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GİRİŞ
(1.2)  
Bu kullanım kitapçığının orijinali  
İngilizce yazılmıştır.

(1.3)  
ÖNEMLİ

Lütfen bu kullanım ve güvenlik talimatlarını 
dikkatlice ve eksiksiz biçimde okuyun. 
Kendi güvenliğiniz açısından, bu ekipmanın 
kullanımının herhangi bir yönü hakkında 
emin olamıyorsanız, lütfen, numarasını 
Evolution Power Tools web sitesinde 
bulabileceğiniz ilgili Teknik Yardım 
Hattı ile irtibata geçin. Dünya çapındaki 
organizasyonumuzda birkaç Yardım Hattına 
sahip olmamızın yanı sıra tedarikçinizden de 
Teknik yardım alabilirsiniz.

WEB SİTESİ  
www.evolutionpowertools.com

E-POSTA
customer.services@evolutionpowertools.com

(1.4) 
Evolution Power Tools Makinesi satın aldığınız 
için sizi tebrik ederiz. 
Lütfen, bu makine ile birlikte verilen A4 çevrimiçi 
garanti kayıt broşüründe açıklanan şekilde 
ürün kaydınızı ‘çevrimiçi’ olarak tamamlayın. 
A4 broşürde bulunan QR kodunu akıllı telefon 
ile de taratabilirsiniz. Bu, bilgilerinizi girerek 
Evolution'ın web sitesi yoluyla makinenizin 
garanti süresini doğrulamanızı ve böylece 
gerektiğinde hızlı hizmet almanızı sağlayacaktır. 
Bir Evolution Power Tools ürünü seçtiğiniz için 
içtenlikle teşekkür ederiz.

EVOLUTION SINIRLI GARANTİ
Evolution Power Tools, önceden haber 
vermeksizin ürün tasarımı üzerinde 
iyileştirmeler ve değişiklikler yapma hakkını 
saklı tutar.
Garanti hüküm ve koşullarının detayları ile 
ilgili lütfen garanti kayıt broşürüne ve/veya 
ambalaja bakın. Aşağıdaki garanti, yalnızca 
İngiltere pazarına gönderilecek makineler 
için geçerlidir. Diğer pazarlarda özel koşullar 
uygulanmış ya da bazı parçalar eklenmiş 
veya çıkarılmış olabilir. Bölgenize/ülkenize 

uygulanan garantinin detayları ile ilgili 
satıcınıza başvurun. Tüm Evolution garantileri 
yasal haklarınıza ilavedir.
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MAKİNENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MAKİNENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ METRİK İNGİLİZ

Motor AB (230-240 V ~ 50/60 Hz)  1250 W 6 A

Motor BK (110 V ~ 50/60 Hz) 1250 W 6 A

Motor ABD (120 V ~ 50 Hz)   1250 W 10 A

Yüksüz Hız BK 4500 dk-1 4200 devir/dk

Ağırlık 9,1 kg 20,1 Ibs

KESME KAPASİTELERİ METRİK İNGİLİZ

Yumuşak Çelik Plaka (Maks. Kalınlık) 6 mm 1/4 inç

Yumuşak Çelik Kutu Profil (Maksimum Duvar 
Kalınlığı)

3 mm 1/8 inç

Yumuşak Çelik Kutu Profil 45 x 45 mm 1 - 3/4 inç x 1 - 3/4 inç

Yumuşak Çelik Yuvarlak Profil Boru (90°’de): 50 mm 2 inç

Maksimum Kesme Kapasitesi (Ahşap 90°) 45 x 97mm 1 - 3/4” x 3 - 3/4”

Maksimum Kesme Kapasitesi (Ahşap 45°) 40 x 40mm 1 - 5/8” x 1 - 5/8”

Minimum Ebattaki İş Parçası 152 mm 6 inç

BIÇAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ METRİK İNGİLİZ

Çap 185 mm 7-1/4 inç

Delik Çapı 20 mm 3/4 inç

Maksimum Bıçak Hızı 5000 dk-1 5000 devir/dk

Kalınlık 1,7 mm 0,067 inç

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM VERİLERİ

Ses Basıncı LPA (Yük Altında) 93 dB(A)    K=3 dB(A)

Ses Gücü Seviyesi LWA (Yük Altında) 106 dB(A)    K=3 dB(A)

Titreşim Seviyesi (Yük Altında) 4,5 m/sn2    K=1,5 m/sn2
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(1.6)
Not: Titreşim ölçümü aşağıdakiler uyarınca 
standart koşullar altında yapılmıştır: BS EN 
61029-1:2009

Bildirilen toplam titreşim değeri, standart bir test 
yöntemi ile ölçülmüştür ve bir aleti bir diğeriyle 
karşılaştırmak için kullanılabilir.

Bildirilen toplam titreşim değeri, aynı 
zamanda kullanım sırasındaki değerin ön 
değerlendirmesinde de kullanılabilir.

(1.7)
TİTREŞİM 
UYARI: Bu makineyi kullanırken operatör ellere 
ve kollara aktarılan yüksek titreşim seviyelerine 
maruz kalabilir. Operatörde “Titreşim kaynaklı 
beyaz parmak hastalığı” (Raynaud sendromu) 
gelişebilir. Bu durum, elin sıcaklığa karşı 
hassasiyetini azaltabildiği gibi uyuşukluğa da 
sebep olabilir. Bu makineyi uzun süre veya 
düzenli olarak kullanan kişiler, el ve parmaklarının 
durumunu yakından izlemelidirler. Belirtilerden 
herhangi birinin ortaya çıkması halinde, derhal 
tıbbi yardım isteyin.

•  İnsanın işyerinde elle geçen titreşime maruz 
kalmasının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
aşağıdaki standartlarda verilmiştir:   
BS EN ISO 5349-1:2001 ve  
BS EN ISO 5349-2:2002  

•  Çalışma sırasında gerçekleşen titreşim, çalışma 
yüzeyinin durumu, kullanılan makinenin yönü, 
tipi ve durumu gibi birçok etken tarafından 
etkilenebilmektedir.  
Her kullanım öncesinde bu tür etkenler 
değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda 
uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu 
etkenlerin yönetilmesi titreşimin etkilerinin 
azaltılmasına yardımcı olabilir:

Kullanım
•  Makineyi dikkatlice yönlendirerek 

işi makinenin yapmasına izin verin.
•  Makine kontrolleri üzerinde aşırı fiziksel  

güç uygulamaktan kaçının.
•  Kullanım esnasında güvenliğinizi, 

dengenizi ve makinenin yönelimini  
dikkate alın.

