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1 Символи
Предупреждение за обща опасност

Опасност от токов удар

Прочетете инструкцията за експлоа
тация и указанията за безопасност!

Носете защитни слушалки!

Носете защитни очила!

Носете защитна дихателна маска!

Да не се изхвърля като битов отпа
дък.
CE маркировка: Потвърждава съо
тветствието на електрическата маши
на с директивите на Европейската 
общност.

Съвет, указание

Инструкция за боравене

Поставяне на батерията

Разхлабване на акумулаторната бате
рия

Монтирайте само на ръка!

2 Правила за техниката на 
безопасност

2.1 Общи указания за безопасност за 
електрически машини

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указа
ния за безопасност, инструкции, изоб

ражения и технически данни, с които елек
трическата машина е снабдена. Пропуски 
при спазването на следните инструкции могат 
до доведат до токов удар, пожар и/или тежки 
наранявания.
Съхранявайте всички указания и инструкции 
за безопасна работа, за да може в бъдеща 
при нужда да се консултирате с тях.
Използваният в инструкциите за безопасност 
термин „електрически инструмент“ се отнася 
за задвижвания чрез ел. захранване инстру
мент (с мрежов кабел) или за задвижвания с 
акумулаторна батерия инструмент (без мре
жов кабел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a. Поддържайте Вашата работна зона чи

ста и добре осветена. Неподредена или 
неосветена работна зона може да пре
дизвика злополуки.

b. Не работете с електрическия инструмент 
в работна среда с опасност от експлозия, 
в която се намират запалими течности, 
газове или прахове. Електрическите ин
струменти произвеждат искри, които мо
гат да възпламенят праха или изпарения
та.

c. По време на работа с електрическия ин
струмент внимавайте наблизо да няма 
деца и други лица. При отклоняване на 
вниманието Вие можете да изгубите кон
трол над електрическата машина.

2 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
a. Щепселът на електрическия инструмент 

трябва да пасва в контакта. Щепселът не 
бива да бъде променян по никакъв на
чин. Не използвайте адаптери за контак
ти заедно с заземени електрически ин
струменти. Непроменените щепсели и 
пасващите контакти намаляват риска от 
токов удар.
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b. Избягвайте контакти на тялото Ви със 
заземени повърхности, като например 
тръби, радиатори, печки и хладилници. 
Съществува повишен риск от токов удар, 
ако тялото ви е заземено.

c. Не излагайте електрическите инстру
менти на дъжд или влага. Проникването 
на вода в електрическия инструмент уве
личава риска от токов удар.

d. Не използвайте кабела за други цели, за 
носене на уреда, за окачване или за да 
издърпате щепсела от контакт. Дръжте 
присъединителния проводник далеч от 
горещина, масло, остри ръбове или дви
жещи се части. Повреден или заплетен 
присъединителен проводник увеличава 
риска от токов удар.

e. Ако използвате електрическия инстру
мент на открито, използвайте само удъл
жителни кабели, които са пригодени за 
работа на открито. При използване на 
подходящ за работа на открито удължите
лен кабел се намалява риска от токов 
удар.

f. Ако няма възможност да се избегне ра
ботата с електрическия инструмент във 
влажна околна среда, използвайте авто
матичен прекъсвач при повреда или из
тичане на ток. Използването на един ав
томатичен прекъсвач при повреда или 
изтичане на ток намалява риска от токов 
удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ОКОЛ
НИТЕ
a. Бъдете внимателни, внимавайте какво 

правите и подхождайте разумно към ра
ботата с електрически инструмент. Не 
използвайте електрическия инструмент, 
ако сте уморен или под въздействието 
на наркотични вещества, алкохол или 
медикаменти. Един момент на невнима
ние при работа с електрическия инстру
мент може да причини сериозни нараня
вания.

b. Носете лични защитни средства и вина
ги защитни очила. Носенето на лични за
щитни средства, като противопрахова 
маска, неплъзгащи се предпазни обувки, 
защитен шлем или средства за предпаз
ване на слуха, в зависимост от вида и 
приложението на електрическия инстру
мент, намалява риска от наранявания.

