
DEMİR BAĞLAMA ARACI
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TALİMAT KILAVUZU VE GÜVENLİK TALİMATLARI

TÜRKÇE

Aracı kullanmadan önce, araç etiketlerini ve kılavuzunu okuyup anlayın. Uyarılara 
uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Gelecekte bakmak üzere bu 
talimatları araçla birlikte saklayın.UYARI
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1. PARÇA İSİMLERİ

Şek.1

Şek.2

Şek.3
JC925 çalışma ve bakım kılavuzuna bakın.

Şek.12

Şek.13

2. İÇİNDEKİLER

• MAX Demir Bağlama aracı / RB441T(CE)
• Lityum iyon pil paketi / JPL91440A
• Lityum iyon pil şarj cihazı / JC925(CE)
• Elektrik kablosu
• TALİMAT KILAVUZU VE GÜVENLİK TALİMATLARI (Bu kitapçık)

1 Kol
2 Tetik kilidi
3 Tetik
4 Sap
5 Pil paketi
6 Şarjör durdurucu
7 Şarjör

8 Çıkış düğmesi
9 Çıkış durdurucusu
0 Büküm kızağı
a Merkez işareti
b Seri numarası
c Tork kadranı
d LED

e Ana şalter
f Kanca
g Pencere
h Besleme dişlisi
i Tel kızağı
j Kemer kancası (ayrı olarak 

satılır)

k Paket kapağı
l Bağlantı ucu
m Mandal

n Şarjör kapağı

o Tutma yuvası
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3. GENEL ELEKTRİKLİ ALET 
GÜVENLİK UYARILARI

1. ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ
• Çalışma alanını temiz tutun ve iyi 
şekilde aydınlatın. Dağınık veya karanlık 
alanlarda daha sık kaza görülür.

• Yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar 
bulunan ortamlar gibi patlama ihtimali 
bulunan ortamlarda elektrikli aletler 
kullanmayın. Elektrikli aletler, toz veya 
dumanın parlamasına neden olabilecek 
kıvılcımlar çıkarır.

• Elektrikli bir alet kullanırken, çocukları 
ve diğer kişileri uzak tutun. Dikkatinizin 
dağılması, kontrolü kaybetmenize sebep 
olabilir.

2. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
• Elektrikli aletlerin fişleri, prize uygun 

olmalıdır. Fiş üstünde ne şekilde 
olursa olsun değişiklik yapmayın. 
Topraklamalı (topraklı) elektrikli 
aletlerle kesinlikle adaptör fiş 
kullanmayın. Üzerinde değişiklik 
yapılmamış fişler ve uygun prizler, elektrik 
çarpması riskini azaltacaktır.

• Boru, radyatör, fırın ve buzdolabı gibi 
topraklamalı veya topraklı yüzeylere 
temas etmekten kaçının. Vücudunuzun 
topraklamayla temas etmesi halinde, 
elektrik çarpması riski vardır.

• Elektrikli aletleri yağmura veya nemli 
ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli 
bir aletin içine su girmesi, elektrik 
çarpması riskini arttıracaktır.

• Kablonun kıvrılmasına izin vermeyin. 
Asla kabloyu elektrikli aleti taşımak, 
çekmek veya fişini çıkarmak için 
kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, 
keskin kenarlı nesnelerden veya 
hareketli parçalardan uzak tutun. 
Hasarlı veya dolaşmış kablolar, elektrik 
çarpması riskini arttırır.

• Bir elektrikli aleti açık alanda 
kullanırken, açık alan kullanımına 
uygun bir uzatma kablosu kullanın. 
Açık alanda kullanıma uygun bir kablo 
kullanmanız, elektrik çarpması riskini 
azaltır.

• Elektrikli aleti nemli bir ortamda 
kullanmanız zorunluysa, kaçak akım 
korumalı bir priz (RCD) kullanın. RCD 
kullanımı, elektrik çarpması riskini azaltır.

3. KİŞİSEL GÜVENLİK
• Elektrikli bir alet kullanırken dikkatli 

olun, işinize odaklanın ve algılarınız 
açık bir şekilde çalışın. Elektrikli bir 
aleti, yorgunken ya da uyuşturucu, 
alkol veya ilaç etkisi altındayken 
kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken 
yaşanan anlık bir dikkatsizlik, ciddi kişisel 
yaralanmalara neden olabilir.

• Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
Gözleriniz için mutlaka koruyucu bir 
gözlük kullanın. Toz maskesi, kaymayan 
emniyet ayakkabıları, baret veya kulaklık 
gibi koruyucu ekipmanlar kişisel 
yaralanmaları azaltır.

• Ekipmanın isteğiniz dışında 
çalışmasını önleyin. Ekipmanı güç 
kaynağına ve/veya pile bağlamadan, 
kaldırmadan ya da taşımadan önce 
anahtarın kapalı konumda olduğundan 
emin olun. Elektrikli aletleri eliniz anahtar 
üzerindeyken taşımanız veya anahtarı 
açık konumdaki elektrikli aletlere güç 
vermeniz, kazalara davetiye çıkarır.

• Elektrikli aleti açmadan önce ayar 
anahtarını veya somun anahtarını 
çıkarın. Elektrikli aletin hareketli bir 
kısmına takılı bırakılan bir somun 
anahtarı veya farklı bir anahtar, kişisel 
yaralanmalara neden olabilir.

• Dengeli bir şekilde hareket edin. Daima 
yere sağlam basın ve dengenizi 
koruyun. Bu, beklenmeyen durumlarda 
elektrikli alete daha iyi hakim olmanızı 
sağlar.

TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TÜM 
TALİMATLARI OKUYUN.
Uyarılara ve talimatlara bağlı kalmamanız, 
elektrik çarpmasıyla, yangınla ve/veya ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanabilir. Tüm uyarıları 
ve talimatları, ileride kullanmak üzere 
saklayın. Uyarılardaki "elektrikli alet" ifadesi, 
şebeke gücüyle çalışan (kablolu) elektrikli 
alet veya pille çalışan (kablosuz) elektrikli 
aletler için kullanılmıştır.

UYARI
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• Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetler 
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, 
kıyafetlerinizi ve eldivenlerinizi 
hareketli parçalardan uzak tutun. 
Hareketli parçalar bol kıyafetleri, takıları 
veya uzun saçları kapabilir.

• Toz öğütme ve toplama araçlarının 
bağlantısı için cihazlar sağlanırsa, 
bunların düzgün şekilde 
bağlandığından ve kullanıldığından 
emin olun. Toz toplama ünitesi 
kullanmanız, tozla ilgili tehlikeleri 
azaltabilir.

4. ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI VE 
BAKIMI
• Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız 

işe uygun elektrikli aleti kullanın. 
İşinize uygun doğru elektrikli alet, işi daha 
iyi ve güvenli şekilde, tasarlandığı hızda 
yapacaktır. 

• Elektrikli aletin düğmesi aleti açıp 
kapatmıyorsa bu aleti kullanmayın. 
Anahtar ile kontrol edilemeyen elektrikli 
aletler tehlikelidir ve onarılmalıdır.

• Ayar yaparken, aksesuar değiştirirken 
veya elektrikli aleti saklarken fişi güç 
kaynağından çıkarın ve/veya elektrikli 
aletin pilini çıkarın. Bu tür güvenlik 
önlemleri, elektrikli aletin kazayla 
çalışmasını engeller.

• Kullanılmayan elektrikli aletleri 
çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklayın ve elektrikli aletleri kullanma 
deneyimi olmayan veya bu talimatları 
okumamış kişilerin elektrikli aleti 
çalıştırmasına izin vermeyin. Elektrikli 
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde 
tehlikelidir.

• Elektrikli aletlerin bakımını yapın. 
Hareketli parçaların hizasının 
kaymasını veya bükülmesini, 
parçaların kırılmasını ve elektrikli 
aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer 
koşulları kontrol edin. Elektrikli alet 
hasar görürse kullanmadan önce 
onarılmasını sağlayın. Çoğu kaza, 
elektrikli aletin bakımının iyi 
yapılmamasından kaynaklanır.

• Kesme araçlarını bileyin ve temiz 
tutun. Bakımı düzgün yapılmış keskin 
kenarlı kesme araçlarının bozulma 
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi 
daha kolaydır.

• Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve 
parçalarını bu talimatlara uygun 
şekilde, çalışma koşullarını ve 
yapılacak işin niteliğini de göz önünde 
bulundurarak kullanın. Elektrikli aletin 
amacı dışında işlemler için kullanımı, 
tehlikeli durumlarla sonuçlanabilir.

5. PİLLİ ARAÇ KULLANIMI VE BAKIMI
• Sadece üretici tarafından belirtilen şarj 

cihazıyla şarj edin. Bir pil paketine 
uygun olan şarj cihazı, farklı bir pil 
paketiyle beraber kullanıldığında yangın 
riskine neden olabilir.

• Elektrikli aletleri, sadece alete uygun 
özel olarak tasarlanmış pillerle 
kullanın. Farklı pillerin kullanımı 
yaralanma veya yangın riskine neden 
olabilir.

• Pili kullanmadığınız zamanlarda, ataç, 
bozuk para, anahtar, çivi, vida veya bir 
kutup ile diğeri arasında bağlantı 
yapabilecek diğer küçük metal 
nesnelerden uzak tutun. Pil kutuplarının 
kısa devre yapması yanıklara veya 
yangına neden olabilir.

• Zorlu koşullar altında, pilden sıvı 
sızabilir. Bu sıvıyla temas etmekten 
kaçının. Yanlışlıkla bu sıvıyla temas 
ederseniz temas edilen bölgeyi suyla 
yıkayın. Sıvı gözünüze temas ederse 
tıbbi yardım isteyin. Pilden sızan sıvı 
tahrişe veya yanığa neden olabilir.

6. BAKIM
• Elektrikli aletinizin bakımını sadece 

aynı yedek parçaları kullanan, yetkin 
bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin 
emniyetli şekilde çalışmaya devam 
etmesini sağlayacaktır.

• Elektrikli aleti yağmur altında, su 
sıçrayabilecek, ıslak veya rutubetli 
yerlerde kullanmayın. Aleti bu tip 
ortamlarda kullanmak, elektrik çarpması, 
tehlikeli olabilecek arıza veya aşırı ısınma 
riskini artırır.

• PİLLERİ SUYA VEYA ATEŞE 
ATMAYIN. Piller toplanmalı, geri 
dönüştürülmeli veya çevreye zarar 
vermeyen bir şekilde atılmalıdır.

• PİLİ ISIDAN, SÜREKLİ GÜNEŞ IŞIĞINA 
MARUZ KALMAKTAN VE ATEŞTEN 
KORUYUN. Patlama riski vardır.

• PİLİ 5°C (41°F) İLA 40°C (104°F) ARASI 
BİR SICAKLIKTA ŞARJ EDİN.
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• ELEKTRİKLİ ALETLERİ EV 
ATIKLARIYLA BERABER ATMAYIN. 
Avrupa Birliği 2002/96/EC Atık Elektrikli 
ve Elektronik Ekipman Talimatnamesine 
ve bunun ulusal yasalardaki 
uygulamasına istinaden, artık 
kullanılmayan elektrikli aletler ayrı olarak 
toplanmalı ve çevreye zarar verilmeden 
atılmalıdır.