       
 Çalışma Yüzeyi

•  Çalışma yüzeyi malzemesini, durumunu, 
yoğunluğunu, direncini, sertliğini ve 
yönelimini dikkate alın.

UYARI: Elektrikli aletin fiili kullanımı esnasındaki 
titreşim emisyonu, aletin kullanım şekillerine 
bağlı olarak, bildirilen toplam değerden farklılık 
gösterebilir. Güvenlik önlemlerini tanımlama 
ve operatörü koruma ihtiyacında, fiili kullanım 
koşullarında tahmini olarak hesaplanan 
maruziyet temel alınmıştır (tetikleme süresine 
ek olarak aletin kapalı olduğu, rölantide çalıştığı 
süreler gibi işletme döngüsünün tüm parçaları 
dikkate alınmıştır).

(1.8)
ETİKETLER VE SEMBOLLER

UYARI: Uyarı ve/veya talimat etiketleri eksik 
veya hasarlı ise bu makineyi kullanmayın. 
Yedek etiketler ile ilgili Evolution Power Tools ile 
iletişime geçin.

Not: Aşağıdaki sembollerin hepsi ya da bazıları 
kılavuzda veya ürün üzerinde bulunabilir.
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(1.9)

Sembol Tanım

V Volt

A Amper

Hz Hertz

Dk-1 Hız

~ Alternatif Akım

no Yüksüz Hız

Koruyucu Gözlük Takın

Kulak Koruyucu Takın

Toz Koruyucu Giyin

 Talimatları Okuyun

CE Sertifikası

CSA Sertifikası

Atık Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman

Triman - Atık Toplama 
ve Geri Dönüşüm

Uyarı

Çift Yalıtımlı Koruma

(1.10)
BU ELEKTRİKLİ ALETİN 
AMAÇLANAN KULLANIMI
UYARI: Bu ürün Elle Çalıştırılan bir Doğrama 
Testeresidir ve özel Evolution bıçakları ile 
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca 
bu makinede kullanılmak üzere tasarlanan ve/
veya Evolution Power Tools Ltd. Tarafından 
özel olarak tavsiye edilen aksesuarları kullanın.
 
Doğru bıçak takıldığında bu makine, şunları 
kesmek için kullanılabilir:
Yumuşak Çelik
Alüminyum
Ahşap
Not: Galvanize çelik kesilmesi bıçağın ömrünü 
kısaltabilir.

(1.11)
BU ELEKTRİKLİ ALETİN 
YASAKLANAN KULLANIMI
UYARI: Bu ürün Elle Çalıştırılan bir Doğrama 
Testeresidir; yalnızca bu şekilde kullanılmalıdır. 
Üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalı 
veya bu Kullanım Talimatında belirtilenler 
dışındaki hiçbir ekipmana güç vermek 
veya herhangi bir aksesuarı tetiklemek için 
kullanılmamalıdır.

(1.13)
UYARI: Bu makine, güvenliklerinden sorumlu 
olan ve makinenin güvenli kullanımı konusunda 
yetkin bir kişi tarafından denetlenmedikçe 
veya makinenin güvenli kullanımı ile ilgili 
talimat verilmedikçe, zayıf fiziksel, algısal veya 
zihinsel kapasiteye sahip kişiler (çocuklar dahil) 
tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar, gözetim altında tutulmalı, bu 
makineye erişmediklerinden ve makineyle 
oynamadıklarından emin olunmalıdır.

(1.14)
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Bu makine, belirtilen pazar için doğru kalıplanmış 
fiş ve ana elektrik kablosu ile donatılmıştır. 
Besleme kablosu hasarlı ise, üreticiden veya 
hizmet temsilcisinden bulunabilen özel bir kablo 
veya tertibat ile değiştirilmelidir.

(1.15)
DIŞ ORTAMDA KULLANIM
UYARI: Korunmanız açısından bu alet, 
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dış ortamda kullanılacaksa yağmur 
altında bırakılmamalı veya nemli yerlerde 
kullanılmamalıdır. Aleti nemli yüzeyler üzerine 
yerleştirmeyin. Mümkünse temiz, kuru bir tezgah 
kullanın. İlave koruma için, toprağa giden kaçak 
akımın 30 ms boyunca 30 mA’yı geçmesi halinde 
elektrik beslemesini kesen bir kaçak akım rölesi 
(R.C.D.) Kullanın. Makineyi kullanmadan önce 
daima kaçak akım rölesinin (R.C.D.) Çalışmasını 
kontrol edin. 

Uzatma kablosu gerekiyorsa bu kablo, dış 
ortamda kullanıma uygun ve bu şekilde 
etiketlenmiş tipte olmalıdır.

Uzatma kablosu kullanılırken üreticinin 
talimatlarına uyulmalıdır.

(2.1)
ELEKTRİKLİ ALET GENEL 
GÜVENLİK TALİMATLARI
(Bu Genel Elektrikli Alet Güvenlik Talimatları 
BS EN 60745-1:2009 ve EN 61029-1:2009 
standartlarına uygun olarak belirlenmiştir.)

UYARI: Tüm güvenlik uyarı ve  talimatlarını 
okuyun. Uyarılara uyulmaması elektrik 
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara 
sebep olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ileride 
başvurmak üzere saklayın.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi,  
şebeke ile çalıştırılan (kablolu) veya pil  
ile çalıştırılan (kablosuz) elektrikli aletiniz 
anlamına gelmektedir.

(2.2)
1) Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları 
[Çalışma alanı güvenliği]
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi 
aydınlatın. Dağınık veya karanlık alanlar 
kazalara davetiye çıkarır.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya 
toz gibi patlayıcı ortamlarda kullanmayın. 
Elektrikli aletler, tozları veya buharları 
tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur.
c) Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve 
etraftakileri uzak tutun. Dikkat dağınıklığı 
kontrolü kaybetmenize yol açabilir.