c. Избягвайте неволно пускане в действие. 
Уверете се, че електрическият инстру

мент е изключен, преди да го свързвате 
към електрозахранването и/или акуму
латора, да го вдигате или да го пренася
те. Ако при носене на електрическия ин
струмент пръстът Ви се намира на пре
късвача или уредът е включен при при
съединяване към електроснабдяването, 
това може да доведе до злополуки.

d. Преди включване на електрическия ин
струмент свалете от него инструментите 
за регулиране или гаечния ключ. Един 
инструмент или гаечен ключ, който се на
мира във въртяща се част на електриче
ския инструмент, може да причини нара
нявания.

e. Избягвайте да стоите в ненормално по
ложение. Постарайте се да стоите ста
билно и по всяко време да сте в равнове
сие. По този начин в неочаквани ситуа
ции можете по-добре да контролирате 
електрическия инструмент.

f. Носете подходящо облекло. Не носете 
широко облекло или бижута. Пазете ко
сата и облеклото си по-далече от под
вижните части. Широко облекло, бижута 
или дълги коси могат да бъдат захванати 
от подвижните части.

g. Ако могат да се монтират прахоизсмук
ващи и улавящи съоръжения, те трябва 
да се свържат и да се използват правил
но. Използването на прахоизсмукване 
може да намали рисковете от прах.

h. Не изпадайте във фалшива увереност и 
не се отклонявайте от правилата за без
опасност при електрически инструмен
ти, дори и след многократна употреба да 
сте запознати с електрическия инстру
мент. Небрежното боравене може да до
веде до тежки наранявания за части от 
секундата.

4 УПОТРЕБА И БОРАВЕНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕ
СКИЯ ИНСТРУМЕНТ
a. Не претоварвайте електрическата ма

шина. Използвайте подходящия елек
трически инструмент за вашата работа. 
С подходящ електрически инструмент 
Вие ще работите по-добре и по-сигурно в 
указания мощностен диапазон.

b. Не работете с електрически инструмент 
с дефектен прекъсвач. Електрически ин
струмент, който не може да бъде включен 
или изключен, е опасен и трябва да бъде 
ремонтиран.
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c. Извадете щепсела от контакта и/или от
странете акумулаторната батерия, преди 
да предприемете настройки по инстру
мента, да сменяте работни части или да 
оставяте електрическия инструмент. Те
зи превенционни мерки предотвратяват 
неволното стартиране на електрическия 
инструмент.

d. Съхранявайте електрическите инстру
менти, които не използвате в момента 
извън обсега на деца. Не позволявайте 
електрическия инструмент да бъде из
ползван от лица, които не са запознати с 
негоили не са прочели тези указания. 
Електрическите инструменти са опасни, 
когато се използват от неопитни лица.

e. Поддържайте електрическите инстру
менти и работната приставка с внима
ние. Проверявайте дали движещите се 
части се движат свободно и не заяждат, 
дали няма счупени или повредени части, 
които да пречат на нормалното функцио
ниране на електрическия инструмент. 
Преди работа с уреда ремонтирайте по
вредените части на електрическия ин
струмент. Много злополуки се причиня
ват от лошо поддържани електрически 
инструменти.

f. Поддържайте режещите инструменти 
остри и чисти. Грижливо поддържани ре
жещи инструменти с остри режещи ръбо
ве се заклещват по-малко и се водят по-
леко.

g. Използвайте електрическия инструмент, 
работната приставка, работните при
ставки и др. съгласно тези указания. При 
това имайте предвид условията и вида 
на работа. Използването на електриче
ските инструменти за други непредвиде
ни приложения може да причини възник
ване на опасни ситуации.

h. Поддържайте ръкохватките и повърхно
стите за хващане сухи, чисти и без масло 
или мазнина по тях. Хлъзгавите ръкох
ватки и повърхности за хващане не по
зволяват безопасно обслужване и кон
трол на електрическия инструмент в не
предвидени ситуации.

