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RO 125 FEQ

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Tel: +49 7024 804-0
Telefax: +49 7024 804-20608
E-Mail: info@tts-festool.com

Оригинално “Ръководство за 
работа” 
Редукторна ексцентрикова 
шлайфмашина
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Òåõíè÷åñêè äàííè  RO 125 FEQ
Ìîùíîñò  500 W
×åñòîòà íà âúðòåíå  3000 - 6000 îá/ìèí
Õîä íà øëèôîâàíå  3,6 ìì
Òåãëî (áåç êàáåë)  1,9 êã
Êëàñ íà çàùèòåíîñò   / II

Óêàçàíèòå èçîáðàæåíèÿ ñå íàìèðàò â ìíîãîåçè÷íîòî 
Ðúêîâîäñòâî ïî îáñëóæâàíåòî.

Символи

 
 Внимание, опасност!

 Носете средства за предпазване на слуха! 

 
Прочетете ръководството и указанията!

 
 Íîñåòå çàùèòíè î÷èëà.

 При опасни за здравето прахове носете 
защитна дихателна маска P2!

1 Èçïîëçóâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî
Ìàøèíàòà å ïðåäâèäåíà çà øëèôîâàíå è ïîëèðàíå 
íà äúðâåñèíà, ïëàñòìàñè, ìåòàë, ñâúðçâàùè 
åëåìåíòè îò ðàçëè÷íè ìàòåðèàëè, áîè/ëàêîâå, êèò 
è ïîäîáíè ìàòåðèàëè. Íå áèâà äà ñå îáðàáîòâàò 
ìàòåðèàëè, êîèòî ñúäúðæàò àçáåñò. Çàðàäè 
åëåêòðè÷åñêàòà áåçîïàñíîñò ìàøèíàòà íå áèâà äà 
ñå íàâëàæíÿâà è íå áèâà äà ðàáîòè âúâ âëàæíà 
ñðåäà. Ñ ìàøèíàòà ìîæå äà ñå øëèôîâà ñàìî 
íà ñóõî. 

 Ïîòðåáèòåëÿò íîñè îòãîâîðíîñò çà ùåòè 
è íåùàñòíè ñëó÷àè, ñòàíàëè ïîðàäè 
èçïîëçâàíå íå ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî.

2  Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò
2.1 Îáùè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíà ðàáîòà

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всич-
ки указания за безопасност и предупреждения. 
Неспазването на гореспонатите указания и преду-
преждения може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми. 
Съхранявайте всички указания за безопасна 
работа и ръководства, за да може в бъдеща 
при нужда да се консултирате с тях.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» 
се отнася до захранвани от електрическата мрежа 
електроинструменти (със захранващ кабел) и до 
захранвани от акумулаторна батерия електроин-
струменти (без захранващ кабел).

I) Работно място
а) Поддържайте работното си място чисто и 

подредено. Безпорядъкът и недостатъчното 
осветление могат да спомогнат за възниква-
нето на трудова злополука.

б) Не работете с електроинструмента в сре-
да с повишена опасност от възникване на 
експлозия, в близост до леснозапалими теч-
ности, газове или прахообразни материали. 
По време на работа в електроинструментите 
се отделят искри, които могат да възпламенят 
прахообразни материали или пари.

в) Дръжте деца и странични лица на безопасно 
разстояние, докато работите с електроин-
струмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, 
може да загубите контрола над електроинстру-
мента.

г)  Не оставяйте електрическия инструмент не 
без надзор. Оставете електрическия инстру-
мент чак след като работния инструмент спре 
напълно да се движи.

II) Безопасност при работа с електрически ток
а) Щепселът на електроинструмента трябва 

да е подходящ за ползвания контакт. В 
никакъв случай не се допуска изменяне на 
конструкцията на щепсела. Когато работите 
със занулени електроуреди, не използвайте 
адаптери за щепсела. Ползването на ориги-
нални щепсели и контакти намалява риска от 
възникване на токов удар.

б) Избягвайте допира на тялото Ви до заземени 
тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и 
хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рис-
кът от възникване на токов удар е по-голям.

в) Предпазвайте електроинструмента си от 
дъжд и влага. Проникването на вода в елек-
троинструмента повишава опасността от токов 
удар.

г) Не използвайте захранващия кабел за цели, 
за които той не е предвиден, напр. за да но-
сите електроинструмента за кабела или да 
извадите щепсела от контакта. Предпазвай-
те кабела от нагряване, омасляване, допир 
до остри ръбове или до подвижни звена на 
машини. Повредени или усукани кабели увели-
чават риска от възникване на токов удар.

