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Rozdrabniacz elektryczny 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Klienci,

Cieszymy się, że obdarzyli nas Państwo swoim zaufaniem!

Przed pierwszym uruchomieniem prosimy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję 

użytkowania! Podano w niej wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i za-

pewniające długi czas eksploatacji urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać 

wszelkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji!
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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania

wszystkich części produktu.

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą

być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 

bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 

korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 

korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 

wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 

opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 

do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać

również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 

właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 

konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 

wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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3. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI
OPAKOWANIA

Opis pilarki (patrz: ilustracja 1)

Str. 3, ustęp 1

Uchwyt
Śruba zamykająca
Przycisk kasowania
Zbiornik
Lej załadowczy
Włącznik/wyłącznik
Wtyczka

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  

Zawartość opakowania

Starannie wyjąć maszynę z opakowania i sprawdzić kompletność dostawy:  

Instrukcja obsługi
Rozdrabniacz
Klucz płasko-oczkowy
Klucz imbusowy
4 śruby M5 × 35
4 śruby M5 × 20
2 podkładki ø 8 mm
2 podkładki ø 10 mm
8 podkładek ø 5 mm
2 nakrętki samozabezpieczające
Nogi
Zbiornik
Tłoczek
Stojak
Oś
Kółka
Nasadki kółka  
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4. PRZED ROZPOCZĘCIEM…
Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie odpowiada aktualnemu stanowi nauki i techniki oraz obowiązującym przepisom

bezpieczeństwa pracy w chwili ukazania się na rynku w ramach zastosowania zgodnego z 

przeznaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania włóknistych lub drzewnych 

substancji organicznych w gospodarstwie domowym i ogrodzie. Nie należy napełniać go 

kamieniami, szkłem, metalem, kośćmi, tworzywami sztucznymi lub resztkami tkanin.

Urządzenie nie nadaje się do zastosowania zawodowego lub przemysłowego. Każde inne

zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, 

wprowadzanie zmian w urządzeniu lub stosowanie części, które nie są sprawdzone i 

dopuszczone przez producenta, może być przyczyną nieprzewidywalnych uszkodzeń! Każde 

użycie niezgodne z przeznaczeniem lub wszystkie nieopisane w niniejszej instrukcji obsługi 

czynności przy urządzeniu stanowią użycie niedozwolone poza ustawowymi granicami 

odpowiedzialności producenta.

5. DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć

instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.

Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa pracy! Gdy nie przestrzega się

wskazówek bezpieczeństwa, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych.

Przechowywać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do przyszłego

wykorzystania.

W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia, należy również bezwzględnie

przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenia wolno używać tylko w nienagannym stanie technicznym. Jeżeli urządzenie lub

jedna z jego części są uszkodzone, to naprawę musi wykonać odpowiedni specjalista.

Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem ani w pobliżu cieczy i

gazów palnych!

Wyłączone urządzenie zawsze zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.

Nie używać urządzeń z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem.

Nie dopuszczać dzieci do urządzenia! Chronić urządzenie przed dziećmi i osobami

nieupoważnionymi.

Nie przeciążać urządzenia. Urządzenia używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zawsze używać wymaganych elementów ochrony osobistej.
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Pracować zawsze, tylko będąc w dobrej kondycji i zachowując należytą ostrożność.

Osoby zmęczone, chore, będące pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających 

są nieodpowiedzialne i nie są w stanie bezpiecznie używać urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (także dzieci) znajdujące

się w ograniczonym stanie fizycznym, sensorycznym lub umysłowym, bądź którym brakuje 

doświadczenia i/ lub wiedzy, chyba że są pilnowane przez odpowiedzialne osoby i otrzymały 

od nich instrukcje na temat użytkowania urządzenia.

Nie pozwól, aby dzieci korzystały z urządzenia dla zabawy.

Należy

Bezpieczeństwo elektryczne

Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazda wtykowego z prawidłowo zainstalowanym

stykiem ochronnym.

Zabezpieczenie musi być zrealizowane za pomocą ochronnego wyłącznika różnicowego o

obliczeniowym prądzie uszkodzeniowym nie większym niż 30 mA.

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że przyłącze sieciowe odpowiada

danym przyłączeniowym urządzenia.

Urządzenie wolno stosować tylko w podanym zakresie napięcia, mocy i nominalnej

prędkości obrotowej (patrz tabliczka znamionowa).

Nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi! Kabel sieciowy zawsze odłączać pociągając za

wtyczkę a nie kabel.

Nie wolno zaginać, zgniatać lub przejeżdżać przez kabel sieciowy; chronić przed ostrymi

krawędziami, olejem i gorącem.

Urządzenia nie wolno podnosić za kabel ani używać kabli w celach niezgodnych z

przeznaczeniem.

Przed każdym użyciem sprawdzać wtyczkę i przewód.

W razie uszkodzenia kabla sieciowego natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. Nigdy nie

używać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

Jeśli urządzenie nie jest używane, wtyczka musi być zawsze wyciągnięta z gniazdka.