5 УПОТРЕБА И БОРАВЕНЕ С АКУМУЛАТОР
НИЯ ИНСТРУМЕНТ
a. Зареждайте акумулаторните батерии са

мо в зарядни устройства, препоръчани 
от производителя. Ако едно зарядно ус
тройство, предвидено за определен вид 

акумулатори, се използва за зареждане 
на други акумулаторни батерии, има 
опасност от пожар.

b. Използвайте електрическите инстру
менти само с предвидените за тази цел 
акумулаторни батерии. Използването на 
други акумулаторни батерии може да 
причини наранявания и опасност от по
жар.

c. Когато не използвате акумулаторната 
батерия внимавайте върху нея да не по
паднат кламери, монети, гаечни ключо
ве, пирони, винтове или други малки ме
тални предмети, които могат да направ
ят късо съединение. Едно късо съедине
ние може да причини изгаряния или въз
никване на пожар.

d. При неправилна употреба от акумула
торната батерия може да изтече течност. 
Избягвайте контакт с нея. При случаен 
контакт с нея изплакнете с вода. При по
падане на течността в очите се консулти
райте с лекар. Изтекла течност от акуму
латорната батерия може да причини въз
паления на кожата или изгаряния.

e. Не използвайте повредени или промене
ни акумулаторни батерии. Повредените 
или променени акумулаторни батерии мо
гат да покажат непредвидимо поведение 
и да доведат до пожар, експлозия или 
опасност от нараняване.

f. Не излагайте акумулаторна батерия на 
огън или на твърде високи температури. 
Огънят или температурите над 130 °C мо
гат да предизвикат експлозия.

g. Следвайте всички инструкции за заре
ждане и никога не зареждайте акумула
торната батерия или акумулаторния ин
струмент извън посочената температур
на зона в инструкцията за експлоатация. 
Грешното зареждане или зареждането 
извън допустимия температурен диапа
зон може да повреди акумулаторната ба
терия и да увеличи опасността от пожар.

6 СЕРВИЗ
a. Електрическият инструмент трябва да 

бъде ремонтиран само от квалифициран 
и специализиран персонал, като при то
ва трябва да бъдат използвани само ори
гинални резервни части. По такъв начин 
се осигурява безопасна работа с електри
ческия инструмент.

b. Никога не извършвайте поддръжка по 
повредени акумулаторни батерии. Вся
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каква поддръжка на акумулаторните ба
терии трябва да се извършва само от 
производителя или упълномощените от
дели на службата за обслужване на 
клиенти.

c. При ремонт и поддръжка използвайте 
само оригинални резервни части. Из
ползването на принадлежности или ре
зервни части, които не са предвидени за 
тази цел, може да доведе до електриче
ски удар или до наранявания.

Спазвайте инструкцията за експлоатация на 
зарядното устройство и на акумулаторната 
батерия.
2.2 Специфични за машината указания за 

безопасност
– Хващайте електрическия инструмент за 

изолираните ръкохватки, когато из
вършвате работа, при която работната 
приставка или винтовете могат да срещ
нат скрита ел. инсталация.Контактът с 
проводници на високо напрежение може 
да пренесе напрежението върху метални
те части на инструмента и да доведе до 
токов удар.

Указания за безопасност при използване на 
дълго свредло
– В никакъв случай не работете с по-висо

ки обороти от максимално допустимите 
за свредлото. При по-високи обороти 
свредлото може леко да се огъне, ако мо
же да се върти свободно без контакт с 
обработваемия детайл и може да доведе 
до наранявания.

– Започвайте процедурата по пробиване 
винаги с ниски обороти и при контакт на 
свредлото с обработваемия детайл. При 
по-високи обороти свредлото може леко 
да се огъне, ако може да се върти свобод
но без контакт с обработваемия детайл и 
може да доведе до наранявания.

– Не упражнявайте прекомерен натиск и 
работете само в надлъжна посока на 
свредлото. Свредлата могат да се огънат 
и по този начин да се счупят или да дове
дат до загуба на контрол и до наранява
ния.

2.3 Допълнителни указания за 
безопасност

– Използвайте подходящи уреди, с които 
да откриете скритата ел. инсталация или 
се обърнете към местния доставчик на 
електричество. Контактът на приставката 
с ел. инсталация под напрежение може 

да доведе до пожар или токов удар. По
вреждане на газопровод може да доведе 
до експлозия. Проникване във водопро
вод ще доведе до материални щети.