(2.3)
2) Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları
[Elektrik Güvenliği]
a) Elektrikli aletin fişleri kullanılan priz ile 
eşleşmelidir. Fiş üzerinde hiçbir değişiklik 
yapmayın. Topraklanmış elektrikli 
aletler ile hiçbir adaptör fiş kullanmayın. 
Değiştirilmemiş fişler ve bunlarla eşleşen 
prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
b) Borular, radyatörler, fırın/ocaklar ve 
soğutucular gibi topraklanmış yüzeylerle 
vücut temasından sakının.  
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik 
çarpması riski artar.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya nemli 
koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete 
giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
d) Kabloyu hor kullanmayın. Kabloyu asla 
elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişten 
çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, 
keskin kenarlar veya hareketli parçalardan 
uzak tutun. Hasar görmüş veya dolanmış 
kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
e) Elektrikli aletleri dış ortamda kullanırken, 
dış ortamda kullanıma uygun bir uzatma 
kablosu kullanın. Dış ortamda kullanıma  
uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması 
riskini azaltır.
f) Elektrikli aleti nemli bir yerde kullanmak 
zorunlu ise, kaçak akım rölesi (RCD) ile 
korunan bir elektrik beslemesi kullanın.  
RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

(2.4)
3) Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları 
[Kişisel Güvenlik].
a) Elektrikli aletleri kullanırken tetikte olun, 
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu 
davranın. Yorgun veya uyuşturucu, alkol ya 
da ilaç etkisi altındayken elektrikli aletleri 
kullanmayın. Elektrikli aletlerin kullanımı 
esnasında en ufak bir dikkatsizlik hali ciddi kişisel 
yaralanmalara yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
Her zaman koruyucu gözlük takın. Duruma 
uygun kullanılan toz maskeleri, kaymaz emniyet 
ayakkabıları, çelik başlık veya kulak koruyucusu 
gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanma 
riskini azaltır.
c) İstenmeden çalışmasını engelleyin. 
Aleti güç kaynağına veya pil takımına 
bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan 
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önce, anahtarın kapalı konumda 
olduğundan emin olun. Elektrikli aletlerin 
parmağınız anahtar üzerinde iken taşınması veya 
anahtarı açık konumda olan elektrikli aletlere güç 
verilmesi, kazalara davetiye çıkarır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayar 
kamalarını veya anahtarlarını çıkarın.  
Elektrikli aletin döner bir parçasına takılmış 
şekilde bırakılan kama veya anahtar kişisel 
yaralanmalara yol açabilir.
e) Fazla uzanmayın. Daima sağlam ve 
dengeli basın.  
Bu, elektrikli aletin beklenmedik durumlarda  
daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol kıyafetler 
giymeyin veya takı takmayın. Saçınızı, 
kıyafetlerinizi ve eldivenlerinizi hareketli 
parçalardan uzak tutun. Bol kıyafetler, takılar 
veya uzun saç hareketli parçalara yakalanabilir.
g) Toz tahliye ve toplama tesislerinin 
bağlanması için cihazlar sağlanmışsa, 
bunların bağlı olduğundan ve düzgün 
biçimde kullanıldığından emin olun. Toz 
toplama tesisinin kullanılması toz ile ilgili 
tehlikeleri azaltabilir.

(2.5)
4) Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları 
[Elektrik alet kullanımı ve bakımı].
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız 
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru 
elektrikli alet, işi, tasarlanmış olduğu hızda daha 
iyi ve güvenli şekilde yapacaktır.
b) Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli 
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol 
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve 
tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayar yapmadan, 
aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli 
aleti saklamadan önce, elektrikli aletin 
güç kaynağı ve/veya pil takımı ile olan 
bağlantısını kesin. Bu tür önleyici güvenlik 
önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıştırılması 
riskini azaltır.
d) Kullanılmayan elektrikli aletleri 
çocukların erişemeyecekleri yerlerde 
saklayın ve elektrikli alete veya bu 
talimatlara aşina olmayan kişilerin elektrikli 
aleti kullanmasına izin vermeyin.   
Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların  
ellerinde tehlikelidir.

e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın. 
Hareketli parçaların yanlış hizalanıp 
hizalanmadığını, takılıp takılmadığını, 
kırılmış olup olmadığını veya elektrikli 
aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer tüm 
durumları kontrol edin. Elektrikli alet hasar 
görmüşse, kullanmadan önce tamir ettirin. 
Birçok kazanın sebebi, iyi bakım yapılmamış 
elektrikli aletlerdir.
f) Kesme takımlarını keskin ve temiz tutun. 
Bakımı düzgün yapılan keskin kenarlı kesme 
aletlerinin körelme ihtimali daha düşüktür ve 
kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti ve aksesuar, torna kalemi 
gibi parçaları, çalışma koşullarını ve 
yapılacak işi hesaba katarak bu talimatlara 
uygun biçimde kullanın. Elektrikli aletin 
amaçlanandan farklı işlemler için kullanılması 
tehlikeli durumlara yol açabilir.

(2.6)
5) Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları 
[Servis]
a) Elektrikli aletin servisini, yalnızca aynı 
yedek parçaları kullanarak yetkin bir 
tamir elemanına yaptırın. Bu, elektrikli aletin 
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlar.

(2.7)
SAĞLIK İLE İLGİLİ TAVSİYELER 
UYARI: Bu makine kullanım sırasında toz 
parçacıkları üretebilir. Bazı durumlarda, 
çalıştığınız malzemelere bağlı olarak bu toz, 
oldukça zararlı olabilir. Kesmek istediğiniz 
malzemenin yüzeyi üzerindeki boyanın kurşun 
içerdiğinden şüpheleniyorsanız, profesyonel 
tavsiye isteyin. Kurşun bazlı boyalar yalnızca 
profesyoneller tarafından çıkarılmalıdır ve bunları 
kendiniz çıkarmaya çalışmamalısınız.  Yüzeyler 
üzerinde toz biriktiğinde, elin ağız ile temas 
etmesi sisteminize kurşun girmesine neden 
olabilir. Düşük kurşun seviyelerine maruz kalmak 
dahi onarılamaz beyin ve sinir sistemi hasarına 
yol açabilir. Özellikle küçük ve doğmamış 
çocuklar korunmasızdır.