• HASARLI VEYA BİTMİŞ PİLLER 2006/
66/EC TALİMATNAMESİNE UYGUN 
ŞEKİLDE GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.

4. RB441T GÜVENLİK 
ÖZELLİKLERİ

1. PİL PAKETİNİ TAKMADAN ÖNCE 
PARÇALARI KONTROL EDİN
• Vidaların iyice sıkılı olup olmadığını kontrol 

edin.
Gevşek vidalar, kazalara veya aracın 
bozulmasına neden olabilir. Gevşek 
vidaları tamamen yeniden sıkın.

• Parçalarda hasar olup olmadığını kontrol 
edin.
Parçalar, belirli bir süre kullanımın 
ardından aşınır. Ayrıca eksik veya kusurlu 
parçalar veya düşük kalitede parçalar olup 
olmadığını da kontrol edin. Bir parçanın 
değiştirilmesi veya onarılması gerekiyorsa 
yerine koyacağınız parçayı aracı satın 
aldığınız satıcıdan ya da yetkili MAX CO., 
LTD. distribütörlerinden satın alın.
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

2. PİL PAKETİNİ DEĞİŞTİRİRKEN, BAĞ 
TELİNİ DEĞİŞTİRİRKEN VEYA 
AYARLARKEN, ANORMALLİKLER 
OLUŞTUĞUNDA VE ARAÇ 
KULLANILMIYORKEN ANA ŞALTERİ 
(ŞEK.6.e) "OFF" (KAPALI) KONUMUNA 
GETİRİN, TETİK KİLİDİNİ (ŞEK.6.2) 
"LOCK" (KİLİTLİ) KONUMUNA GETİRİN 
VE PİL PAKETİNİ (ŞEK.6.5) ÇIKARIN
Bu işlemler sırasında aracı açık konumda 
bırakmak, aracın bozulmasına veya hasar 
görmesine neden olabilir.

3. PARMAKLARINIZI VE VÜCUDUNUZUN 
DİĞER BÖLÜMLERİNİ HER ZAMAN 
KOLDAN VE BÜKME KIZAĞINDAN 
UZAKTA TUTUN (ŞEK.23)
Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilir.

4. ARAÇ ÇALIŞIR DURUMDAYKEN 
PARMAKLARINIZI VE VÜCUDUNUZUN 
DİĞER BÖLÜMLERİNİ BAĞ TELİ 
MAKARASINDAN UZAKTA TUTUN
Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilir.

5. ARACI HİÇ KİMSEYE DOĞRU TUTMAYIN
Aracın operatöre veya yanında çalışan birine 
isabet etmesi halinde yaralanma meydana 
gelebilir. Araç ile çalışırken ellerinizi, 
ayaklarınızı ve vücudunuzun diğer 
bölümlerini aracın koluna yaklaştırmamaya 
çok dikkat edin.
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6. ARAÇ ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİLKEN, 
PARMAKLARINIZI TETİKTEN UZAKTA 
TUTUN
Aksi takdirde kazayla bağlama işlemi 
gerçekleşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara 
yol açabilir.

7. ARACI HERHANGİ BİR ANORMAL 
KOŞUL ALTINDA ASLA KULLANMAYIN
Araç düzgün çalışmıyorsa veya herhangi bir 
anormal koşul dikkatinizi çekerse aracı 
derhal kapatın (Ana şalteri "OFF" (KAPALI) 
konumuna getirin), Tetiği kilitleyin ve aracın 
muayeneden geçirilmesini ve onarılmasını 
sağlayın.

8. PİL TAKILDIKTAN SONRA TETİK 
ÇEKİLMEDEN ARAÇ ÇALIŞIRSA YA DA 
OPERATÖR OLAĞAN DIŞI BİR 
SICAKLIK, KOKU VEYA SES FARK 
EDERSE ARACI DERHAL KAPATIN
Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilir. Aracı güvenlik muayenesinden 
geçirilmesi için satıcıya gönderin.

9. ARAÇTA ASLA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN
Araçta değişiklik yapmak, aracın 
performansını ve çalışma güvenliğini 
azaltacaktır. Araçta yapılacak herhangi bir 
değişiklik, ciddi yaralanmalara yol açabilir ve 
aracın garantisini geçersiz hale getirebilir.

10. ARACI İYİ DURUMDA MUHAFAZA EDİN
Çalışma güvenliği ve üst düzey performans 
sağlamak için aracın aşınmasını ve hasar 
görmesini önleyin. Ayrıca aracın sapını kuru 
ve temiz bir durumda, özellikle de yağ ve 
gres yağından uzak tutun.

11. SADECE ORİJİNAL PİL PAKETİNİ 
KULLANIN
Araç, örneğin şarj edilebilir piller, kuru piller 
veya otomobillerde kullanılan aküler gibi 
orijinal pil paketi dışında başka bir güç 
kaynağına bağlanırsa hasar görebilir, 
bozulabilir, aşırı ısınabilir ve hatta alev 
alabilir. Bu aracı belirtilen pil paketi dışında 
herhangi bir güç kaynağına bağlamayın.

12. MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN ARACI 
KULLANMADAN ÖNCE PİLİ TAM 
OLARAK ŞARJ EDİN
Yeni bir pil paketi veya uzun süre 
kullanılmayan bir pil paketi, kendi kendini 
deşarj edebilir ve bu nedenle tam şarj için 
yeniden şarj edilmesi gerekebilir. Aracı 
çalıştırmadan önce, Pil paketini belirtilen 
MAX Pil şarj cihazı ile şarj edin.