–  
-Носете подходящи лични защитни 
оборудвания: Защита за слуха и защитни 
очила.

Внимание! Електрическият инструмент 
може да блокира и внезапно да пре

дизвика откат! Изключете го веднага!
– Дръжте електрическия инструмент здра

во в ръка. Настройте правилно обороти
те при завинтване. Бъдете подготвени за 
силен реакционен момент, който може 
да предизвика завъртане на електриче
ския инструмент и да доведе до нараня
вания.

– Не използвайте електрическия инстру
мент на дъжд или във влажна среда. 
Влага в електрическия инструмент може 
да доведе до късо съединение и пожар.

– Не застопорявайте трайно пусковия пре
късвач!

– Не изпозвайте мрежови кабели или чуж
ди акумулаторни батерии за захранване 
на акумулаторния електрически инстру
мент. Не използвайте чужди зарядни ус
тройства за зареждане на акумулаторни
те батерии. Използването на принадлеж
ности, които не са предвидени от произ
водителя, може да доведе до токов удар 
и/или тежки злополуки.

2.4 Стойности на емисии
Установените съгласно EN 62841 стойности 
възлизат обикновено на:
Пробиване
Ниво на звука LPA = 65 dB(A)
Върхова мощност на шума LWA = 76 dB(A)
Коефициент на несигурност K = 5 dB

Завинтване
Ниво на звука LPA = 64 dB(A)
Върхова мощност на шума LWA = 75 dB(A)
Коефициент на несигурност K = 3 dB
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  ВНИМАНИЕ
Възникващ при работа шум
Увреждане на слуха
► Използвайте защита за слуха.

Емисия на вибрации ah (векторна сума от три
те посоки) и коефициента на несигурност K са 
установени съгласно EN 62841:
Пробиване в метал ah = 3,6 м/сек2

K = 1,5 м/сек2

Завинтване ah < 2,5 м/сек2

K = 1,5 м/сек2

Посочените стойности на емисии (вибрации, 
шум)
– служат за сравняване на машини,
– са подходящи за предварителна оценка 

на вибрационното и шумовото натоварва
не при употреба,

– представляват основните приложения на 
електрическата машина.

 ВНИМАНИЕ
Стойностите на емисии могат да се разли
чават от посочените стойности. Това зави
си от използването на инструмента и от ви
да на обработваемия детайл.
► Действителното натоварване по време на 

целия работен цикъл трябва да се оцени.
► В зависимост от действителното натовар

ване трябва да се установят подходящи 
защитни мерки за оператора.

3 Използване по 
предназначение

Акумулаторен винтовърт подходящ
– за пробиване на метал, дърво, пластмаси 

и подобни материали,
– за отвиване и завиване на винтове.
– за използване с акумулаторна батерия на 

Festool от серия ВР с еднакъв клас на
прежение.

За щети и злополуки при употреба, коя
то не съответства на предназначение

то, потребителя носи отговорност, като в това 
се включват и щетите и износването от инду
стриална постоянна употреба.

4 Технически данни
Акумулаторни винтовърти C 18 Li
Напрежение на мотора 18 V
Обороти на свободен ход* 1-ва скорост 0 - 450 об/мин

2-ва скорост 0 - 
1500 об/мин

макс. въртящ момент лек случай на завинтване (дърво) 27 Нм
труден случай на завинтване (ме

тал)
45 Нм

регулируем въртящ момент ** 1-ва скорост 0,8 - 8 Нм
2-ва скорост 0,5 - 6 Нм

Диапазон за затягане на патронника за свредло 1,5 - 13 мм
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Акумулаторни винтовърти C 18 Li
макс. диаметър на пробиване Дървообработка 40 мм

Метал 13 мм
Закрепване на накрайника в свредловъчния шпиндел 1/4’’
Тегло съгласно EPTA процедура 01:2014 (с акумулаторна батерия 
BP 18 Li 6,2 AS и патронник)

2 кг

Teгло без акумулаторна батерия с Centrotec 1,0 кг
* Данни за оборотите с напълно заредена аку
мулаторна батерия.
** В долните степени на въртящ момент мак
сималните обороти са редуцирани (стойности 
при движение надясно).