Przed włożeniem wtyczki do kontaktu upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Przed wyciągnięciem wtyczki z kontaktu zawsze wyłączać urządzenie.

Na czas transportu odłączyć urządzenie od prądu.

Konserwacja

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę

z gniazdka sieciowego.

Samodzielnie wolno wykonywać tylko te prace konserwacyjne i naprawcze, które zostały

opisane poniżej. Wszelkie inne prace muszą być wykonane przez specjalistę.



79

INSTRUKCJA OBSŁUGIROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY

PLDla Państwa bezpieczeństwa

Stosować tylko oryginalne części zamienne. Tylko te części zamienne są specjalnie

skonstruowane i odpowiednie dla tego urządzenia. Inne części zamienne prowadzą nie tylko 

do utraty gwarancji, ale również mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika i środowiska.

Wskazówki specyficzne dla urządzenia

Podczas pracy nie wkładać rąk do leja załadowczego lub kanału wylotu. Po wyłączeniu

urządzenie pracuje jeszcze przez ok. 5 sekund.

Przed uruchomieniem należy złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją.

Przed uruchomieniem sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki i inne elementy mocowania

są dociągnięte, a wszystkie zabezpieczenia odpowiednio założone.

Podczas pracy przy użyciu urządzenia zawsze zwracać uwagę na pewne oparcie i naturalną

postawę ciała.

Pracować tylko przy dobrym oświetleniu i dobrej widoczności.

Ubranie użytkownika musi ściśle przylegać do ciała. Unikać luźnego ubioru. Nosić mocne

obuwie i długie spodnie.

Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz, na twardym, równym podłożu.

Podczas pracy zachować odpowiedni odstęp wokół urządzenia. Nie ustawiać urządzenia

zbyt blisko ścian.

Podczas pracy nie należy podnosić, przechylać ani transportować urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy lej załadowczy jest pusty.

Włączonego urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru.

Podczas pracy zwrócić uwagę, by do urządzenia nie dostały się niewłaściwe przedmioty (jak

kamienie, szkło, metal, ziemia, plastik itd.). Może dojść do stępienia noży i uszkodzenia 

silnika.

Jeżeli do mechanizmu tnącego dostaną się takie przedmioty, lub w przypadku, gdy

urządzenie wytwarza niepokojące dźwięki i wibracje, należy niezwłocznie wyłączyć silnik i 

odczekać, aż urządzenie zatrzyma się.

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy noże są odpowiednio zamontowane i

stabilnie osadzone.

Nie używać urządzenia bez leja załadowczego.

Jeżeli rozdrabniacz jest zapchany, należy najpierw wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę

sieciową z gniazda i odczekać, aż urządzenie przestanie pracować, i dopiero wtedy usunąć 

zator. Przyciski wł./wył. muszą być zawsze czyste i wolne od jakichkolwiek ciał obcych.

Nigdy nie próbować przytrzymywać lub usuwać rozdrabnianego materiału, gdy noże

pracują. Zakleszczony materiał usuwać tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.

Unikać bezpośredniego kontaktu z obracającymi się nożami. Podczas pracy urządzenia nie

wkładać rąk ani nóg do otworów urządzenia.

Nie wkładać rąk, innych części ciała i ubioru do leja załadowczego, kanału wylotu lub w

pobliże ruchomych części.
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Rozdrobniony materiał usuwać regularnie z obszaru wylotu, by nie doprowadzić do

tworzenia się stosu. W ten sposób uniknie się zapchania rozdrabniacza, a także zapobiegnie 

dostaniu się materiału rozdrobnionego z powrotem do leja załadowczego, co może 

prowadzić do wypadków.

W promieniu 3 m wokół obszaru pracy nie mogą przebywać inne osoby albo zwierzęta, gdyż

mogłyby one zostać zranione przez wyrzucane przedmioty.

Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji na utwardzonych lub betonowych

powierzchniach. Rozdrobniony materiał może odbić się od podłoża i spowodować 

obrażenia.

Symboli znajdujących się na urządzeniu nie wolno usuwać lub zakrywać. Nieczytelne

wskazówki znajdujące się na urządzeniu należy natychmiast wymieniać.

6. MONTAŻ

Montaż nóg

Str. 4, ustęp 2

Dokręcić nogi do stojaka śrubami M5 × 20 z podkładkami ø 5 mm.

Montaż kółek

Str. 4, ustęp 2

Włożyć oś w stojak.

Nasunąć podkładkę ø 10 mm na oś.

Nasunąć kółko na oś.

Nasunąć podkładkę ø 8 mm na gwint.

Nakrętkę samozabezpieczającą wkręcić na gwint i dociągnąć przy pomocy klucza

znajdującego się w wyposażeniu.

Założyć nasadkę na kółko.

Powtórzyć czynności, by zamontować drugie kółko.