д) Когато работите с електроинструмент на-
вън, използвайте само удължителни кабели, 
предназначени за работа на открито. Използ-
ването на удължител, предназначен за работа 
на открито, намалява риска от възникване на 
токов удар.

е)  Ако се налага използването на електро-ин-
струмента във влажна среда, използвайте 
предпазен прекъсвач за утечни токове. Из-
ползването на предпазен прекъсвач за утечни 
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токове намалява опасността от възникване на 
токов удар.

III)Безопасен начин на работа
а) Бъдете концентрирани, следете внимателно 

действията си и постъпвайте предпазливо и 
разумно. Не използвайте електроинструмен-
та, когато сте уморени или под влиянието на 
наркотични вещества, алкохол или упойващи 
лекарства. Един миг разсеяност при работа 
с електроинструмент може да има за послед-
ствие изключително тежки наранявания.

б) Работете с предпазващо работно облекло и 
винаги с предпазни очила. Носенето на под-
ходящи за ползвания електроинструмент и из-
вършваната дейност лични предпазни средства, 
като дихателна маска, здрави плътнозатворени 
обувки със стабилен грайфер, защитна каска 
или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.

в) Избягвайте опасността от включване на 
електроинструмента по невнимание. Преди 
да включите щепсела в захранващата мрежа 
се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в 
положение “изключено”. Ако, когато носите 
електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранва-
що напрежение на електроинструмента, когато 
е включен, съществува опасност от възникване 
на трудова злополука.

г) Преди да включите електроинс-трумента, се 
уверявайте, че сте отстранили от него всич-
ки помощни инструменти и гаечни ключове. 
Помощен инструмент, забравен на въртящо се 
звено, може да причини травми.

д) Не надценявайте възможностите си. Рабо-
тете в стабилно положение на тялото и във 
всеки момент поддържайте равновесие. Така 
ще можете да контролирате електроинстру-
мента по-добре и по-безопасно, ако възникне 
неочаквана ситуация.

е) Носете подходящо облекло. Не носете широ-
ко облекло или бижута. Пазете косата и об-
леклото си по-далече от подвижните части. 
Широко облекло, бижута или дълги коси могат 
да бъдат захванати от подвижните части.

ж) Ако е възможно използването на външна 
аспирационна система, се уверявайте, че 
тя е включена и функционира изправно. Из-
ползването на аспирационна система намалява 
рисковете, дължащи се на отделящата се при 
работа прах.

IV)Грижливо отношение към електроинстру-
ментите

а) Не претоварвайте електроинс-трумента. Из-
ползвайте електроинс-трументите само съо-

бразно тяхното предназначение. Ще работите 
по-добре и по-безопасно, когато използвате 
подходящия електроинструмент в зададения 
от производителя диапазон на натоварване.

б) Не използвайте електроинструмент, чиито 
пусков прекъсвач е повреден. Електроин-
струмент, който не може да бъде изключван 
и включван по предвидения от производителя 
начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

в) Преди да променяте настройките на елек-
троинструмента, да заменяте работни ин-
струменти и допълнителни приспособления, 
както и когато продължително време няма 
да използвате електроинструмента, изключ-
вайте щепсела от захранващата мрежа. Тази 
мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.

г) Съхранявайте електроинструментите на мес-
та, където не могат да бъдат достигнати от 
деца. Не допускайте те да бъдат използвани 
от лица, които не са запознати с начина на 
работа с тях и не са прочели тези инструкции. 
Когато са в ръцете на неопитни потребители, 
електроинструментите могат да бъдат изклю-
чително опасни.

д) Поддържайте електроинструментите си 
грижливо. Проверявайте дали подвижните 
звена функционират безукорно, дали не 
заклинват, дали има счупени или повредени 
детайли, които нарушават или изменят функ-
циите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете 
повредените детайли да бъдат ремонтирани. 
Много от трудовите злополуки се дължат на 
недобре поддържани електроинструменти и 
уреди.

е) Поддържайте режещите инструменти винаги 
добре заточени и чисти. Добре поддържаните 
режещи инструменти с остри ръбове оказват 
по-малко съпротивление и се водят по-леко.