13. PİL ŞARJ EDİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

13-1 Sadece MAX Pil şarj cihazı ve MAX 
Pil paketini kullanın.
Aksi takdirde Pil aşırı ısınabilir veya 
alev alarak ciddi yaralanmalara yol 
açabilir.

13-2 Pili, AC gücüyle 220 V ve 240 V'luk 
duvar prizlerinde şarj edin.
Aksi takdirde pil aşırı ısınabilir veya 
yeteri kadar şarj olmayabilir ve ciddi 
yaralanmalar meydana gelebilir.

13-3 Asla transformatör kullanmayın.
13-4 Pil şarj cihazını asla motorlu bir 

jeneratörün doğru akım güç 
kaynağına bağlamayın.
Aksi takdirde şarj cihazı bozulabilir veya 
yanma nedeniyle hasar görebilir.

13-5 Pil paketini yağmur altında, rutubetli 
bir yerde veya su sıçrayabilecek 
yerlerde şarj etmekten kaçının.
Nemli veya ıslanmış bir Pil paketini şarj 
etmek, elektrik çarpmasına veya kısa 
devreye yol açabilir ve dolayısıyla 
yanma kaynaklı hasara ve hatta aracın 
alev almasına neden olabilir.

13-6 Elektrik kablosuna veya prize ıslak 
ellerle veya eldivenli ellerle 
dokunmayın.
Bu, elektrik çarpması nedeniyle 
yaralanmaya yol açabilir.

13-7 Pil paketi şarj edilirken Pil şarj 
cihazının üzerine bez veya başka bir 
örtü koymayın.
Bu, Şarj cihazının aşırı ısınmasına ve 
yanma nedeniyle hasar görmesine, 
hatta Şarj cihazının alev almasına 
neden olabilir.

13-8 Pil paketini ve Pil şarj cihazını ısı ve 
ateş kaynaklarından uzakta tutun.

13-9 Pil paketini yanıcı maddelerin 
yanında şarj etmeyin.

13-10 Pil paketini havalandırması yeterli bir 
ortamda şarj edin.
Pil paketini doğrudan güneş ışığına 
maruz kalacağı yerlerde şarj etmekten 
kaçının.

13-11 Pil paketini 5°C (41°F) ila 40°C 
(104°F) sıcaklık aralığında şarj edin.
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13-12 Pil şarj cihazını kesintisiz bir şekilde 
kullanmaktan kaçının.
Birimde işlevsel sorunların meydana 
gelmesini önlemek için şarj işlemleri 
arasında Şarj cihazını 15 dakika 
süreyle dinlendirin.

13-13 Havalandırma deliklerini veya Pil 
paketinin giriş yuvasını tıkayan 
nesneler, elektrik çarpmasına ya da 
işlevsel sorunlara yol açabilir.
Şarj cihazını tozun veya başka yabancı 
maddelerin bulunmadığı ortamlarda 
kullanın.

13-14 Elektrik kablosunu taşırken dikkatli 
olun.
Pil şarj cihazını elektrik kablosundan 
tutarak taşımayın. Şarj cihazının prizle 
bağlantısını kesmek için elektrik 
kablosunu çekmeyin; bu, kabloya zarar 
verip içindeki telleri kırabilir veya kısa 
devreye yol açabilir. Elektrik 
kablosunun keskin kenarlı araçlar, 
sıcak maddeler, yağ veya gres yağı ile 
temas etmesine izin vermeyin. Hasarlı 
kablolar onarılmalı veya 
değiştirilmelidir.

13-15 Tekrar şarj özelliği olmayan pilleri bu 
şarj cihazı ile şarj etmeye çalışmayın.

13-16 Bu şarj cihazı, çocuklar veya engelli 
kişiler tarafından gözetim altında 
olmaksızın kullanılmamalıdır.

13-17 Şarj cihazı ile oynamalarını önlemek 
için gözünüzü çocuklardan 
ayırmayın.

13-18 Pil paketinin Bağlantı ucuna 
(Şek.2.l) bir Paket kapağı (Şek.2.k) 
yerleştirin
Pil paketi kullanımda değilken, olası 
kısa devreleri önlemek için Bağlantı 
ucuna bir Paket kapağı yerleştirin.

13-19 Pil paketinin Bağlantı ucunda (metal 
parçasında) kısa devre meydana 
gelmesine izin vermeyin
Bağlantı ucunda meydana gelecek bir 
kısa devre, büyük bir akım üretecektir 
ve bu da Pil paketinin aşırı ısınmasına 
ve hasar görmesine neden olacaktır.

13-20 Yaz aylarında aracı bir araba içinde 
veya doğrudan güneş ışığı altında 
bırakmayın. Aracı yüksek sıcaklıklar 
altında bırakmak, Pil paketinin 
bozulmasına yol açabilir.

13-21 Tam boşaltılmış Pil paketlerini 
saklamayın. Tam boşalmış Pil 
paketleri sistemden çıkarılıp uzun 
süre bir kenarda bırakılırsa hasar 
görebilir. Boşaldıktan sonra pili 
derhal yeniden şarj edin.

14. ARACI ÇALIŞTIRIRKEN GÜVENLİK 
ELDİVENLERİ TAKIN
Son bağlama bölümünde keskin kenarlar 
vardır. Ciddi yaralanmaları önlemek için bu 
keskin kenarlara dokunmayın.

15. ARACI KULLANMADAN ÖNCE
(Şek.4 ve 5) Güvenlik özelliklerinin işlevini 
yerine getirdiğinden emin olun. Bu özellikler 
düzgün çalışmıyorsa aracı kullanmaktan 
kaçının.