Çalıştığınız malzemeler ile ilişkili riskleri dikkate 
almanızı ve maruziyet riskini azaltmanızı tavsiye 
ederiz. Bazı malzemeler sağlığınız için zararlı 
tozlar üretebilmektedir; bu nedenle bu makineyi 
kullanırken değiştirilebilir filtreli, onaylı bir yüz 
maskesi kullanmanızı öneririz.
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Her zaman: 
•  İyi havalandırılan alanlarda çalışın. 
•  Mikroskobik parçacıkları filtreleyecek biçimde 

tasarlanmış toz maskeleri gibi onaylı güvenlik 
ekipmanları kullanın.

(2.8)
UYARI: Tüm elektrikli aletlerin kullanımı, 
gözlerinize yabancı maddelerin sıçramasına ve 
ciddi göz hasarının oluşmasına sebep olabilir. 
Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce, 
her zaman yandan siperli veya gerekirse tam 
yüz siperli koruyucu gözlükler veya emniyet 
gözlükleri takın.  

(3.0)
EK GÜVENLİK TALİMATLARI

(3.1)
a) TEHLİKE: Ellerinizi kesim alanından ve 
bıçaktan uzak tutun. İkinci elinizi destek 
sapı veya motor yuvası üzerinde tutun.  
İki elin de testereyi tutar şekilde yerleştirilmesi 
bıçak tarafından kesilme riskini ortadan kaldırır.
b) Elinizi iş parçasının altına koymayın. 
Muhafaza, sizi iş parçası altındaki  
bıçaktan koruyamaz.
c) Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına 
göre ayarlayın. Bıçak dişlerinin tam dişinin biraz 
azı iş parçası altında görünür olmalıdır.
d) Kesilmekte olan iş parçasını asla 
ellerinizin içinde veya bacaklarınızın 
üzerinde tutmayın. İş parçasını sabit bir 
platforma tespit edin. Vücut maruziyetini, 
bıçağın takılmasını veya kontrol kaybını  
en aza indirmek için, işi doğru biçimde 
desteklemek önemlidir.
e) Kesme aletinin görünmeyen tellere veya 
kendi kablosuna temas etme ihtimalinin 
olduğu yerlerde işlem yaparken, elektrikli 
aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. 
“Akım geçen” tellere temas edilmesi,  
elektrikli aletin açıktaki metal parçalarından 
“akım geçmesine” sebep olur ve operatörü 
elektrik çarpabilir.
f) Yarma işlemi yaparken daima yarma 
kılavuzu veya düz kenarlı bir kılavuz 
kullanın. Bu, kesim hassasiyetini artırır ve 
bıçağın takılma ihtimalini azaltır.
g) Daima doğru boyut ve şekildeki (yuvarlak 
yerine elmas) malafa deliklerine sahip 
bıçaklar kullanın. 

Testerenin montaj donanımına uymayan bıçaklar 
merkezden kaçıp kontrol kaybına sebep olur.
h) Asla hasarlı veya yanlış bıçak pulu veya 
cıvatası kullanmayın. Bıçak pulları ve cıvataları, 
optimum performans ve çalışma güvenliği 
sağlamak amacıyla testereniz için özel  
olarak tasarlanmıştır.
i) Yüksek Hız Çelikli (YHÇ) testere bıçakları 
kullanmayın.
j) Her kullanımdan önce makineyi ve bıçağı 
kontrol edin.  Deforme olmuş, çatlamış, 
yıpranmış veya başka bir şekilde hasar görmüş 
bıçakları kullanmayın.
k) Testereyi asla orijinal muhafaza koruma 
sistemi olmadan kullanmayın. Hareketli 
kilidi açık konumda kilitlemeyin. Muhafazanın 
sıkışmadan serbestçe çalıştığından emin olun.
l) Yalnızca bu kılavuzda belirtilen özelliklere 
uygun bıçaklar kullanın. Aksesuarları 
kullanmadan önce, aksesuarın izin verilen 
maksimum devrini daima makinenin devri  
ile karşılaştırın.

(3.2)
Geri tepmenin sebepleri ve operatör 
tarafından önlenmesi:
Geri tepme, kıstırılmış, sıkışmış veya yanlış 
hizalanmış testere bıçağının, kontrolsüz 
testerenin havaya, iş parçasından operatöre 
doğru kalkmasına sebep olan ani bir tepkidir.

1. Bıçak, kapanan çentik tarafından sıkıca 
kıstırıldığında veya sıkıştırıldığında arızalanıp 
stop eder ve motor reaksiyonu, üniteyi hızlı 
biçimde geriye, operatöre doğru iter.
2. Bıçağın kesik içinde bükülmesi veya yanlış 
hizalanması halinde bıçağın arka kenarındaki 
dişler, ahşabın üst yüzeyi içine girerek bıçağın 
çentikten dışarı çıkmasına ve geriye, operatöre 
doğru sıçramasına sebep olabilir.