5 Елементи на уреда
[1-1] Колелце за настройка на въртящия 

момент
[1-2] Отделение за бургии
[1-3] Светодиодна лампа
[1-4] Превключвател за ход
[1-5] Символ за пробиване
[1-6] Символ за завинтване
[1-7] Превключвател завиване/пробива

не
[1-8] Превключвател за десен/ляв ход
[1-9] Пусков прекъсвач
[1-10] щипка за колан
[1-11] Бутони за разхлабване на акумула

торната батерия
[1-12] Изолирани повърхности за хващане 

(оцветените в сиво части)
[1-13] Бутон за индикация за капацитет 

върху акумулаторната батерия
[1-14] Индикация за капацитет

Показаните или описани принадлежности от
части не спадат към обема на доставката.
Позованите изображения се намират в нача
лото на немскоезиковата инструкция за ек
сплоатация.

6 Пускане в действие
6.1 щипка за колан
Щипката за колан прави възможно кратко
трайно закрепване на уреда към работното 

облекло. Монтажът е възможен отдясно или 
отляво на уреда посредством винт [1a].
6.2 Включване/изключване [1-9]
Натиснете = ВКЛ., отпуснете = ИЗКЛ.

Според натискането на пусковия прекъс
вач оборотите могат да се управляват 
безстепенно.

Светодиодната лампичка [1-3] свети при на
тиснат пусков прекъсвач [1-9].

7 Акумулаторна батерия
7.1 Смяна на акумулаторната батерия
Поставяне на батерията [2a] 
Изваждане на батерията [2b] 
Акумулаторната батерия веднага е готова за 
използване при доставката и може да се за
режда по всяко време.
7.2 Индикация за капацитет
Индикаторът за капацитет [1-14] показва при 
натискане на бутона [1-13] състоянието на 
зареждане на акумулаторната батерия за ок. 2 
сек.:

70‑100%

40‑70%

15‑40%

< 15% *

* Препоръка: Зареждайте акумулаторната 
батерия преди по-нататъшна употреба.

Допълнителна информация за зарядното 
устройство и акумулаторната батерия с 
дисплей на капацитета можете да наме
рите в инструкциите за експлоатация на 
зарядното устройство и акумулаторната 
батерия.
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8 Настройки
 ВНИМАНИЕ

Има опасност от нараняване
► Настройки само при изключена електри

ческа машина!
8.1 Промяна на посоката на въртене [1-8]
– Прекъсвач наляво = десен ход
– Прекъсвач надясно = ляв ход
8.2 Смяна на скоростта [1-4]
• Прекъсвачът на скоростта напред (вижда 

се цифрата 1) = 1. скорост
• Прекъсвачът на скоростта назад (вижда 

се цифрата 2) = 2. скорост
8.3 Завинтване
Маркировката на превключвателя [1-7] по
казва символа за завинтване[1-6].
Настройване на оборотите на колелото за ре
гулиране[1-1].
Позиция 1 = малък въртящ момент
Позиция 25 = голям въртящ момент
Звукова сигнализация при достигане на за
дадените обороти, машината се изключва. 
Инструментът заработва отново, когато отпус
нете и отново натиснете бутона за включване/
изключване [1-9].
8.4 Пробиване
Настройте превключвателя [1-7] така, че не
говата маркировка да е насочена към [1-5] 
символа за пробиване. В тази позиция е на
строен максималният въртящ момент.

9 Поставка за инструмент, 
уреди приставки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Има опасност от нараняване
► Преди всякакви дейности по електриче

ската машина сваляйте акумулаторната 
батерия от машината.

  ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване поради горещ и 
остър инструмент
► Не използвайте тъпи и дефектни инстру

менти.
► Носете защитни ръкавици при боравене 

с инструмент.