12

5. ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK BİLGİLER

<PİL ŞARJ CİHAZI>

<PİL PAKETİ>

ÜRÜN AÇIKLAMASI MAX Demir Bağlama aracı "TWINTIER" 

ÜRÜN NO. RB441T(CE)

BOYUTLAR (Pil dahil) (Y)295 mm x (G)120 mm x (U)330 mm

AĞIRLIK 2,5 kg / 5,6 lb (Pil paketi dahil)

PİL Lityum iyon pil paketi / JPL91440A

ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI -10°C ila 40°C / 14°F ila 104°F

NEM %80 RH veya altı

ÜRÜN AÇIKLAMASI Lityum iyon pil şarj cihazı

ÜRÜN NO. JC925(CE)

GİRİŞ AC220-240V 50/60Hz 1,4A 160W

ÇIKIŞ DC 14,4 V 7,5 A, DC 18 V 5,4 A, DC 25,2 V 4,5 A

AĞIRLIK 1,5 kg / 3,3 lb

ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI ARALIĞI 5°C ila 40°C / 41°F ila 104°F

ÇALIŞTIRMA NEM ARALIĞI %80 RH veya altı

ÜRÜN AÇIKLAMASI Lityum iyon pil paketi

ÜRÜN NO. JPL91440A

NOMİNAL VOLTAJ DC 14,4 V (3,6 V x 4 pil)

NOMİNAL KAPASİTE 3,9 Ah (3900 mAh)

ŞARJ OLMA SÜRESİ Hızlı şarj - Yaklaşık 33 dk (Kapasitenin yaklaşık %90'ı)
Tam şarj - Yaklaşık 45 dk (Kapasitenin %100'ü)

AKSESUARLAR Paket kapağı

AĞIRLIK 0,5 kg / 1,1 lb

ŞARJ ETME SICAKLIĞI 5°C ila 40°C / 41°F ila 104°F

ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI ARALIĞI 0°C ila 40°C / 32°F ila 104°F

ÇALIŞTIRMA NEM ARALIĞI %80 RH veya altı

ŞARJ BAŞINA BAĞ SAYISI Yaklaşık 4000 bağ (*şu koşullar altında: normal sıcaklıkta, kullanılmamış 
olması durumunda, pil tamamen şarj edildiğinde ve 13 mm x 13 mm / 

#4 x #4 demir kullanıldığında)
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6. TEL ÖZELLİĞİ

*RB441T, TW898 serisi veya TW1525 serisi ile uyumlu değildir.

7. TEKNİK BİLGİLER
7-1 GÜRÜLTÜ

EN 60745'e göre ölçülen değer:
A ağırlıklı ses basınç düzeyi (LpA): 79 dB
Belirsizlik (KpA):3 dB
A ağırlıklı ses basınç düzeyi (LWA): 79 dB
Belirsizlik (KWA):3 dB

7-2 TİTREŞİM
EN 60745'e göre ölçülen değer:
Toplam titreşim değeri (ah): 0,5 m/s2

Belirsizlik (K): 0,1 m/s2

• Beyan edilen titreşim emisyonu değeri standart bir test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aracın 
diğeriyle karşılaştırılması için kullanılabilir.

• Beyan edilen titreşim emisyonu değeri başlangıçtaki bir maruziyet değerlendirmesi için de kullanılabilir.

• Elektrikli aletin kullanımı sırasında görülen titreşim emisyonu, aletin kullanım yöntemlerine bağlı olarak beyan 
edilen emisyon değerinden farklı olabilir.

• Fiili kullanım koşulları altında maruziyet tahminine göre operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini belirlemeyi 
unutmayın (aracın kapatıldığı ve tetik süresine ek olarak boşta çalıştığı zamanlar gibi çalışma döngüsünün tüm 
kısımlarını dikkate alarak).

(1) IŞIN EMİSYONU 30-1000 MHZ Sınıf A
Uyari
Bu, A sınıfı bir üründür. Konutsal ortamlarda bu ürün radyo girişimine neden olabilir. Bu durumda, 
kullanıcıların gerekli önlemleri alması gerekebilir.

(2) Aşırı voltaj kategorisi - IEC 60664-1'e göre kategori 1
(3) Kirletme derecesi - IEC 60664-1'e göre 4. derece
(4) Tasarım kılavuzu - Makine direktifi ek 1, EN60745-1, EN60745-2-18

BAĞ TELİ TW1061T TW1061T-PC TW1061T-EG

TEL TÜRÜ Tavlı tel Polimer kaplı tel Elektrogalvanizli tel

ÇAP 1,0 mm 1,1 mm 1,0 mm

BAĞLAR/
BOBİN

10 mm × 10 mm / #3 × #3 Yaklaşık 265 bağ Yaklaşık 230 bağ Yaklaşık 265 bağ

13 mm × 13 mm / #4 × #4 Yaklaşık 240 bağ Yaklaşık 210 bağ Yaklaşık 240 bağ

22 mm × 16 mm × 16 mm / 
#7 × #5 × #5 Yaklaşık 170 bağ Yaklaşık 150 bağ Yaklaşık 170 bağ

UYARI
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8. UYGULAMALAR
• Öndökümlü beton panel 
• Bina temeli
• Ticari bina
• Yol ve Köprü
• Yerden ısıtma borusu

9. KULLANILABİLİR DEMİR BOYUTU

■ 2 demirli kombinasyon

■ 3 demirli kombinasyon

■ 4 demirli kombinasyon

10.ÜRETİM YILI
Bu ürünün gövdesinde üretim numarası bulunmaktadır (Şek.1.b). Bu sayının soldan ilk iki basamağı 
üretim yılını gösterir.