ж) Използвайте електроинструментите, допъл-
нителните приспособления, работните ин-
струменти и т.н., съобразно инструкциите на 
производителя. При това се съобразявайте 
и с конкретните работни условия, както и с 
дейности и процедури, евентуално предпи-
сани от различни нормативни документи. Из-
ползването на електроинструменти за различни 
от предвидените от производителя приложения 
повишава опасността от възникване на трудови 
злополуки.

h) Внимавайте дръжките да са сухи, чисти и 
по тях да няма масло или смазка. Хлъзгави 
дръжки не позволяват сигурна работа и контрол 
на електрическия инструмент в неочаквани си-
туации.
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V) Внимателно отношение към акумулаторни 
електроинструменти 

а) Преди да поставите заредена акумулаторна 
батерия в електроинструмента, се уверете, 
че пусковият му прекъсвач е в положение 
“изключено”. Поставянето на акумулаторна 
батерия в електроинструмент, който е включен, 
може лесно да предизвика трудова злополука.

б) За зареждането на акумулаторните батерии 
използвайте само зарядните устройства, 
препоръчвани от производителя. Когато из-
ползвате зарядни устройства за зареждане на 
неподходящи акумулаторни батерии, същест-
вува опасност от възникване на пожар.

в) За захранване на електроинс-трументите из-
ползвайте само предвидените за съответния 
модел акумулаторни батерии. Използването на 
различни акумулаторни батерии може да предиз-
вика трудова злополука и/или пожар. 

г) Предпазвайте неизползваните акумулатор-
ни батерии от контакт с големи или малки 
метални предмети, напр. кламери, монети, 
ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като 
те могат да предизвикат късо съединение. 
Последствията от късото съединение могат да 
бъдат изгаряния или пожар.

д) При неправилно използване от акумулаторна 
батерия от нея може да изтече електролит. 
Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това 
на кожата Ви попадне електролит, изплакне-
те мястото обилно с вода. Ако електролит 
попадне в очите Ви, незабавно се обърнете 
за помощ към очен лекар. Електролитът може 
да предизвика изгаряния на кожата.

VI)Поддържане
а) Допускайте ремонтът на електроинструмен-

тите Ви да се извършва само от квалифици-
рани специалисти и само с използването на 
оригинални резервни части. По този начин се 
гарантира съхраняване на безопасността на 
електроинструмента.

б) Използвайте за ремонт и техническо под-
държане само оригинални части на Festool. 
Използването на принадлежности или резерв-
ни части, които не са предвидени за тази цел, 
може да доведе до електрически удар или до 
наранявания.

2.2 Ñïåöèôè÷íè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò 
ïðè ðàáîòà ñ ìàøèíàòà

- Ïðè ðàáîòà ìîãàò äà ñå îáðàçóâàò âðåäíè/
îòðîâíè ïðàõîâå (íàïðèìåð ñúäúðæàùè îëîâî 
áîÿäèñàíè ïîâúðõíîñòè, íÿêîè âèäîâå äúðâåñèíà 
è ìåòàë). Äîêîñâàíå èëè âäèøâàíåòî íà òàêèâà 
ïðàõîâå ìîæå äà å îïàñíî çà ðàáîòåùèÿ 

÷îâåê èëè çà íàìèðàùèòå ñå íàáëèçî õîðà. 
Ñúáëþäàâàéòå âàëèäíèòå âúâ Âàøàòà ñòðàíà 
èíñòðóêöèè çà áåçîïàñíîñò. Ïðèñúåäèíÿâàéòå 
åëåêòðè÷åñêèÿ èíñòðóìåíò êúì ïîäõîäÿùà 
âåíòèëàöèîííà óðåäáà. 

 Çà çàùèòà íà Âàøåòî çäðàâå íîñåòå 
ïðîòèâîãàç P2.

 Çà äà èçáåãíåòå îïàñíîñòèòå çà î÷èòå 
ïðè øëèôîâàíå âèíàãè íîñåòå çàùèòíè 
î÷èëà. 

- Àêî ïðè øëèôîâàíå ñå îáðàçóâàò åêïëîçèâíè 
èëè ñàìîçàïàëâàùè ñå ïðàõîâå, òî â òàêúâ 
ñëó÷àé íåïðåìåííî ñúáëþäàâàéòå óêàçàíèÿòà 
çà ðàáîòà ñ ìàòåðèàëèòå, êîèòî ñà äàäåíè îò 
òåõíèÿ ïðîèçâîäèòåë. 

- Не допускайте проникването на течно поли-
ращо средство (политура) в уреда. Проник-
ването на течно полиращо средство (политура) 
в електрически инструмент увеличава риска от 
електрически удар.

