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Bezprzewodowe nożyce do krzewów i trawy ITAMATI 

 

WSTĘP 

• To narzędzie jest przeznaczone do przycinania trawy, żywopłotów i krzewów, wyłącznie do użytku 

domowego 

• Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych 

• Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji i zachować ją na 

przyszłość 

• Proszę zwrócić szczególną uwagę na instrukcje i przestrogi odnoszące się do bezpieczeństw obsługi; 

ich nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnego uszkodzenia 

• Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części pokazane na rysunku 

• W razie braku lub uszkodzenia części, skontaktuj się dystrybutorem. 
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BEZPIECZEŃSTWO  

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 

wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy 

starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. 

Użyte w poniższym tekście pojęcie “elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych 

energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami 

(bez przewodu zasilającego). 

1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY 

a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone 

miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków. 

b) Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się 

np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył 

lub pary. 

c) Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można 

stracić kontrolę nad narzędziem. 

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 

a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek 

sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami. Niezmienione 

wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 

b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje 

zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione. 

c) Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do 

elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem. 

d) Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia 

za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich 

temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane 

kable zwiększają ryzyko porażenia prądem. 

e) W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla 

przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do 

używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć 

wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-

prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem 

3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB 

a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczynać z 

rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, 

alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych 

urażeń ciała. 
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b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego 

wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny 

lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko 

obrażeń ciała. 

c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka 

i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem 

elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na 

wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, 

może stać się przyczyną wypadków. 

d) Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub 

klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. 

e) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze 

utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych 

sytuacjach. 

f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i 

rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie 

włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części. 

g) W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowani urządzeń odsysających lub podchwytujących należy 

upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył 

może zmniejszyć zagrożenie pyłami. 

4) UWAŻNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZIA 

a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego 

przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie 

sprawności. 

b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, 

którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub poza przestaniu pracy narzędziem, należy 

wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega 

niezamierzonemu włączeniu się urządzenia. 

d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać 

narzędzia osobom, które jego nie umieją lub nie przeczytały tych przepisów. Używane przez 

niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne 

e) Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia 

funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby 

mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem 

urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację 

elektronarzędzi. 

f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostre i czysty. Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi 

krawędziami tnącymi blokuje się rzadziej i łatwiej się używa. 
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g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. Należy używać odpowiednio do tych przepisów. 

Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych 

niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 

5) UWAŻNE OBCOWANIE I UŻYWANIE NARZĘDZI ZASILANYCH AKUMULATORAMI 

a) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które polecił producent. W ładowarce, która 

nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte 

zostaną inne akumulatory. 

b) Do elektronarzędzi należy używać jedynie przewidzianych do tego akumulatorów. Użycie innych 

akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i niebezpieczeństwa pożaru. 

c) Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub 

innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie kontaktów. Zwarcie 

pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar. 

d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się cieczy z akumulatora. Należy unikać 

kontaktu z nią. Przy przypadkowym kontakcie spłukać wodą. W przypadku, że ciecz dostała się do 

oczu należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Ciecz akumulatorowa może doprowadzić do 

podrażnienia skóry lub oparzeń. 

6) SERWIS 

a) Naprawę urządzenia należ zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych 

części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane. 

 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DOTYCZĄCE BEZPRZEWODOWYCH NOŻYC 

DO KRZEWÓW I TRAWY  

 

OGÓLNE 

• To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające stosownego doświadczenia i 

wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały 

przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia 

• Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem  

• Narzędzia należy używać wyłącznie przy świetle dziennym lub odpowiednim sztucznym oświetleniu 

•Nie należy przycinać mokrych żywopłotów ani krzewów 

• Nie należy zbliżać rąk i stóp do noży tnących, zwłaszcza podczas jego włączania 

• Narzędzia nie należy używać, jeśli w bezpośredniej bliskości znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) lub 

zwierzęta 

• Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub sytuacje zagrożenia dotyczące innych osób lub 

ich mienia 
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PRZED UŻYCIEM 

• Przed pierwszym użyciem narzędzia zalecane jest zasięgnięcie informacji praktycznych 

• Każdorazowo należy sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na 

tabliczce znamionowej ładowarka 

• Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo; w przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokonać 

wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwierać samemu urządzenia 

• Przed użyciem należy starannie sprawdzić miejsce cięcia i usunąć wszelkie ciała obce, które 

mogłyby dostać się między noże tnące (na przykład kamienie, gwoździe, siatkę ogrodzeniową, 

metalowe podpórki do krzewów). 

