eredeti Festool-tartozékokat és 
Festool-anyagokat használ!

12 Hulladékkezelés
Az elhasználódott vagy meghibásodott ak-
kumulátorokat valamely szaküzletben, a 
Festool vevőszolgálatán vagy hivatalosan 
előírt hulladékkezelő helyen adja le. Ily 
módon biztosítható az akkumulátorok ren-
deltetésszerű újrahasznosítása.
Csak EU: A 91/157/EWG Európai irányelv 
értelmében a hibás vagy elhasználódott 
akkumulátorokat/elemeket újra kell hasz-
nosítani.
Az elektromos szerszámokat ne dobja a 
háztartási szemétbe! Adja le a készülékeket, 
tartozékokat és a csomagolást a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően újra-
hasznosításra! Tartsa be az érvényes hazai 
előírásokat.
Csak EU: A 2002/96/EG Európai Irányelv 
szerint az elektromos szerszámokat elkü-
lönítve kell összegyűjteni, és át kell adni a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
újrahasznosításra

13  Garancia 
A Festool gépekre az adott országban érvé-
nyes törvények illetve rendeletek előírásai 
szerint, de legalább 12 hónapig vállalunk 
anyag- vagy gyártási hibára garanciát. 
Az Európai Unió tagállamaiban a garancia 
időtartama 24 hónap (igazolás számlával 
vagy szállítólevéllel). A természetes el-
használódásból/kopásból, túlterhelésből 
vagy szakszerűtlen használatból eredő ill. 
a felhasználó által okozott károkra vala-
mint azokra az egyéb károkra, amelyek a 
használati utasításban foglaltak be nem 
tartására vezethetők vissza, vagy amelyek a 
gép vásárlásakor ismertek voltak a garancia 
nem érvényes. Ugyanúgy nem tartoznak ide 

azok a károk, amelyek nem eredeti Festool 
tartozékok és anyagok (pl. csiszolótányér) 
használatára vezethetők vissza. 
A garanciaigényt csak akkor tudjuk elismer-
ni, ha a készüléket szétszerelés nélkül elküldi 
a szállítónak vagy a Festool felhatalmazott 
ügyfélszolgálati műhelyének. Őrizze meg 
a használati utasítást, a biztonsági utasí-
tásokat, a pótalkatrészlistát és a vásárlási 
bizonylatot. Minden egyéb esetben a gyártó 
aktuális garanciális feltételei érvényesek. 

Megjegyzés
A folyamatos kutatás-fejlesztési tevékeny-
ség alapján fenntartjuk a jogot az itt meg-
adott műszaki adatok megváltoztatására.

14 EK megfelelőségi nyilatko-
zat

Akkumulátoros fúró-
csavarhúzó 

Sorozatszám

T 12+3 493533
T 15+3 494374
CE-jelölés éve: 2007

Kizárólagos felelõsségvállalás mellett ezennel 
tanúsítjuk, hogy a jelen termék megfelel az 
alábbi szabványoknak ill. szabványdokumen-
tációnak: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 
60745-2-2, EN 55014-1 a 98/37/EG (2009. 
dec. 28-ig), 2006/42/EG (2009. dec. 29-től), 
2004/108/EG irányelvek rendelkezései szerint.

Töltõkészülék Sorozatszám

TRC 3 494635, 494636, 
494637

CE-jelölés éve: 2007

Kizárólagos felelõsségvállalás mellett ezennel 
tanúsítjuk, hogy a jelen termék megfelel az 
alábbi szabványoknak ill. szabványdokumen-
tációnak: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3 a 
2006/95/EG, 2004/108/EG irányelvek ren-
delkezései szerint. 

01/2008
Dr. Johannes Steimel
Kutatási és fejlesztési vezető
Festool GmbH, Wendlingen
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