2.3 Ñòîéíîñòè íà åìèñèÿòà
Òèïè÷íèòå îïðåäåëåíè ïî EN 60745 ñòîéíîñòè 
ñà êàêòî ñëåäâà:
Íèâî íà øóìà 81 dB(A)
Íèâî íà øóìîâàòà ìîùíîñò  92 dB(A)
Äîáàâêà çà íåñèãóðíîñò ïðè 
èçìåðâàíå  K = 3 dB

 
 Íîñåòå ñðåäñòâà çà ïðåäïàçâàíå íà 

ñëóõà! 
Регистрирани общи стойности на вибрациите (ве-
кторна сума в три посоки) съгласно EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (3 оси) 
ôèíî øëèôîâàíå, ïîëèðàíå  a

h
 = 7,5 м/с²

Коефициент на несигурност    K = 2,5 м/с²
ìàêðî-øëèôîâàíå a

h
 = 4,5 м/с²

Коефициент на несигурност    K = 2,5 м/с²
Указаните стойности на емисиите (вибрация, шум) 
бяха измерени съгласно условията за проверка в 
EN 60745 и служат за сравняване на машините. 
Те могат да бъдат използвани и за предварителна 
оценка на вибрациите и шума при работа. Указа-
ните стойности на емисиите са за главните прило-
жения на електрическия инструмент. Когато обаче 
електрическият инструмент се използва за други 
приложения, с други работни инструменти или не 
се поддържа достатъчно, вибрациите и шумът по 
време на целия период на работа могат да бъдат 
значително по-високи. За точни оценка по време 
на зададен период на работа трябва да бъдат 
взети под внимание времената на празен ход и 
на престой на машината. Това може да доведе 
до значително намаляване на общото работно 
време.
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3 Âêëþ÷âàíå â ìðåæàòà  è ïóñêàíå â 
äåéñòâèå

 Íàïðåæåíèå íà ìðåæàòà òðÿáâà äà 
îòãîâàðÿ íà äàííèòå, óêàçàíè íà òàáåëêàòà 
çà òåõíè÷åñêèòå äàííè.

Çà äà âêëþ÷èòå ìàøèíàòà íàòèñíåòå ïðåâêëþ÷âàòåëÿ 
(1.2) íàäîëó è íàïðåä äî ùðàêâàíå. Çà äà 
èçêëþ÷èòå ìàøèíàòà íàòèñíåòå ïðåâêëþ÷âàòåëÿ 
íàäîëó- ïî òàêúâ íà÷èí òîé ñå äåáëîêèðà è ñå 
âðúùà îáðàòíî â èçêëþ÷åíî ïîëîæåíèå.
Ïðèñúåäèíÿâàíåòî èëè ðàçåäèíÿâàíåòî íà êàáåëà 
çà çàõðàíâàíåòî îò ìðåæàòà âèæ ôèã. 2. 

 Âèíàãè èçêëþ÷âàéòå ìàøèíàòà, ïðåäè äà 
ïðèñúåäèíèòå èëè ðàçåäèíèòå êàáåëà çà 
çàõðàíâàíåòî îò ìðåæàòà!

4 Åëåêòðîíèêà
 RO 125 FEQ èìà äâóïîëóïåðèîäíà 

åëåêòðîíèêà ñúñ ñëåäíèòå ñâîéñòâà:

Ïëàâíî ïóñêàíå
Åëåêòðîííî ðåãóëèðàíîòî ïëàâíî ïóñêàíå 
îñèãóðÿâà åäíî ïóñêàíå íà ìàøèíàòà áåç 
òëàñúöè.
Ðåãóëèðàíå íà ÷åñòîòàòà íà âúðòåíå
×åñòîòàòà íà âúðòåíå ìîæå äà ñå ðåãóëèðà 
áåçñòåïåííî ñ ïîìîùòà íà ðåãóëèðàùîòî êîï÷å 
(1.6) ìåæäó 3000 è 6000 îá/ìèí. Ïî òàêúâ íà÷èí 
ñêîðîñòòà íà ðÿçàíå ìîæå äà áúäå íàïàñâàíà 
îïòèìàëíî êúì ñúîòâåòíèÿ ìàòåðèàë.
Ïîñòîÿííà ÷åñòîòà íà âúðòåíå
Èçáðàíàòà ÷åñòîòà íà âúðòåíå íà äâèãàòåëÿ ñå 
ïîääúðæà ïîñòîÿííà ïî åëåêòðîíåí íà÷èí. Ïî 
òîçè íà÷èí è ïðè íàòîâàðâàíå ñå ïîñòèãà åäíà 
ïîñòîÿííà ñêîðîñò íà ðÿçàíå.
Òåìïåðàòóðåí ïðåäïàçèòåë
Ïðè ïðåêàëåíî âèñîêà òåìïåðàòóðà íà äâèãàòåëÿ 
ïîäàâàíåòî íà òîê è îáîðîòèòå íà âúðòåíå ñå 
íàìàëÿâàò. Â òàêúâ ñëó÷àé ìàøèíàòà ðàáîòè ñàìî 
ñ íàìàëåíà ìîùíîñò, çà äà ìîæå âåíòèëàòîðúò íà 
äâèãàòåëÿ áúðçî äà ãî îõëàäè. Ñëåä îõëàæäàíåòî 
ìàøèíàòà ñàìîñòîÿòåëíî íàáèðà îòíîâî 
îáîðîòè.