(3.3)
Geri tepme, testerenin yanlış kullanımının ve/
veya yanlış işletme prosedürleri ya da koşullarının 
sonucudur ve aşağıda verilen uygun önlemleri 
alarak önlenebilir.
a) Testereyi iki elinizle sıkıca kavrayarak 
tutun ve kollarınızı, geri tepme kuvvetine 
direnç gösterecek şekilde konumlandırın. 
Vücudunuzu bıçak ile aynı hizada 
değil, bıçağın iki tarafından birine göre 
konumlandırın. Geri tepme, testerenin geriye 
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doğru sıçramasına yol açar, ancak gerekli 
önlemler alındığı takdirde geri tepme kuvveti, 
operatör tarafından kontrol edilebilir.
b) Bıçak herhangi bir sebeple takıldığında 
veya kesimi engellediğinde tetiği bırakın 
ve bıçak, tamamen durana kadar testereyi 
malzeme içinde hareketsiz tutun. Bıçak 
hareket halinde iken asla testereyi iş 
parçasından çıkarmaya veya geriye doğru 
çekmeye çalışmayın; aksi halde geri tepme 
meydana gelebilir. Bıçağın takılmasının 
sebebini araştırın ve bunu ortadan kaldıracak 
düzeltici önlemleri alın.
c) İş parçası içindeyken testereyi yeniden 
çalıştırmak isterseniz, testere dişlerinin 
malzemeye geçmemesi için testere bıçağını 
çentik içinde ortalayın. Testere bıçağı takılırsa, 
testere yeniden çalıştırılırken yukarı kalkabilir 
veya iş parçasından geri tepebilir.
d) Bıçağın sıkışma ve geri tepme  
riskini en aza indirmek için geniş  
panelleri destekleyin.  
Geniş paneller, kendi ağırlıkları altında sarkma 
eğilimindedir. Destekler panel altına, kesim hattı 
yakını ve panel kenarı yakını olmak üzere iki taraf 
üzerine de yerleştirilmelidir.
e) Bıçak derinlik ve eğim ayar tespit kolları, 
kesim yapmadan önce sıkı ve sabit olmalıdır. 
Bıçak ayarı kesim esnasında kaydığı takdirde 
takılmaya ve geri tepmeye yol açabilir.
f) Kör veya hasarlı bıçakları kullanmayın. 
Keskin olmayan veya doğru biçimde takılmamış 
bıçaklar dar çentik üretip aşırı sürtünmeye, 
bıçağın takılmasına ve geri tepmeye sebep olur.
g) Mevcut duvarlar veya diğer kör bölgeler 
içine doğru "daldırma kesim" yaparken 
özellikle dikkatli olun. Çıkıntı  
yapan bıçak, geri tepmeye yol açabilen  
nesneleri kesebilir.
h) Her kullanım öncesinde alt muhafazanın 
düzgün kapanmış olduğunu kontrol edin. Alt 
muhafaza serbest şekilde hareket etmiyor ve 
hemen kapanmıyorsa testereyi kullanmayın. 
Alt muhafazayı asla açık konumda 
sıkıştırmayın veya bağlamayın. Testere kazara 
düşürüldüğü takdirde alt muhafaza bükülebilir. 
Geri çekilebilir sapı kullanarak alt muhafazayı 
kaldırın, serbest şekilde hareket edebildiğinden 
ve tüm kesim açılarında ve derinliklerinde bıçağa 
ya da başka bir parçaya temas etmediğinden 
emin olun.

i) Alt muhafaza yayının çalıştığını kontrol 
edin. Muhafaza ve yay düzgün biçimde 
çalışmıyorsa, kullanım öncesinde bunların 
bakımı yapılmalıdır. Alt muhafaza hasarlı 
parçalar, yapışkan tortular veya birikinti 
toplanması nedeniyle ağır çalışabilir.
j) Alt muhafaza, yalnızca “daldırma” ve 
“bileşik kesimler” gibi özel kesimler için 
elle geri çekilebilir. Sapı geri çekerek alt 
muhafazayı kaldırın; bıçak malzemeye girer 
girmez alt muhafaza bırakılmalıdır. Diğer tüm 
kesim işlemlerinde alt muhafaza, otomatik olarak 
çalışmalıdır.
k) Testereyi tezgah veya zemin üzerine 
yerleştirmeden önce, alt muhafazanın 
bıçağı kapadığını her zaman kontrol edin. 
Korumasız ve hızlı dönen bıçak, testerenin  
geriye doğru giderek yolu üzerindeki her şeyi 
kesmesine neden olur. Anahtar bırakıldıktan 
sonra bıçağın durması için bir süre geçmesi 
gerektiğini unutmayın.

(3.4)
UYARI: Herhangi bir parça eksikse, eksik parça 
takılana kadar makinenizi çalıştırmayın. Bu 
kurala uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara 
yol açabilir. 

(4.1)
BAŞLARKEN - PAKETTEN ÇIKARMA
Dikkat: Bu paket keskin nesneler içerir. 
Paketinden çıkarırken dikkatli olun.  Makineyi 
paketinden birlikte verilen aksesuarlarla birlikte 
çıkarın. Makineyi dikkatlice kontrol ederek iyi 
durumda olduğundan ve parçaları sayarak 
bu kılavuzda listelenen tüm aksesuarların 
bulunduğundan emin olun. Ayrıca, tüm 
aksesuarların eksiksiz olduğundan emin olun. 
Herhangi bir parçanın eksik olduğu anlaşılırsa 
makine ve aksesuarlar, orijinal paketinde satıcıya 
iade edilmelidir. Paketi atmayın, garanti süresi 
boyunca emniyetli biçimde saklayın. Paketi çevre 
sorumluluğu bilincinde imha edin.  Mümkünse 
geri dönüştürün. Boğulma riski sebebiyle, 
çocukların boş plastik poşetlerle oynamalarına 
izin vermeyin.
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(4.2)
BİRLİKTE VERİLEN KALEMLER

Tanım Adet

Kullanım Kitapçığı 1

Çok Amaçlı Bıçak (Takılı) 1

Alyan Anahtarı 6 mm (Menge-
ne Ayarı)

1

Alyan Anahtarı 5 mm (Bıçak 
Değişimi)

1

Alyan Anahtarı 3 mm  
(Üst Bıçak Muhafazası)

1

Toz Çıkış Ağzı 1

Kauçuk Mengene Çene 
Koruyucusu

1

Hız Sapı 1

Yedek Motor Fırçaları 1 set

(4.3)
EK AKSESUARLAR

Bu makine ile birlikte verilen standart kalemlere 
ek olarak, www.evolutionpowertools.com 
adresindeki Evolution internet mağazasından 
veya yerel satıcınızdan aşağıdaki aksesuarlar da 
temin edilebilir.

(4.4)

Tanım Parça Numarası

Çok Amaçlı 
Bıçak

RAGEBLADE185MULTI

Elmas Bıçak RAGEBLADE185DIAMOND
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MAKİNEYE GENEL BİR BAKIŞ

4

2

1

9

6

7

8

3

5

10

1.  ÖN MENGENE EL ÇARKI
2.  ALT BIÇAK MUHAFAZALARI
3.  ÜST BIÇAK MUHAFAZASI
4.  DÖNER ÖN MENGENE ÇENESİ
5.  AYARLANABİLİR ARKA MENGENE   
 ÇENESİ

6.  SAP VE TETİK ANAHTARI
7.  MOTOR / KARBON FIRÇALAR 
8.  MALAFA KİLİT DÜĞMESİ
9.  TOZ ÇIKIŞ AĞZI
10.  TESPİT ZİNCİRİ
11.  AÇMA KOLLU KİLİT VİDASI

11
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Şekil 1 Şekil 2

Şekil 4

Şekil 3

Şekil 5 Şekil 6

Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9

Şekil 10

1
2
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KESME BAŞINI BIRAKMA
Kesme Başı, kilitli konumdan bırakıldığında 
otomatikman üst konuma yükselir. 
       