9.1 CENTROTEC патронник [3]
По-бърза смяна на свредла с опашка 
CENTROTEC.

Закрепвайте принадлежностите 
CENTROTEC само в патронник 

CENTROTEC.
9.2 Патронник [4]
За поставяне на свредла и битове с макс. 
диаметър на опашката от 13 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поставяйте и закрепяй
те работната приставка централно в патрон
ника.
9.3 Ъглова приставка [5]
Пробиване и завинтване в прав ъгъл спрямо 
електрическата машина (отчасти принадлеж
ност).
9.4 Ексцентрикова приставка  [6]
Завинтване до ръба на битове съгласно ISO 
1173 (частична принадлежност).
9.5 Закрепване на инструмента в 

свредловъчния шпиндел [7]
Битовете могат да бъдат директно поставяни 
в шестостенното закре-пване на свредловъч
ния шпиндел.

10 Работа с машината
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване
► Закрепвайте обработвания детайл така, 

че да е във фиксирано неподвижно поло
жение по време на обработка.

10.1 Депо за битове[1-2]
Магнитно, за поставяне на битове и държачи 
на битове.
10.2 Акустични предупредителни сигнали
Акустичните предупредителни сигнали проз
вучават при следните работни състояния и 
инструментът се изключва:
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Акумулаторът е изтощен 
или инструментът е прето
варен
– Сменете акумулатора.
– Натоварвайте инструмен

та по-малко.
Инструментът е прегрял.
– След като инструментът 

изстине можете да про
дължите да работите.

Литиево-йонният акумула
торен пакет е прегрял или 
дефектен.
– Проверете работоспособ

ността при изстинал аку
мулаторна батерия с по
мощта на зарядното ус
тройство.

11 Техническо обслужване и 
поддържане

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване, токов удар
► Преди всички работи по поддръжка и 

грижа винаги сваляйте акумулаторната 
батерия от електрическата машина.

► Всички работи по техническото обслуж
ване и ремонта, които изискват отваряне 
на корпуса на двигателя, трябва да бъдат 
извършвани само от авторизирана рабо
тилница за сервизно обслужване.

Клиентска служба и ремонт само 
от производителя или от сервизни 
работилници. Най-близкия адрес 
можете да откриете на: 
www.festool.bg/сервиз
Използвайте само оригинални ре
зервни части от Festool! Каталожни 
номера на: www.festool.bg/сервиз

EKAT

1

2
3

5

4

За осигуряване на циркулация на въздуха от
ворите за проветрение в корпуса на мотора 
винаги трябва да са свободни и чисти.
Поддържайте чисти контактните места на ин
струмента, акумулаторната батерия и зареж
дащото устройство.

12 Околна среда
Не изхвърляйте уреда в домакинския 
боклук! Инструменти, принадлежности 
и консумативи трябва да бъдат раздел

но изхвърляни с мисъл за околната среда. 
Спазвайте валидните национални разпоред
би.
Само ЕС: Според европейската наредба из
ползваните електроуреди трябва да се съби
рат разделно и да бъдат предавани за реци
клиране с мисъл за околната среда.
Информация за REACh: www.festool.com/
reach

13 Общи указания
13.1 Bluetooth®

Словесната марка Bluetooth® и логотата са 
регистрирани марки на Bluetooth SIG, Inc. и 
се използват от TTS Tooltechnic Systems AG & 
Co. KG и съответно от Festool по лиценз.

14 Зарядно устройство
14.1 Правила за техниката на безопасност

  
ВНИМАНИЕ! Прочетете всички ин
струкции и указания за безопасност. 

Пропуски при спазването на инструкциите за 
безопасност и указанията могат до доведат до 
токов удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания и инструкции 
за безопасна работа, за да може в бъдеща 
при нужда да се консултирате с тях.
– Настоящото зарядно устройство може да 

се използва от лица, вкл. деца, с намале
ни физически, сензорни или ментални 
способности или с недостиг на опит и по
знания, само ако те се наблюдават от от
говорно за сигурността лице или са ин
структирани от него относно безопасното 
боравене със зарядното устройство. 
Децата трябва да се наблюдават, за да не 
си играят със зарядното устройство.