5 Ðåãóëèðàíå íà ìàøèíàòà
 Ïðåäè âñÿêàêâà ðàáîòà ïî ìàøèíàòà 

èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà.

5.1 Äâèæåíèå íà øëèôîâàíå
Ñ ïîìîùòà íà ïðåâêëþ÷âàòåëÿ (1.1) ìîãàò 
äà áúäàò èçáðàíè äâå ðàçëè÷íè äâèæåíèÿ íà 
øëèôîâàíå. 

 Ïðåâêëþ÷âàíåòî ìîæå äà ñòàíå ñàìî 
ïðè ïîëîæåíèå, ÷å øëèôîâú÷íèÿ êðúã 
å íàïúëíî ñïðÿë, òúé êàòî  ïî âðåìå íà 
ðàáîòà ïðåâêëþ÷âàòåëÿ å áëîêèðàí ïî 
ñúîáðàæåíèÿ çà áåçîïàñíîñò.

Êðèâîëèíåéíî äâèæåíèå Rotex (ìàêðî-
øëèôîâàíå, ïîëèðàíå)

 Êðèâîëèíåéíîòî äâèæåíèå Rotex å åäíà 
êîìáèíàöèÿ îò âúðòÿùî è åêñöåíòðèêîâî 
äâèæåíèå. Òîâà ïîëîæåíèå ñå èçáèðà çà 
øëèôîâàíå ñ ãîëÿìà ìîùíîñò (ìàêðî-
øëèôîâàíå) è çà ïîëèðàíå.

Çà òàçè öåë ïîñòàâåòå ïðåâêëþ÷âàòåëÿ (1.1) â 
äÿñíî ïîëîæåíèå.
Åêñöåíòðèêîâî äâèæåíèå (ôèíî øëèôîâàíå)

 Òîâà ïîëîæåíèå ñå èçáèðà çà øëèôîâàíå 
ñ íåãîëÿìà ìîùíîñò çà ïîëó÷àâàíå 
íà ïîâúðõíîñò áåç áðàçäè (ôèíî 
øëèôîâàíå).

Çà òàçè öåë íàòèñíåòå ïðåâêëþ÷âàòåëÿ (1.1) íàäîëó 
è ãî ïîñòàâåòå â ëÿâî ïîëîæåíèå.

5.2 Ñïèðà÷êà íà øëèôîâú÷íèÿ êðúã
Ãóìåíàòà ìàíøåòà (3.1) ïðåäîòâðàòÿâà ïðè 
åêñöåíòðèêîâî äâèæåíèå (ôèíî øëèôîâàíå) 
íåêîíòðîëèðàíîòî ïîâèøàâàíåíà îáîðîòèòå íà 
øëèôîâú÷íèÿ êðúã. Òúé êàòî ñ âðåìåòî ìàíøåòàòà 
ñå èçíîñâà, òî àêî çàáåëåæèòå, ÷å ñïèðà÷íîòî 
äåéñòâèå îòñëàáâà, ñìåíåòå ìàíøåòàòà ñ íîâà 
(íîìåð çà ïîðú÷êà 453 388).