Kesme başını kilitli konumdan bırakmak için: 
• Kesme sapına hafifçe bastırın.
• Tespit zincirini tespit kancasından çıkarın. 

(Şekil 1).  Kesme başının en üst konumuna 
yükselmesine izin verin. 

Not: Makine kullanılmazken kesme başının tespit 
zinciri tespit kancasına geçmiş biçimde kilitli 
konumunda olmasını tavsiye ederiz. 

BIÇAK TAKMA VEYA SÖKME
UYARI: Yalnızca orijinal Evolution bıçaklarını 
veya Evolution tarafından onaylı, bu makine 
için tasarlanmış olan bıçakları kullanın. Bıçağın 
maksimum hızının makine ile uyumlu olduğundan 
emin olun. 

UYARI: Bu işlemi, yalnızca makinenin güç kaynağı 
ile bağlantısı kesilmiş iken yapın.
Not: Bıçağı kurulum esnasında idare ederken 
veya makine bıçaklarını değiştirirken operatörün 
koruyucu eldiven giymesi tavsiye edilir.

Bıçak sökme:
• Kesme başının en üst konumunda olduğundan 

emin olun.
• Üst bıçak muhafazasını sabit tutan dört (4) yuva 

başlı vidayı sökün ve muhafazayı çevirip makine 
malafasını açığa çıkarın. (Şekil 2) 

• Motor yuvasının arka tarafının altındaki  
malafa kilit düğmesine basarak malafa  
kilidini etkinleştirin. (Şekil 3)

• Verilen alyan anahtarını kullanıp malafa vidasını 
gevşetin. (Şekil 4)

Not: Malafa vidası sağ dişe sahiptir. Sıkmak 
için saat yönünde çevirin. Gevşetmek için saat 
yönünün tersine çevirin.
• Malafa vidasını, rondelasını ve dış bıçak flanşını 

sökün ve ileride takmak üzere emniyetli 
biçimde saklayın.

• Bıçağı sökerek iç bıçak flanşını servis 
konumunda bırakın. 

Bıçak Montajı:
• Hiçbir aksamda kir ve birikinti olmadığından 

emin olun.
• Bıçak üzerindeki yön ve dönüş okunun 

makinenin üst muhafazası üzerindeki dönüş 
yönü oku ile eşleştiğinden emin olarak,  

bıçağı iç bıçak flanşı ve malafası üzerine  
takın. (Şekil 5)

• Dış bıçak flanşını, rondelayı ve malafa vidasını 
tekrar takın.

• Malafa kilit düğmesine basarak malafayı 
kilitleyin ve 6 mm Alyan Anahtarını kullanarak 
malafa vidasını sıkın.

• Üst bıçak muhafazasını üst servis konumuna 
geri getirin ve tekrar takıp dört (4) alyan başlı 
vidayı sıkın.

• Bıçağı elle çevirerek malafa kilidinin 
serbestleştiğini kontrol edin.

• Alyan anahtarını malafa vidasından çıkarın  
ve ileride kullanmak üzere emniyetli  
biçimde saklayın.

• Kesme başını birkaç kez indirip kaldırarak, geri 
alınabilir bıçak muhafazalarının kurulumunu ve 
özellikle çalışmasını kontrol edin.

UYARI: Yeni bıçak taktıktan sonra, makineyi daima 
yüksüz birkaç dakika çalıştırın.  
Bıçaktan uzak durun. Bıçakta tespit  
edilememiş bir kusur varsa, bıçak bu deneme  
çalıştırmasında parçalanabilir.

KESME AÇISI AYARI
Not: Arka mengene çene yalnızca 2. konumda 
45 dereceye varan bir açı boyunca döndürülebilir 
(önde delik), 1. konumda 45 dereceye erişim 
yoktur. (Şekil 10)

Bıçağın mengene üzerine yerleştirilen malzemeyi 
enine dik biçimde kesebilmesi için arka mengene 
çenesi fabrikada 0°’de (bıçağa 90°) ayarlanmıştır.
Açılı kesimler için arka mengene bıçağı 
(maksimum) 45° sallandırılabilir; ayar kolaylığı ve 
hassasiyeti sağlamak için mengene çenesine bir 
açıölçer skalası eklenmiştir.

Arka mengene çenesine açı vermek için: 
• Açma kollu kilit vidasını ve sağ alyan başlı vidayı 

gevşetin (Şekil 6).
• Arka mengene çenesini arzu edilen  

açıya çevirin.
• Verilen alyan anahtarını kullanarak sağ yuva 

başlı vidayı iyice sıkın.
• Açma kollu kilit vidasını sıkın.

Not: Açma kollu kilit vidası tekrar 
konumlandırılabilir bir kola sahiptir. Arka mengene 
çenesine açı verildiğinde kilit vidasının yeterince 
sıkılabilmesini sağlamak için kolun tekrar 
konumlandırılması gerekebilir. 
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Kolu tekrar konumlandırmak için:
• Kolu vidaya sabitleyen yıldız vidayı sökün.
• Kolu altıgen vida başından kaldırın.
• Kolu gereken şekilde tekrar konumlandırın ve 

yıldız vidayı tekrar takın.

Not: Döner ön mengene çenesi, arka mengene 
çenesinin ayarlanmış olduğu tüm açılar ile 
otomatik olarak hizalanır ve/veya bunları telafi 
eder. Döner ön mengene çenesi aynı zamanda 
düzensiz şekilli iş parçalarının mengene içinde 
bulunmasına imkan tanır.

Not: Döner ön mengene çenesine kauçuk 
bir mengene çene koruyucusu takılabilir. Bu 
koruyucu, mengene içinde tutulan iş parçasının 
güvenliğine ve kavranan iş parçasının hasar 
görmesinin engellenmesine yardımcı olur.

TOZ ÇIKIŞ AĞZI
UYARI: Toz, makine operatörüne ve çevrede 
bulunanlara potansiyel bir tehlike teşkil edebilir. 

Bu makineyi toz çıkaran malzeme(ler) (kereste, 
kontrplak, belli plastikler vb.) kesmek için 
kullanmayı planlıyorsanız, toz çıkış ağzının 
makineye takılmasını tavsiye ederiz. Bu, 
sonrasında atölye tipi bir toz tahliye sisteminin 
makineye bağlanmasını sağlar.
Operatör, aynı zamanda uygun bir toz maskesi 
ve ilgili diğer tüm KKE’leri (Kişisel Koruyucu 
Ekipmanlar) giymelidir.