Minimum Maksimum

10 mm × 10 mm / #3 × #3 22 mm × 22 mm / #7 × #7
25 mm × 19 mm / #8 × #6

Minimum Maksimum

10 mm × 10 mm × 10 mm / #3 × #3 × #3 22 mm × 16 mm × 16 mm / #7 × #5 × #5
25 mm × 13 mm × 13 mm / #8 × #4 × #4

Minimum Maksimum

10 mm × 10 mm × 10 mm × 10 mm / 
#3 × #3 × #3 × #3

16 mm × 16 mm × 13 mm × 13 mm / 
#5 × #5 × #4 × #4

(Örnek)
17526035D

Yıl 2017
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11.PİL İLE İLGİLİ TALİMATLAR

Pil Düzeyi Göstergesi Hakkında 

(1) Pil düzeyini kontrol etmek için (şarj esnasında veya şarj cihazını çalıştırırken değil) 
Pil düzeyi kontrol düğmesine basın.

(2) Pil düzeyi göstergesi, pil düzeyine göre yanar.

Pil Paketinin Hizmet Ömrü
Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri söz konusuysa Pil paketi hizmet ömrünün sonuna gelmiştir. 
Pil paketini yenisiyle değiştirin.
Pil paketinin düzgün bir şekilde (tam olarak) şarj edilmesine rağmen bağlama süresinde önemli bir düşüş 
gözlendi.

• Bu durum meydana gelirse Pil paketini şarj etmeyin. Motorun dönüş hızı yavaşlarsa Pil paketi 
hemen hemen boşalmış durumdadır. Aracı kullanmaya devam ederseniz pil paketi aşırı 
boşalacaktır ve bu da Pil paketinin hizmet ömrünün düşmesine ve aracın ana gövdesinde işlevsel 
sorunlara yol açabilir.

• Hizmet ömrü sona ermiş Pil paketlerini kullanmayın.
Bu, aracın ana gövdesinde işlevsel sorunlara yol açacaktır. Ayrıca hizmet ömrü sona ermiş bir 
Pil paketini şarj etmek, pil Şarj cihazında işlevsel sorunlara yol açacaktır.

Li-iyon Pili Geri Dönüştürme
MAX pil paketinde Li-iyon pil kullanılmaktadır ve bu Pili şehrin normal atık sistemine karışacak şekilde 
atmak yasalara aykırı olabilir. Geri dönüştürme seçeneklerini veya uygun elden çıkarma yöntemlerini 
öğrenmek için bölgenizde katı atıklardan sorumlu yetkililere başvurun.

Pil paketini atarken, kısa devreleri önlemek için bağlantı ucuna paket kapağını takın (ve yalıtkan 
bantla sabitleyin).

Pil düzeyi 
göstergesi

Pil düzeyi:
%0

Pil düzeyi:
Yaklaşık %0 ila 

%10

Pil düzeyi:
Yaklaşık %10 ila 

%40

Pil düzeyi:
Yaklaşık %40 ila 

%70

Pil düzeyi:
Yaklaşık %70 ila 

%100

Tüm göstergeler 
KAPALI

Bir kırmızı 
gösterge yanıp 

söner

Bir kırmızı 
gösterge AÇIK

İki kırmızı 
gösterge AÇIK

Üç kırmızı 
gösterge AÇIK

Pil düzeyi kontrol düğmesi

Pil düzeyi göstergesi

BİLDİRİM

DİKKAT
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12.ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Bağ telini ayarlama

(Şek.6) Ana şalteri (e) "OFF" (KAPALI) 
konumuna getirin, Tetik kilidini (2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil paketini 
(5) çıkarın.

• Bağ telini düşürmemeye veya güçlü bir 
darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin. 
Aksi takdirde araç hasar görebilir ve 
arızalanabilir.

• Bağ telini taşırken telin ucuna dikkat edin. 
Yaralanmaya neden olabilir.

1-1 (Şek.9) Bu aracın Çıkış düğmesine (8) 
basın ve Çıkış düğmesinin Çıkış 
durdurucusuna (9) oturduğundan emin 
olun.

1-2 (Şek.10) Bağ Telini sargının ucundan çekin.

SADECE BELİRLENMİŞ BAĞ TELİNİ (MAX 
TW1061T Serisi) KULLANIN.
Belirlenmemiş bağ tellerinin kullanılması, bu 
aracın arızalanmasına neden olabilir. Bu 
nedenle, sadece belirlenmiş MAX TW1061T 
serisini kullanın.
RB441T, TW898 serisi veya TW1525 serisi ile 
uyumlu değildir.

PASLI TEL KULLANMAYIN.
Paslı telin kullanılması, araçta işlevsel sorunlara 
yol açabilir.

1-3 (Şek.11) Şarjör durdurucuyu (6) saat 
yönünün tersine 45° döndürün.

1-4 (Şek.12,13) Şarjör kapağını (n) açın ve 
Şarjördeki Bağ telini (7) makaranın Tutma 
yuvası (o) tarafı yukarı bakacak şekilde 
ayarlayın.

1-5 (Şek.14) Aracı sol elinizle kavrayın, telin 
ucunu sağ elinizle tutun ve teli Tutma 
yuvasından çıkarın.

Yeni Bağ telinin 2 tel ucu bükülüdür.

1-6 (Şek.15) Telin ucunu düzeltin ve bükülen teli 
Tel kızağına (i) paralel bir şekilde takın.

1-7 (Şek.16) Pencereden, telin bükülen 
bölümünün iki Besleme dişlisinin (h) 
arasından geçtiğini onaylayın.