5.3 Èçáîð è ìîíòàæ íà øëèôîâú÷íèÿ 
êðúã

Èçáîð íà øëèôîâú÷íèÿ êðúã
Â çàâèñèìîñò îò îáðàáîòâàíàòà ïîâúðõíîñò 
ìàøèíàòà ìîæå äà áúäå îáîðóäâàíà ñ òðè 
ðàçëè÷íè òâúðäè øëèôîâú÷íè êðúãîâå.
Òâúðä: ìàêðîøëèôîâàíå íà ïîâúðõíîñòè, 
øëèôîâàíå íà ðúáîâå.
Ìåê: óíèâåðñàëåí çà ãðóáî è ôèíî øëèôîâàíå, çà 
ïëîñêè è èçïúêíàëè ïîâúðõíîñòè.
Ñóïåðìåê : ôèíî øëèôîâàíå íà ïðîôèëíè 
÷àñòè, èçïúêíàëè ïîâúðõíîñòè, ðàäèóñè. Íå ãî 
èçïîëçâàéòå çà ðàáîòà ïî ðúáîâå!
Ìîíòàæ
Ñèñòåìàòà FastFix Âè ïîçâîëÿâà äà ñìåíÿòå 
øëèôîâú÷íèÿ êðúã áåç äà èìà íóæäà äà èçïîëçâàòå 
çà òàçè öåë èíñòðóìåíòè:
- Ïîñòàâåòå ïðåâêëþ÷âàòåëÿ (1.1) â äÿñíî 

ïîëîæåíèå íà êðèâîëèíåéíî äâèæåíèå Rotex,
- Íàòèñíåòå ñòîïà íà âðåòåíîòî (1.5) â ïîñîêà 

íà äâèæåíèåòî (3.2) ïúðâî íàñòðàíè, ñëåä òîâà 
íàïðåä, 

- Ðàçâèíòåòå íàëè÷íèÿ øëèôîâú÷åí êðúã îò 
øïèíäåëà (äÿñíà ðåçáà),

- Äðúæòå íàòèñíàòî çàñòîïîðÿâàíåòî íà øïèíäåëà 
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è çàâèíòåòå íîâèÿ øëèôîâú÷åí (âíèìàâàéòå ïðè 
òîâà ãóìåíàòà ìàíøåòà (3.1) äà å ìîíòèðàíà 
ïðàâèëíî!),

- Îòïóñíåòå çàñòîïîðÿâàíåòî íà øïèíäåëà.
Çàäåéñòâàéòå çàñòîïîðÿâàíåòî íà øïèíäåëà 
ñàìî, àêî çàäâèæâàùèÿ øïèíäåë å â íåïîäâèæíî 
ñúñòîÿíèå. Íå âêëþ÷âàéòå äâèãàòåëÿ ïðè íàòèñíàòî 
çàñòîïîðÿâàíå íà øïèíäåëà.

5.4 Ç à ê ð å ï â à í å  í à  ø ë è ô î â ú ÷ í è 
ìàòåðèàëè

Íà øëèôîâú÷íèòå êðúãîâå Stickfix ìîãàò äà 
áúäàò çàêðåïâàíè áúðçî è ëåñíî ïîäõîäÿùèòå 
çà òÿõ øêóðêè è êå÷åòà çà øëèôîâàíå Stickfix. 
Ñàìîçàêðåïâàùèòå ñå øëèôîâú÷íè ìàòåðèàëè 
ïðîñòî ñå íàòèñêàò âúðõó øëèôîâú÷íèÿ êðúã (1.7) 
è çàäúðæàùîòî ïîêðèòèå íà øëèôîâú÷íèÿ êðúã 
Stickfix ãè äúðæè çäðàâî. Ñëåä ðàáîòà øêóðêèòå 
Stickfix ïðîñòî îòíîâî ñå îòëåïâàò.

5.5 Çàêðåïâàíå íà ìàòåðèàëè çà ïîëèðàíå
Çà äà áúäàò èçáåãíàòè ïîâðåäè, ìàòåðèàëèòå çà 
ïîëèðàíå PoliStick (ãúáè, ôèëöîâå, ðóíî) òðÿáâà 
äà áúäàò çàêðåïâàíè ñàìî âúðõó ñïåöèàëíèÿ 
ïîëèðîâú÷åí êðúã, êîéòî ñå ïîñòàâÿ íà ìàøèíàòà 
âìåñòî øëèôîâú÷íèÿ êðúã. Ìàòåðèàëèòå çà 
ïîëèðàíå PoliStick, ïîäîáíî íà øëèôîâú÷íèòå 
ìàòåðèàëè Stickfix, ïðîñòî ñå íàòèñêàò  âúðõó 
ïîëèðîâú÷íèÿ êðúã è ñëåä ðàáîòà îòíîâî ñå 
îòëåïâàò.

5.6 Ïðàõîèçñìóêâàíå
 Âèíàãè âêëþ÷âàéòå ìàøèíàòà êúì åäíî 

ïðàõîèçñìóêâàíå.