PODCZAS UŻYWANIA 

• Do pracy należy nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, dopasowane ubranie, oraz nakrycie 

głowy (w przypadku długich włosów) 

• Podczas pracy z narzędziem należy nosić spodnie z długimi nogawkami, bluzki z długim rękawem i 

solidne obuwie 

• Podczas pracy należy pamiętać o zachowaniu stabilnej postawy (nie należy się wychylać, zwłaszcza 

stojąc na schodach lub drabinie) 

• Elektronarzędzia należy dotykać jedynie przy izolowanych powierzchniach uchwytu, ponieważ noże 

tnące mogą zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub przewodem narzędzia (przecięcie przewodów 

pod napięciem przez noże tnące może spowodować porażenie operatora prądem) 

• Należy uważać, aby przewód (przedłużacz) nie znalazł się w obszarze cięcia (podczas pracy przewód 

może być ukryty w krzewach i może zostać przypadkowo przecięty) 

• Nie należy zbliżać części ciała do noży tnących, nie należy usuwać odciętego materiału ani 

przytrzymywać go podczas cięcia, gdy noże się poruszają, a przed usunięciem zakleszczonego 

materiału należy sprawdzić, czy narzędzie jest wyłączone (chwilowa nieuwaga podczas obsługi 

narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała) 

• W przypadku wadliwego działania mechanicznych lub elektrycznych elementów urządzenia, należy 

bezzwłocznie odłączyć narzędzie przy ładowarce wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego 

PO UŻYCIU 

• Narzędzie należy przenosić za uchwyt, z niepracującymi nożami tnącymi, a podczas przenoszenia 

lub przechowywania należy zawsze mocować na narzędziu osłonę noży (prawidłowe postępowanie z 

narzędziem zmniejszy zagrożenie obrażeń ciała na skutek kontaktu z nożami tnącymi) 

ŁADOWANIE/AKUMULATORY 

• Do ładowania akumulatorów wykorzystywać tylko znajdującą się w wyposażeniu ładowarkę 

• Nie ładować akumulatora w wilgotnych lub mokrych środowiskach 

• Elektronarzędzie/ładowarka powinny być zawsze suche i nie poddawane oddziaływaniom opadów 

atmosferycznych 
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• Elektronarzędzie/ładowarka powinny być zawsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze 

poniżej 40°C oraz powyżej 0°C 

• Nie próbować uruchamiać uszkodzonej ładowarki; należy ją dostarczyć do dystrybutora. 

• Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyku, 

ładowarkę należy dostarczyć do dystrybutora. 

• Nigdy nie demontować ładowarki czy narzędzie 

OBJAŚNIENIA  

 Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi 

 Narzędzie/ładowarka powinny być zawsze suche i nie poddawane oddziaływaniom opadów 

atmosferycznych 

Uwaga! Po wyłączeniu narzędzia nóż będzie się poruszać przez kilka sekund 

 Należy zwrócić uwagę na ryzyko obrażeń ciała spowodowane unoszącymi się w powietrzu 

odpadami (osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru 

roboczego narzędzia) 

 Ładowarki używaj tylko we wnętrzach 

 Podwójna izolacja (brak uziemienia) 

 Automatyczne wyłączenie w momencie przegrzania ładowarki (bezpieczniki termiczne i 

ładowarka przestaną działać) 

 Nieprawidłowa polaryzacja podłączenia ładowarki jest niebezpieczna (ładuj akumulatory 

tylko za pomocą ładowarki dostarczonej w komplecie)! 