Toz çıkış ağzını takmak için:
• Dört yıldız vidayı ve bunların ilgili rondelalarını 

makinenin arkasındaki kör plakadan sökün. 
(Şekil 7)

• Kör plakayı çıkarın.
• Çıkan dört vidayı kullanarak, toz emiş ağzını 

kör plakanın yerine takın.

Not: Bu makine ile bir toz tahliye sistemi 
kullanırken, toz tahliye sistemi ile birlikte 
verilen güvenli kullanım prosedürleri ile ilgili 
talimatlara uyun.

HIZ SAPI 
Not: Üç kollu mengene sıkma/gevşetme el 
çarkının kollarından biri (1), delikli ve dişlidir.

Arzu edilirse ‘Hız Sapı’nı mengene el çarkına 
takın. Sap, el çarkı kollarının birinde bulunan dişli 
yuvasına kolayca vidalanır. (Şekil 8) Sapı servis 
konumunda sıkmak için yıldız tornavida kullanın.

ARKA MENGENE ÇENESİNİ 
TEKRAR KONUMLANDIRMA
Arka mengene çenesi makine tabanından 
sökülüp tekrar konumlandırılabilir. (Şekil 9) 

Not: Makine tabanındaki dört (4) dişli delik 
sayesinde mümkün iki (2) konum vardır.

Tekrar konumlandırmak için:
• Arka mengene çenesini makine tabanına 

sabitleyen sağ alyan başlı vidayı sökün.
• Arka mengene çenesini makine tabanına 

sabitleyen açma kollu kilit vidasını ve tüm 
rondelaları sökün.

Açma kollu kilit vidasını sökmek için:
• Açma kolunu kilit vidasına sabitleyen yıldız 

vidayı sökün.
• Açma kolunu altıgen kilit vida 

başından kaldırın.
• Uygun bir anahtar (ürünle birlikte verilmez) 

kullanarak, kilit vidasını ve ilgili rondelasını 
makine tabanından sökün.

• Arka mengene çenesini makine  
tabanından kaldırın. 

• Mengene çenesini tekrar konumlandırın.
• Alyan başlı vidayı yeni servis konumuna  

tekrar takın.
• Kilit vidasını ve açma kolunu yeni servis 

konumlarına tekrar takın. 
• Tüm yassı rondelaların ve kilit rondelalarının 

doğru servis konumlarına tekrar takıldığından 
emin olun.

Not: Arka mengene çenesinin en arka konuma 
yerleştirilmesi, arka mengene çenesinin ön 
konumda olduğu duruma kıyasla daha geniş 
malzeme parçalarının kesilmesine imkan tanır.
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Şekil 10 KULLANIM TALİMATLARI

KESİM YAPMAYA HAZIRLIK
Fazla uzanmayın. Sağlam ve dengeli basın. Yüzünüz ve gövdeniz 
olası bir geri tepme hattının dışında olacak şekilde tek bir tarafa 
doğru durun. 

UYARI: Serbest kesim kazaların en büyük sebeplerinden biridir  
ve yapılmamalıdır. 

• İş parçasının mengenede sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
• İş parçası yerine kelepçelenmeden önce makine tabanı temiz 

olmalı ve hiçbir ‘talaş’ veya ‘testere tozu’ içermemelidir.
• Kesim tamamlandığında, ‘kesilen’ malzemenin yanlara, bıçaktan 

uzağa doğru serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. 
‘Kesilen’ parçanın makinenin başka herhangi bir kısmında 
‘sıkışmadığından’ emin olun.

• Bu testereyi ufak parçalar kesmek için kullanmayın.  
Kesilen iş parçası, elinizin veya parmaklarınızın bıçağa 150 
mm’den yakın olmasına sebep olacaksa çok küçüktür.

Kesit noktasının en üstte olması için açılar ters bir konumda 
kelepçelenmelidir (Şekil 10).  

AÇMA/KAPAMA TETİK ANAHTARI
Bu makine bir emniyetli tetik anahtarı ile donatılmıştır.

Motoru çalıştırmak için:
• Sapın yanındaki emniyet kilidi düğmesine başparmağınız  

ile bastırın.
• Motoru çalıştırmak için ana tetik anahtarına basın. 

UYARI: Testereyi, testere bıçağının keskin kenarı iş parçası yüzeyi ile 
temas halindeyken asla çalıştırmayın.

UYARI: Makinenin başından ayrılmadan önce makinenin ve 
bıçağın dönmeyi tamamen durdurduğundan emin olun.  Başı boş 
bırakılmış çalışan makinelerin hareketi tahmin edilemez ve bu 
makineler çevredeki kişiler için oldukça tehlikeli olabilir.

KESİM YAPMA
• Kesme başı üst konumdayken motoru çalıştırın ve tam çalışma 

hızına ulaşmasını bekleyin.
• Kesme başını nazikçe indirin.
• Bıçağın malzemeyi kavramasını engellemek için başlangıçta 

hafif baskı yaparak, bıçağı yavaşça malzemeye sokun.
• Bıçak iş parçasına girdikçe baskıyı kademeli olarak artırın. 

Makineyi ‘zorlamayın’. İşi testere bıçağının yapmasına izin verin.
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Not: Makineye gereksiz baskı uygulanması 
kesme performansını artırmaz; bunun yapılması 
ancak bıçak ve motor ömrünün azalmasına 
neden olabilir.

• Bıçak malzemeden çıkmaya başlarken  
baskıyı azaltın.

• Kesim tamamlandığında kesme başının  
üst konumuna dönmesini bekleyin ve  
motoru kapatın.

• Yalnızca motor tamamen durduktan ve 
sabit bıçak alt bıçak muhafazası tarafından 
kapatıldıktan sonra elinizi veya iş parçasını 
makineden çekin.

BAKIM 
Not: Tüm bakım işlemleri, makine kapalı  
ve şebeke/pil ile olan bağlantısı kesilmiş  
şekilde gerçekleştirilmelidir.