Êúì àñïèðàöèîííèÿ ùóöåð (1.4) ìîæå äà áúäå 
ïðèñúåäèíåíà óðåäáà çà èçñìóêâàùà âåíòèëàöèÿ 
Festool ñ äèàìåòúð íà ñìóêàòåëíèÿ ìàðêó÷ 
27 ìì.

5.7  Çàùèòà íà ðúáîâåòå (ïðîòåêòîð) 
Çàùèòàòà íà ðúáîâåòå (4.1) ïðåäîòâðàòÿâà 
äîêîñâàíåòî ïåðèôåðèéíàòà ïîâúðõíîñò íà 
øëèôîâú÷íèÿ êðúã äî åäíà ïîâúðõíîñò íàïðèìåð 
ïðè øëèôîâàíå ïî äúëæèíà íà ñòåíà) è ïî òîçè 
íà÷èí ñå èçáÿãâà îòêàòà íà ìàøèíàòà.
Ìîíòàæ
ïîñòàâåòå çàùèòàòà íà ðúáîâåòå äî ôèêñèðàíå 
âúðõó ìàøèíàòà (âèæ ôèã. 4).

6 Ðàáîòà ñ ìàøèíàòà
 Âèíàãè çàòÿãàéòå îáðàáîòâàåìîòî èçäåëèå 

ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å òî ïðè ðàáîòà äà íå 
ìîæå äà ñå ìåñòè.

Çà äà äâèæèòå ìàøèíàòà ñïîêîéíî è áåçîïàñíî, 
äðúæòå ÿ ñ äâå ðúöå çà êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ (1.3) 

è çà ãëàâàòà íà ðåäóêòîðà (1.8). Íå íàòèñêàéòå 
ïðåêàëåíî ñèëíî ìàøèíàòà, çà äà íå ÿ ïðåòîâàðèòå! 
Âèå ùå ïîëó÷èòå íàé-äîáðè ðåçóëòàòè ïðè 
øëèôîâàíå, àêî ïðè ðàáîòà íàòèñêàòå ìàøèíàòà 
ñúñ ñðåäíà ñèëà. Åôåêòèâíîñòòà è êà÷åñòâîòî íà 
øëèôîâàíåòî çàâèñÿò ñúùåñòâåíî îò èçáîðà íà 
ïðàâèëåí øëèôîâú÷åí ìàòåðèàë. Òàáëèöèòå A è 
Á ïîêàçâàò íàøèòå ïðåïîðúêè çà íàñòðîéêèòå çà 
ðàçëè÷íè ðàáîòè ïî øëèôîâàíå è ïîëèðàíå.

6.1 Ìåòàëîîáðàáîòâàíå 
 Ïðè îáðàáîòâàíåòî íà ìåòàë îò 

ñúîáðàæåíèÿ çà áåçîïàñíîñò òðÿáâà äà 
áúäàò âçåòè ñëåäíèòå ìåðêè:

- Âêëþ÷åòå ïðåäâàðèòåëíî åäèí ïðåêúñâà÷ çà 
çàùèòà îò íåäîïóñòèì óòå÷åí òîê (FI).

- Ïðèñúåäèíåòå ìàøèíàòà êúì åäíî ïîäõîäÿùà 
èçñìóêâàùà âåíòèëàöèîííà óðåäáà.

- Ïî÷èñòâàéòå ðåäîâíî ìàøèíàòà îò íàòðóïâàíèÿ 
íà ïðàõ ïî êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ.

 
 Íîñåòå çàùèòíè î÷èëà.

7 Ïðèíàäëåæíîñòè
 Çà Âàøàòà áåçîïàñíîñò èçïîëçâàéòå ñàìî 

îðèãèíàëíè ïðèíàäëåæíîñòè è ðåçåðâíè 
÷àñòè íà Festool.

Festool ïðåäëàãà çà âñåêè êîíêðåòåí ñëó÷àé íà 
ïðèëîæåíèå ïîäõîäÿùèòå ïðèíàäëåæíîñòè è 
ìàòåðèàëè çà øëèôîâàíå è çà ïîëèðàíå.Íîìåðàòà 
çà ïîðú÷êà íà ïðèíàäëåæíîñòè è èíñòðóìåíòè Âèå 
ìîæåòå äà íàìåðèòå âúâ Âàøèÿ êàòàëîã íà Festool 
èëè â Èíòåðíåò íà àäðåñ „www.festool.com“.

8 Ò å õ í è ÷ å ñ ê î  î á ñ ë ó æ â à í å  è 
ïîääúðæàíå

 Ïðåäè âñÿêàêâà ðàáîòà ïî ìàøèíàòà 
èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà.