– Настоящото зарядно устройство може да 
се използва от деца над 8 години, както и 
от лица с намалени физически, сетивни 
или ментални способности или с недостиг 
на опит и познания, ако бъдат наблюда
вани или ако бъдат инструктирани за без
опасно боравене с уреда и разберат опас
ностите, които той крие. Деца не трябва 
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да си играят с инструмента. Почистване
то и поддръжката на инструмента не 
трябва да се извършва от деца без над
зор.

– Не отваряйте зарядното устройство!
– Пазете зарядното устройство от метални 

частици (стружки) или течности!
– ВНИМАНИЕ! не използвайте с това за

рядно устройство батерии, които не могат 
да се презареждат!

– Не използвайте мрежови кабели или 
чужди акумулаторни батерии за захран
ване на акумулаторния електрически 
инструмент. Не използвайте зарядни ус
тройства от други производители за за
реждане на акумулаторните батерии. 
Използването на принадлежности, които 
не са предвидени от производителя, мо
же да доведе до токов удар и/или тежки 
злополуки.

– Пазете уреда от влага.
– Пазете кабела от топлина, масло и остри 

ръбове.
– Редовно проверявайте щепсела и кабела, 

за да предотвратите излагането на опас
ност. При установяване на повреда ги 
предайте за ремонт в оторизиран сервиз.

– Не покривайте отворите за проветрение 
на зарядното устройство. Зарядното ус
тройство иначе може да прегрее и да не 
функционира правилно.

– Повреждане или неправилна употреба 
на акумулаторната батерия може да до
веде до поява на дим. Димът може да 
раздразни дихателните пътища. Прове
трете помещението и при поява на оплак
вания потърсете лекар.

14.2 Технически данни
Зарядно устройство TCL 6 SCA 8
Напрежение на мрежата (вход) 220 - 240 В~ 220 - 240 В~
Честота на мрежата 50/60 Хц 50/60 Хц
Напрежение на зареждане (изход) 10,8 - 18 В= 10,8 - 18 В=
Бързо зареждане максимално 6 A максимално 8 A
Време за зареждане на акумулаторни батерии BP, BPS и BPC, ок.
1,5 Ah 26 мин.  26 мин. 
2,6 Ah 46 мин.  46 мин. 
3,1 Ah 33 мин.  33 мин. 
5,2 Ah 45 мин.  33 мин. 
6,2 Aч 53 мин.  40 мин. 
Допустим температурен диапазон за заре
ждане

-5°C до +55°C -5°C до +55°C

Наблюдение на температурата със съпротивление NTC със съпротивление NTC
Клас на защита /II /II

14.3 Символи

Предупреждение за обща опасност

Опасност от токов удар

Прочетете инструкцията за експлоа
тация и указанията за безопасност!

Прочетете инструкцията за експлоа
тация и указанията за безопасност!

Подходящо само за работа на закрито

T Обезопасяване с ток

Предпазни трансформатори

Клас на защита II
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Да не се изхвърля като битов отпа
дък.

14.4 Използуване по предназначението
Подходящи зарядни устройства
– за зареждане на Festool LiIon акумула

торни батерии: BP, BPS и BPC от следни
те класове на напрежение и електриче
ство:

10,8 В (3S1P) 1,3 Ач, 1,5 Aч
10,8 В (3S2P) 2,6 Aч, 3.0 Aч
14,4 В (4S1P) 1,3 Ач, 1,5 Aч
14,4 В (4S2P) 2,6 Ач, 3,0 Ач, 4,2 Ач, 5,2 Ач*
18,0 В (5S1P) 1,3 Ач, 1,5 Ач, 2,6 Ач, 3,1 Ач*
18,0 В (5S2P) 2,6 Ач, 3,0 Ач, 4,2 Ач, 5,2 Ач*, 

6,2 Ач*
– само за зареждане на закрито.
* годни за бързо зареждане акумулторни ба
терии

При употреба не по предназначение ви
на носи използващия.