Tüm emniyet özelliklerinin ve muhafazalarının 
düzenli olarak doğru biçimde çalıştığını kontrol 
edin. Bu makineyi yalnızca tüm muhafazalar ve  
emniyet özellikleri çalışıyor ise kullanın.
Bu makinelerdeki tüm motor yatakları çalışma 
ömrü boyunca yetecek şekilde yağlanmıştır.  
Daha fazla yağlanmasına gerek yoktur.

Makinenin plastik parçalarını temizlemek için 
temiz, hafif nemli bir bez kullanın. Solventler  
veya plastik parçalara hasar verebilecek benzer 
ürünler kullanmayın.

UYARI: Keskin uçlu nesneleri makine yuvaları 
vb.’deki açıklıklardan sokarak temizlik yapmaya 
çalışmayın. Makinenin havalandırma delikleri 
basınçlı kuru hava kullanarak temizlenmelidir. 

Aşırı kıvılcımlanma, motorda kirin varlığına  
veya karbon fırçaların yıpranmış olduğuna  
işaret edebilir. 

KARBON FIRÇALARI KONTROL ETME 
VE DEĞİŞTİRME

UYARI: Karbon fırçaları kontrol etmeye veya 
değiştirmeye çalışmadan önce makinenin güç 
kaynağı bağlantısını kesin.
Karbon fırçalardan herhangi birinin kalan  
karbon uzunluğu 6 mm’den azsa veya yay ya  
da tel hasarlı veya yanmışsa, her iki karbon fırçayı 
da değiştirin.

Fırçaları sökmek için:
• Motor yuvasının arkasında bulunan plastik 

başlıkları sökün.  
Başlıklar yay yüklü olduğundan dikkatli olun.

• Fırçaları yayları ile birlikte geri çekin.
• Değiştirmek gerekiyorsa fırçaları yenileyin ve 

başlıkları değiştirin.

Not: Kullanılmış ancak hizmete elverişli 
fırçalar, yalnızca aynı konuma geri takılması ve 
makineden sökülmeden önceki sökme şekli tam 
tersinden uygulanarak yerleştirilmesi koşuluyla 
tekrar takılabilir.

• Yeni fırçaları yüksüz biçimde yaklaşık 5 dakika 
çalıştırın. Bu, fırçaların yerine oturmasına 
yardım eder.

TAŞIMA VE SAKLAMA
Kolaylık ve rahatlık sağlaması açısından makineyi 
taşırken veya saklarken kesme başı ‘alçak’ 
konumda tutulabilir.

Kesme başını alçak konumda tutmak için:
• Kesme başını en alt konumuna indirin.
• Tespit zincirinin zorunlu bağlantısını tespit 

kancasının üzerine geçirin. 

(6.4)
ÇEVRE KORUMA 

Atık elektrikli ürünler evsel atıklar ile birlikte imha 
edilmemelidir. Tesislerin bulunduğu durumlarda 
lütfen geri dönüştürün. Geri dönüşüm ile ilgili 
tavsiyeler için yerel yetkiliniz veya satıcınız ile 
görüşün.
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AB UYUMLULUK BİLDİRİMİ
EN ISO 17050-1:2004 ile uyumludur.

Bu Bildirimin konusu olan ürünün üreticisi:
UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR. 
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

İşbu üretici, bu bildirimde detayları verilen makinenin Makine Direktifi ile aşağıda ayrıntıları verilen 
diğer uygun direktiflerin ilgili tüm hükümlerini karşıladığını beyan eder.
Üretici ayrıca, uygulanabildiği hallerde, bu bildirimde detayları verilen makinenin Temel Sağlık ve 
Güvenlik gerekliliklerinin ilgili hükümlerini yerine getirdiğini de beyan eder.

Bu Bildirimin kapsamına giren Direktifler aşağıdaki gibidir:

2006/42/EC. Makine Direktifi.
2014/30/EU. (20 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir) Elektromanyetik Uyumluluk 

Direktifi.
2011/65/EU. &
2015/863/EU.

 Elektrikli Cihazlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının 
 Kısıtlanmasına ilişkin (RoHS) Direktif.
2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) ilişkin Direktif.
2003/108/EC ile 
tadil edilen şekliyle.          

Ve aşağıda belirtilen dokümanların geçerli gereklilikleri ile uyumludur:

EN  ISO 16093: 2017 • EN60204-1:2006/A1: 2009 • AfPS GS 2014:01 PAK
EN55014-1: 2006/A2:2011 • EN55014-2: 2015 • EN61000-3-2: 2014 • EN61000-3-3:2013

Ürün Detayları
Tanım:    RAGE4 185 mm (7-1/4 inç) ÇOK AMAÇLI DOĞRAMA TESTERESİ
Evolution Model Numarası:  UK 230 V: 081-0006, UK 110 V: 081-0007, USA 120 V: 081-0009,  
   EU 230 V: 081-0008 
Marka Adı:    EVOLUTION
Gerilim:    230 V / 110 V / 120 V ~ 50/60 Hz
Giriş:    1250 W

Ürünün direktif gerekliliklerini karşıladığını göstermek için zorunlu olan teknik dokümantasyon 
oluşturulmuştur; ilgili yetkili makamlarca denetime hazırdır ve teknik dosyamızın yukarıda 
verilen dokümanları içerdiğini ve yukarıda detayları verilen ürün için doğru standartlar olduğunu 
doğrulamaktadır.

Teknik dokümantasyonun sahibinin adı ve adresi.

İmza: Baskı: Matthew Gavins - Grup İcra Kurulu Başkanı  

Tarih: 01/03/16

UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR. 
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.
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FR
Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
33560, Carbon-Blanc
Bordeaux

T: +33 (0)5 57 30 61 89

UK
Evolution Power Tools Ltd
Venture One, Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield, S20 3FR

T: +44 (0)114 251 1022

AUS
Total Tools (Importing) Pty Ltd
20 Thackray Road
Port Melbourne
Vic 3207

T: 03 9261 1900

EPT QR CODE

DE +44 (0)114 251 1022
ES +34 91 114 73 85
NL +44 (0)114 251 1022
PL +48 33 821 0922
PT +34 91 114 73 85
RO +44 (0) 114 2050458
RU +7 499 350 67 69
TR +90 (0) 312 9001810

USA
Evolution Power Tools LLC
8363 Research Drive
Davenport, IA
52806

T: +1-833-MULTI-SAW (Toll Free)