 Âñè÷êè ðàáîòè ïî òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå 
è ðåìîíòà, êîèòî èçèñêâàò îòâàðÿíå íà  
êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ, òðÿáâà äà áúäàò 
èçâúðøâàíè ñàìî îò àâòîðèçèðàíà 
ðàáîòèëíèöà çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå.

Çà îñèãóðÿâàíå íà öèðêóëàöèÿòà íà âúçäóõà 
îòâîðèòå çà îõëàæäàíå â êîðïóñà íà äâèãàòåëÿ äà 
ñà ñâîáîäíè è ÷èñòè. Ìàøèíàòà å ñíàáäåíà ñúñ 
ñàìîèçêëþ÷âàùè ñå ñïåöèàëíè âúãëåíè ÷åòêè. Àêî 
òå ñå èçíîñÿò, ñòàâà àâòîìàòè÷íî ïðåêúñâàíå íà 
ïîäàâàíåòî íà òîê è ìàøèíàòà ñïèðà.

9 Отстраняванe
Не изхвърляйте електрическите инструменти заед-
но с домакинските отпадъци! Предайте машината, 
принадлежностите и опаковката за рециклиране по 
безвреден за околната среда начин. При това съ-
блюдавайте валидните национални разпоредби.
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Само за ЕС: В съответствие с европейската Ди-
ректива 2002/96/ЕС остарелите електрически 
инструменти се събират отделно и се отвеждат 
за рециклиране по безвреден за околната среда 
начин.

10 Гаранция 
В случай на дефекти на материала и фабрични не-
достатъци за нашите уреди ние даваме гаранция в 
съответствие със специфичните за страната зако-
нови разпоредби, като минималният гаранционен 
срок е 12 месеца. В рамките на страните-членки на 
Европейския съюз срокът на гаранцията е 24 ме-
сеца (удостоверяван с фактура или товарителница). 
Щети, които са следствие особено на естествено 
износване/амортизация, претоварване, неправилно 
обслужване или са причинени от потребителя или 
от други приложения или от използване, което про-
тиворечи на “Ръководството по обслужване” или 
които са били известни в момента на покупката, 
остават изключени от гаранцията. Също така остават 
изключени щети при използване на неоригинални 
принадлежности и консумативи (например шли-
фовъчни кръгове). Рекламации се приемат, когато 
уредът се изпрати в неразглобено състояние на 
доставчика или на оторизиран от Festool сервиз. 
Съхранявайте грижливо “Ръководството по обслуж-
ване”, “Указанията за безопасност”, “Ведомостта 
на резервните части” и квитанцията от покупката. 
При това важат съответните актуални гаранционни 
условия на производителя. 

Забележка
Въз основа на постоянните научни и развойни ра-
боти си запазваме правото да правим изменения 
на указаните тук технически данни.

11  ЕС Декларация за съответствие

Редукторна 
ексцентрикова 
шлайфмашина

Сериен номер

RO 125 FEQ 493660, 493772

Година на знака CE: 2005

Íèå çàÿâÿâàìå ïîä íàøà ñîáñòâåíà îòãîâîðíîñò, 
÷å òîçè ïðîäóêò îòãîâàðÿ íà  ñëåäíèòå íîðìè èëè 
íîðìàòèâíè äîêóìåíòè.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 съгласно прави-
лата на Директива 98/37/ЕО (до 28. дек. 2009), 
2006/42/ЕО (от 29 дек. 2009г.), 2004/108/EO.

Д-р Йоханес Щаймел  29.07.2009
Началник отдел “Изследване, разработка,
технически документация”

 Festool GmbH
 Вертщр. 20, 
 D-73240 Вайдлинген

REACh за продукти Festool, техните принад-
лежности и консумативи:
REACh е валидната от 2007г. за цяла Европа 
“Разпоредба за химикалите”. Ние като „последващ 
потребител“, т.е. като производител на изделия, 
съзнаваме нашето задължение да информираме 
нашите клиенти. За да можем да Ви информираме 
за актуалното състояние и за възможни материали 
от списъка на кандидатите в нашите изделия, ние 
създадохме за Вас следната страница в Интернет: 
www.festool.com/reach
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Таблица Б: 
полиране

Лак

Пластмаса

Полиране Уплътняване
Полиране до 

огледална повърхност

Гъба груба/фина Гъба фина, вафлена Руно

Руно

Паста за полиране

Паста за полиране

Твърд восък

Твърд восък

Твърд филц Мек филц
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