 Nie wyrzucaj ładowarki wraz z odpadami z gospodarstwa domowego 

 Nie wyrzucaj akumulatora wraz z odpadami z gospodarstwa domowego 

 

UŻYTKOWANIE 

 

• Ładowanie akumulatora 

- akumulatory nowe dostarczane są w stanie nienaładowanym! Po zakończeniu procesu ładowania 

należy wyjąć wtyczkę ładowarki z narzędzia, przedłuża to żywotność akumulatora 

UWAGA: 

- podczas ładowania zarówno akumulator jak i ładowarka mogą się nagrzewać; co jest zjawiskiem 

prawidłowym! Nowy lub dłuższy czas nieużywany akumulator litowo-jonowy osiąga swoją pełną 

wydajność dopiero po ok. 3 cyklach ładowania/wyładowania 

- proszę podłączyć ładowarkę do gniazdka w ścianie i w urządzeniu  
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- akumulator litowo-jonowy można ładować w dowolnym momencie (przerwanie ładowania nie 

powoduje uszkodzenia akumulatora) 

- baterie litowo-jonowe nie muszą być całkowicie rozładowane przed naładowaniem (nie występuje 

“efekt pamięci”, charakterystyczny dla baterii niklowo-kadmowych) 

- po zakończeniu pracy wyjąć wtyk ładowarki z gniazda sieciowego 

• Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa  

Zabezpiecza narzędzie przed przypadkowym włączeniem-włączyć narzędzie, naciskając najpierw 

przełącznik bezpieczeństwa 2, a następnie pociągając za spust włącznika 4 

- wyłączyć narzędzie zwalniając włącznika 4 

- przed wyłączeniem narzędzia należy je odsunąć od obszaru cięcia ! po wyłączeniu narzędzia nóż 

będzie się obraca przez kilka sekund 

• Wymiana noży 

 Stosować rękawice ochronne  

- odwrócić narzędzie do góry nogami 

- przycisk zwalniający u dołu podstawy 

- przesuń osłonę 5 w kierunku wskazywanym przez strzałkę nadrukowaną na obudowę i podnieś 

osłonę z obudowy! Podczas zdejmowania osłony zachowaj ostrożność; nóż zamontowany w nożycach 

może nieoczekiwanie upaść 

- podnieść nóż 1 lub 6 i zamontuj wymagany nóż zgodnie z ilustracją 

- nałóż z powrotem osłonę ochronną 5 i przesuń ją w stronę noża, aż zostanie zablokowana 

• Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia  

Podczas pracy zawsze trzymać narzędzie za uchwyt(y) ograniczone czarnym kolorem 

- utrzymywać stałą pozycję roboczą 

- trzymaj ręce z dala od ostrzy 

• Przycinanie żywopłotów 

- w pierwszej kolejności należy przyciąć boki żywopłotu (od dołu do góry), a następnie jego czubek 

- bok żywopłotu należy przycinać tak, aby nieznacznie zwężał się ku górze 

- grubsze gałęzie należy przyciąć przy użyciu piły ręcznej lub nożyc ogrodniczych 

- zarówno nożyce do krzewów K, jak i nożyce do trawy J mogą służyć do przycinania żywopłotów  

• Przycinanie trawy i żywopłotów 

- podczas cięcia wyższej trawy należy pracować etapami i przycinać ją fragmentami od góry 

- optymalne cięcie jest możliwe na suchej trawie 
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- nie należy zbliżać urządzenia do twardych przedmiotów, aby chronić ostrza przed nadmiernym 

zużyciem 

- nożyce do trawy 6 mogą również służyć do przycinania krzewów 

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA 

• Przycinanie żywopłotu na równej wysokości 

- na całej długości żywopłotu należy zamocować sznurek biegnący na żądanym poziomie 

- należy przyciąć żywopłot tuż nad sznurkiem 

• Zalecane czasy cięcia/przycinania żywopłotów (Europa Zachodnia) 

- żywopłoty liściaste należy przycinać w czerwcu i październiku 

- żywopłoty zimozielone należy przycinać w kwietniu i sierpniu 

- żywopłoty iglaste i inne szybko rosnące krzewy należy przycinać co 6 tygodni od maja do 

października 

 

POZNAJ SWOJE NOŻYCE DO ITAMATI 
 

1. Ostrze do krzewów 

2. Włącznik bezpieczeństwa 

3. Uchwyt 

4. Włącznik ON/OFF 

5. Pokrywa 

6. Ostrze do trawy 

7. Uchwyty bezpieczeństwa 
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USUWANIE 
 

A Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę (K) i przesuń pokrywę (5) w kierunku 

przełącznika ON/OFF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

B Odczep pokrywę od obudowy 

 

 
 

C Podnieś ostrze za pomocą uchwyty bezpieczeństwa – Safety Ears 

 

 
 

 

Parametry techniczne: 