1-8 (Şek.17) Yukarı doğru Çıkış durdurucusuna 
(9) bastırın ve Çıkış düğmesinin yukarı 
kalktığını onaylayın.

1-9 (Şek.18) Şarjör kapağını kapatın ve Şarjör 
durdurucusunu saat yönünde 45° döndürün.

Pencere kirliyse

Pencereyi (Şek.1.g) açın ve Pencerenin iç 
bölümündeki kiri bir bez kullanarak temizleyin. 
Temizledikten sonra Pencereyi tekrar kapatarak 
yabancı nesnelerin araca girmesini önleyin.

2. RB441T'nin çalıştırılması

(Şek.6) Ana şalteri (e) "OFF" (KAPALI) 
konumuna getirin, Tetik kilidini (2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil paketini 
(5) çıkarın.

2-1 (Şek.19) Klik sesini duyduğunuzda Pil paketi 
aracın ana gövdesine takılmış demektir.

2-2 (Şek.20) Ana şalter (e) "ON" (AÇIK) 
konumundayken uç Kancası (Şek.1.f) 
başlatma için otomatik olarak döner. Bu 
sırada, parmaklarınızı dönen ve hareket 
eden hiçbir parçaya kesinlikle 
yaklaştırmayın. Ana şalteri "ON" (AÇIK) 
konumuna, tetik kilidini ise (2) "UNLOCK" 
(KİLİT AÇIK) konumuna getirin.

2-3 (Şek.21) Aracı, birbirinin üzerine çapraz 
olarak yerleştirilmiş demirlere 45° açıyla 
yaklaştırın.

2-4 (Şek.22) Merkez işaretini (a) birbirinin 
üzerine çapraz olarak yerleştirilmiş 
demirlerin merkeziyle hizalayın.

2-5 Tetik çekildikten sonra, araç otomatik olarak 
bir dizi bağlama işlemi (besleme, kesme, 
kavrama ve bağlama) gerçekleştirir.

• (Şek.23) Ana şalter (Şek.1.e) "ON" (AÇIK) 
konumundayken uç Kancası (Şek.1.f) 
başlatma için otomatik olarak döner. Bu 
sırada, parmaklarınızı dönen ve hareket 
eden hiçbir parçaya kesinlikle 
yaklaştırmayın.

• Bağlama işlemi sırasında (makine çalışır 
durumdayken) uç kancası veya Bağ Teli 
gibi dönen ve hareket eden hiçbir parçaya 
dokunmayın.

DİKKAT

BİLDİRİM

UYARI
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3. Bağ telini kaldırma

(Şek.6) Ana şalteri (e) "OFF" (KAPALI) 
konumuna getirin, Tetik kilidini (2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil paketini 
(5) çıkarın.

3-1 (Şek.9) Aracın Çıkış düğmesine (8) basın 
ve Çıkış düğmesinin Çıkış durdurucusuna 
(9) oturduğundan emin olun.

3-2 (Şek.11) Şarjör durdurucusunu (6) 
döndürerek Şarjör kapağını açın.

3-3 (Şek.24) Bağ telini Şarjörden çıkarın.
3-4 (Şek.25) Teli plastik parçayla Tel kızağından 

çıkarın.

4. Bağ teli biterse

(Şek.26) Plastik parça normal bir şekilde 
kullanıldığında çıkar ve plastik ve metal tel olarak 
ayrı bir şekilde atılabilir. (Normal kullanımdan 
sonra yaklaşık 20 cm kalır)
(Şek.6) Ana şalteri (e) "OFF" (KAPALI) 
konumuna getirin, Tetik kilidini (2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil paketini (5) 
çıkarın.

5. Gerilim ayarlama

(Şek.27.c) Bu kadran, tel gerilimi torkunda 
küçük ayarlamalar yapmanıza olanak sağlar. 
Gerilimi artırmak için kadranı saat yönünün 
tersine çevirin. Gerilimi azaltmak için saat 
yönünde çevirin.

6. Otomatik Güç kapama özelliği

Bu araçta, araç çalışır durumda değilken Pilin 
güç tüketiminden tasarruf sağlayan 
"Otomatik Güç kapama" özelliği 
bulunmaktadır.
Araç 30 dakika süreyle çalıştırılmazsa otomatik 
olarak kapanır. Güç otomatik olarak 
kapandığında, aracı yeniden çalıştırmak için Ana 
şalteri OFF (KAPALI) konuma getirip tekrar ON 
(AÇIK) konuma getirin.

7. Uygun gerginlik için

7-1 (Şek.21) Aracı, birbirinin üzerine çapraz 
olarak yerleştirilmiş demirlere 45° açıyla 
yaklaştırın.

7-2 (Şek.22) Merkez işaretini (a) birbirinin 
üzerine çapraz olarak yerleştirilmiş 
demirlerin merkeziyle hizalayın.

7-3 (Şek.28) Aracı, birbirinin üzerine çapraz 
olarak yerleştirilmiş demirlerin yüzeyine dik 
olarak uygulayın.

Araç çalışırken
Bağlama işlemi sırasında, araç bağlama işlemini 
otomatik olarak durdurana kadar aracı hareket 
ettirmeyin.

7-4 (Şek.29) Zıt yönlerde bağlama.
7-5 (Şek.30) Çapraz bağlama.

İkinci bağlantıyı yapmadan önce, ilk bağın 
düğümünü bükün.

8. Daha önce kullanılan Bağ telini 
yeniden yükleme

(Şek.31) 2 teli bükmeden Tel kızağına (i) takın.