14.5 Елементи на уреда
[1-1] Отвор за зареждане
[1-2] Акумулаторна батерия
[1-3] Индикация за остатъчно време (само 

SCA 8)
[1-4] Индикация за статус на зареждане
[1-5] Държач за навиване на кабела
[1-6] Отвори за проветрение (само SCA 8)
[2] Закрепване за стена на зарядно ус

тройство
Позованите изображения се намират в нача
лото на немскоезиковата инструкция за ек
сплоатация.

14.6 Работа
Въвеждане в експлоатация

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимо напрежение или честота!
Опасност от злополука
► Напрежението в мрежата и честотата на 

източника на енергия трябва да отговар
ят с данните, посочени на фирмената та
белка.

► В Северна Америка могат да бъдат из
ползвани само машини на Festool с 
напрежение 120 V/60 Hz.

Стартиране на процес на зареждане

Преди въвеждането в експлоатация ка
белът трябва да се размотае докрай от отде
лението [1-5].
► Пъхнете щесела на зарядното устройство 

в модул контакта.
► Пъхнете акумулаторната батерия [1-2] в 

отвора за зареждане [1-1].
Закрепване за стена
вж. фиг. [2]
Значение на LED
След пъхане на зарядното устройство в мо
дулния контакт за ок. 1 сек. светват всички 
LED (само SCA 8).
След това индикацията за статус на зарежда
не [1-4] на зарядното устройство се сменя на 
LED жълто ("самостоятелна проверка") и по
казва съответния работен статус на зарядното 
устройство:

 Светодиодната индикация свети жълто 
- постоянна светлина
Зарядното устройство е готово за работа.

 LED зелено - мигане
Акумулаторната батерия се зарежда.
READY  LED зелено - светене - READY
Акумулаторната батерия е > 80% заредена и 
готова за работа. На заден план акумулатор
ната батерия се дозарежда до 100%.

 Светодиодната индикация свети чер
вено - мигане
Сигнализация за обща неизправност, напри
мер: няма пълен контакт, късо съединение, 
акумулаторната батерия е дефектна и т.н .

 Светодиодната индикация свети чер
вено - постоянна светлина
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Температурата на акумулаторната батерия е 
извън допустимите гранични стойности. Кога
то допустимата температура се достигне, за
рядното устройство автоматично превключва 
на зареждане.
> 45 min

30 min

15 min

 5 min  Остатъчно време на зареждане (само 
SCA 8)
Допълнително зарядното устройство SCA 8 
показва със светодиоди [1-3] максималното 
остатъчно време на зареждане:
► Вкарване на акумулаторна батерия

Индикацията за статус на зареждане мига 
няколко пъти.

Максималното остатъчно време на зареждане 
се показва с мигане на съответните светодио
ди.
Инструкции за работа
При постоянни, респ. неколкократни последо
вателни цикли на зареждане зарядното ус
тройство може да се нагрее. Това обаче е не
значително и не сочи технически дефект.
При съхранение в зарядно устройство акуму
латорните батерии винаги остават заредени 
напълно.
Зареждайте акумулаторните батерии само в 
добре проветрявана среда.
AIRSTREAM (само SCA 8)
Зарядното устройство SCA 8 е снабдено с 
вентилатор и подпомага активно охлаждането 
на акумулаторните батерии BP 18 Li-AS.
14.7 Техническо обслужване и поддържане
Спазвайте следните указания:
– Свързващите контакти върху зарядното 

устройство се поддържат чисти.
– Отворът за проветрение [1-6] върху SCA 8 

зарядно устройство се поддържа свобо
ден.

Клиентска служба и ремонт само 
от производителя или от сервизни 
работилници. Най-близкия адрес 
можете да откриете на: 
www.festool.bg/сервиз
Използвайте само оригинални ре
зервни части от Festool! Каталожни 
номера на: www.festool.bg/сервиз
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14.8 Околна среда
Не изхвърляйте уреда в домакинския 
боклук! Инструменти, принадлежности 
и консумативи трябва да бъдат раздел

но изхвърляни с мисъл за околната среда. 
Спазвайте валидните национални разпоред
би.
Само ЕС: Според европейската наредба из
ползваните електроуреди трябва да се съби
рат разделно и да бъдат предавани за реци
клиране с мисъл за околната среда.
Информация за REACh: www.festool.com/
reach
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