 Typ akumulatora: Li-Ion 
 Napięcie: 3,6 V 
 Pojemność: 1,3 Ah 
 Czas ładowania: 3-5 h 
 Długość ostrza do krzewów: 110 mm 
 Długość ostrza do trawy: 80 mm 
 Masa: 1 kg 
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Wyposażenie podstawowe: 

 Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów ITAMATI 
 Akumulator 3,6 V Li-Ion (wbudowany) 
 Ładowarka 
 Ostrze do krzewów: 110 mm 
 Długość ostrza do trawy: 80 mm 

 

DOPASOWYWANIE 

D Ustaw ostrza tak, by znajdujące się w nich otwory dopasować do elementów 

zaznaczonych na ilustracji. Upewnij się, że tylna część ostrza jest schowana w tylnej 

części obudowy. W ten sposób zyskasz idealne dopasowanie 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! Przy zmianie ostrza do trawy na ostrze do krzewów postępuj według 

następujących rad: 
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E Przystępując do montażu obudowy upewnij się,  że nóżki stabilizacyjne są 

właściwie ułożone względem ostrza 

 

 
 

 

 

          F Przesuń pokrywę ostrza w jego kierunku, by je zabezpieczyć 

 

 

 

KONSERWACJA /SERWIS 

• Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych 

• Obudowę narzędzia czyścimy za pomocą miękkiej szczotki i szmatki. Nie używaj wody, lakierów, 

rozpuszczalników. Dokładnie usuń wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza z otworów wentylacyjnych. 

Narzędzie przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci 

! podczas obsługi lub czyszczenia noży tnących należy zawsze nosić rękawice 

• Należy regularnie sprawdzać stan noży tnących i dokręcenie śrub noży 

• Należy regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów i 

wymienić je lub naprawić w razie potrzeby 

• Ostrzenie noży tnących 

- przed ostrzeniem noży należy je zdjąć z urządzenia 

- noże tnące uszkodzone przez kontakt z twardym 
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przedmiotem należy ostrzyć przy użyciu niewielkiego i gładkiego pilnika 

- zaleca się jednak, aby przekazać noże do ostrzenia specjaliście 

- po ostrzeniu należy nasmarować noże tnące 

• Przechowywanie  

- przechowywać urządzenia we wnętrzach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci 

- należy przechowywać z zamocowaną osłoną noży  

- przed przechowywaniem narzędzia należy nasmarować noże 

• Jeśli narzędzie/ładowarkę, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie 

kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić serwis elektronarzędzi dystrybutora. Odesłać 

nierozebrany narzędzie lub ładowarki, wraz z dowodem zakupu, do dystrybutora (adresy znajduje się 

na stronie narzędzia.pl) 

- w razie awarii ładowarki należy przesłać zarówno ładowarkę, jak i akumulator do dystrybutora  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

• Podana lista zawiera opis objawów problemów, ich możliwych przyczyn oraz działań naprawczych 

(jeśli w ten sposób nie można zidentyfikować i usunąć problemu, należy skontaktować się z 

dystrybutorem lub punktem serwisowym) 

★ Narzędzie działa z przerwami 

- uszkodzenie wewnętrznego okablowania -> należy skontaktować się z dystrybutorem  

- uszkodzenie włącznika -> należy skontaktować się z dystrybutorem  

★ Silnik pracuje, lecz noże nie poruszają się 

- wewnętrzna usterka -> należy skontaktować się z dystrybutorem  

★ Noże tnące mocno się nagrzewają 

- noże tnące uległy stępieniu -> należy je naostrzyć 

- na nożach tnących występują wgłębienia -> należy je dokładnie obejrzeć 

- zbyt duże tarcie spowodowane brakiem smaru -> należy nasmarować noże tnące 

ŚRODOWISKO 

• Nie wyrzucaj elektronarzędzi, baterie, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa 

domowego (dotyczy tylko państw UE) 

- zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 

elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy 

posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska 

- w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzia, akcesoriów i opakowania  

! przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterie 
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• Usunięcie/utylizacja baterii 

- baterie należy zutylizować w oficjalnym punkcie utylizacji baterii  

! akumulatory w kontakcie z ogniem mogą eksplodować, więc nie wolno ich pod żadnym pozorem 

spalać 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

• Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w “Dane techniczne”, 

odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335, EN 60745, 

EN 61000, EN 55014 zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2006/42/EU, 

2000/14/EU, 2011/65/UE 

 