13.DEPOLAMA
Aracı, soğuk havalı bir ortamda depolamayın. 
Aracı ılık bir ortamda depolayın.
Araç kullanımda değilken, kuru ve ılık bir yerde 
saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın.

BAĞ TELİNİN MAKARASINI ÇIKARMA
Bağ teliyle işiniz bittiğinde makarayı araçtan 
çıkarın.

ARACI DEPOLAMA
Bağlama işini tamamladığınızda veya araç bir 
süre kullanılmayacaksa Ana şalteri (Şek.1.e) 
"OFF" (KAPALI) konumuna getirin, Tetik Kilidini 
(Şek.1.2) "LOCK" (KİLİTLİ) konumuna getirin ve 
Pil paketini (Şek.1.5) çıkarın. Aracı ve 
aksesuarlarını, sıcaklığın 40°C'yi (104°F) 
geçmeyeceği havalandırması yeterli ve kuru bir 
yerde depolayın.
Kısa devreleri önlemek için Pil paketini ve Paket 
kapağını (Şek.2.k) sıcaklığın 30°Cyi (86°F) 
geçmeyeceği havalandırması yeterli ve kuru bir 
yerde depolayın.
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14.UYARI SESLERİ VE UYGULANACAK PROSEDÜRLER
Bu araç, aşağıda açıklanan koşullarda uyarı sesleri çıkarır. Uyarı sesi duyulursa aşağıda açıklanan 
koşullara uygun prosedürleri takip edin.

<Uyarı sesi türleri ve uygulanacak prosedürler>

• Aşağıda açıklanan koşullar oluşursa prosedürleri uygulamadan önce Ana şalteri (Şek.1.e) 
"OFF" (KAPALI) konumuna getirin, Tetik kilidini (Şek.1.2) "LOCK" (KİLİTLİ) konumuna 
getirin ve Pil paketini (Şek.1.5) çıkarın.

• Ana şalteri "ON" (AÇIK) konumuna getirirken hiçbir zaman bağlanan veya dönen parçalara 
dokunmayın.

Uyarı sesi türleri Olası nedeni Uygulanacak prosedür

Bir kez (Bip, bip, bip...)

Tel kancada sıkışmış (Şek.1.f)
Kancaya tel veya başka bir şeyin takılıp 
takılmadığını kontrol edin

Motor sıcak
Aracın dinlenmesini ve soğumasını 
bekleyin

İki kez (Bipbip, Bipbip, 
Bipbip...)

Düşük pil Pil paketini şarj edin

Pil paketi tam olarak takılmamış Pil paketini düzgün şekilde takın

Üç kez 
(Bipbipbip, Bipbipbip, 
Bipbipbip...)

Bağ teli bitmiş Bağ telini yenisiyle değiştirin

Bağ teli sıkışmış
Şarjör kapağını (Şek.12.n) açın ve 
sıkışan teli düzeltin

Kesintisiz çok tiz bip sesi 
(Biiip...)

Bükme kızağı (Şek.1.0) açık Desteklenen demir çaplarını onaylayın

Tek kısa ve kesintisiz çok 
tiz ve çok pes çan sesi 
(Bipo / Bi po Bi po...)

Dahili yapı; dahili çalıştırma 
mekanizmasında arıza

Çalışmayı derhal bırakın ve birine 
danışmadan önce Ana şalteri 
(Şek.6.e) "OFF" (KAPALI) konumuna 
getirin, Tetik kilidini (Şek.6.2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil 
paketini (Şek.6.5) çıkarın. Ardından 
aracı satın aldığınız satıcıya veya yetkili 
MAX CO., LTD. distribütörlerine 
başvurun.

UYARI
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<Uyarı sesi duyulmadığında, ancak arızadan şüphelenildiğinde>

Belirti Olası nedeni Uygulanacak prosedür

Ana şalter "ON" (AÇIK) 
konumunda ama 
çalışmıyor

Pil bitmiş
Yeni bir pile geçin ve çalıştığını 
onaylayın

Ürün çalışmıyor
Otomatik Güç kapama özelliği 
kullanılmış

Ana şalteri (Şek.1.e) OFF (KAPALI) 
konumundan ON (AÇIK) konumuna 
getirmeyi deneyin

Bağlama düzgün değil
Tel bağlama sırasında demirlere 
temas ediyor

Tel demirlere temas etmeyecek şekilde 
bağlayın

Bükülerek kopma

Demir boyutu uygun değil Desteklenen demir çaplarıyla kullanın

Gerilim ayar kadranı çok sıkı
Gerilim ayar kadranını ayarlayın 
(Şek.1.c)

Gerilim çok gevşek

Bağlı bölüm Merkez işareti 
(Şek.22.a) üzerinde değil

Merkez işaretini, birbirinin üzerine 
çapraz olarak yerleştirilmiş demirlerin 
merkeziyle hizalayın ve tetiği çekin

Demir boyutu uygun değil Desteklenen demir çaplarıyla kullanın

Gerilim ayar kadranı çok gevşek
Gerilim ayar kadranını daha sıkı olarak 
ayarlayın (Şek.1.c)

Bağ önemli ölçüde hasar 
görmüş

Aşınmış veya bozulmuş parçalar

Çalışmayı derhal bırakın ve birine 
danışmadan önce Ana şalteri 
(Şek.6.e) "OFF" (KAPALI) konumuna 
getirin, Tetik kilidini (Şek.6.2) "LOCK" 
(KİLİTLİ) konumuna getirin ve Pil 
paketini (Şek.6.5) çıkarın. Ardından 
aracı satın aldığınız satıcıya veya yetkili 
MAX CO., LTD. distribütörlerine 
başvurun.

Çok sık sıkışma
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