Montaż rozdrabniacza

Str. 5, ustęp 3

– Założyć rozdrabniacz na stojak tak jak pokazano na rysunku i zamocować śrubami 

M5 × 35 z podkładkami ø 5 mm.

Zamocować lej załadowczy (5) do obudowy rozdrabniacza za pomocą śruby 

zamykającej (2).

Nasunąć zbiornik (4) na stojak.
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7. OBSŁUGA
UWAGA! Sprawdzić przed uruchomieniem!

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!

Urządzenie można uruchamiać tylko pod warunkiem, że nie stwierdzono żadnych usterek.

Jeżeli jedna z części jest uszkodzona, koniecznie naprawić ją przed następnym użyciem.

Sprawdzić zabezpieczenia i gwarantujący bezpieczeństwo stan techniczny urządzenia:

Sprawdzić, czy lej załadowczy jest pusty.

Sprawdzić mocne zamocowanie wszystkich części.

Sprawdzić, czy nie występują widoczne usterki: połamane części, pęknięcia itd.

Uruchamianie urządzenia

Str. 6, ustęp 4

Str. 6, ustęp 5

UWAGA! Uszkodzenie urządzenia

Przed uruchomieniem urządzenia zwrócić uwagę, aby w leju załadowczym nie znajdował się

materiał.

Przed rozpoczęciem załadunku leja poczekać, aż rozdrabniacz osiągnie prędkość roboczą.

Opuścić bezpiecznik pociągany i podłączyć urządzenie do sieci.

Nacisnąć przycisk [1].

uruchamia się.

Nacisnąć przycisk [0].

Urządzenie wyłącza się.

Ochrona przed przeciążeniem

Uwaga: 

W przypadku przeciążenia spowodowanego zablokowanymi nożami obwód elektryczny

zostanie automatycznie przerwany, aby chronić silnik.

Podłączyć urządzenie bez zasilania.

Usunąć blokujący materiał rozdrobniony.

Uwaga: 

Odczekać co najmniej pięć minut, aż silnik ostygnie!

Nacisnąć przycisk kasowania (3).

Podłączyć zasilanie.

Uruchomić urządzenie.
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Opróżnianie pojemnika na rozdrobniony materiał

Str. 8, ustęp 8

UWAGA! Niebezpieczeństwo zranienia!

Przed wyjęciem lub włożeniem pojemnika wcisnąć wyłącznik [0] i odłączyć urządzenie od

sieci elektrycznej.

Uwaga: 

Dźwignia blokująca (11) ma funkcję wyłącznika bezpieczeństwa i podczas pracy

urządzenia musi znajdować się w pozycji A.

Jeśli dźwignia blokująca (11) nie zatrzaśnie się prawidłowo, należy ją wyczyścić, a także w

razie potrzeby przełącznik w urządzeniu.

Pojemnik na rozdrobniony materiał opróżniać zawsze po zakończeniu pracy z urządzeniem lub 

gdy jest pełny:

Dźwignię blokującą (11) przesunąć do pozycji B.

Pojemnik na rozdrobniony materiał (4) wysunąć całkowicie z podstawy.

Opróżnić pojemnik (4).

Wsunąć pojemnik (4) do oporu w podstawę.

Zwrócić uwagę, aby dźwignia blokująca (11) pojemnika znajdowała się z przodu.

Dźwignię blokującą (11) przesunąć do pozycji A.

Rozdrabniacz i pojemnik na rozdrobniony materiał są zespolone.

Wskazówki dotyczące rozdrabniania

Uwaga: 

Znaczne natężenie hałasu!

Rozdrabniaczy nie wolno używać podczas zwyczajowych okresów odpoczynku.

Organiczne odpady ogrodowe mogą zostać rozdrobnione i wykorzystane jako nawóz

do ogrodu. Ulegający rozkładowi materiał, jak liście, drobne gałęzie i trawę wkładać do 

leja załadowczego w odpowiednich ilościach (5), by nie dopuścić do zablokowania 

rozdrabniacza.

Rozdrabniany materiał można zbierać w zbiorniku (4).

Rozdrabniać na przemian gałązki i odpady ogrodowe, które były już przez parę dni

składowane i są już zwiędłe i wilgotne. W ten sposób można zapobiec zablokowaniu się 

noża.

Miękkie odpady jak odpady kuchenne nie nadają się do rozdrabniania, należy je

kompostować.

Większe gałęzie z liśćmi muszą zostać wpierw kompletnie rozdrobnione, zanim urządzenie

zostanie ponownie załadowane.

Ciężki materiał i gałęzie prowadzą przy ciągłym cięciu do zablokowania rozdrabniacza.
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Materiał wyciągnąć ręcznie, by nie dopuścić do zablokowania.

Sprawdzić materiał do rozdrabniania. Kamienie, gwoździe itp. mogą uszkodzić rozdrabniacz.

Silne wibracje rozdrabniacza wskazują na uszkodzone lub zużyte noże. Ewentualnie

wymienić noże (patrz - Wymiana noży).

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed wszystkimi pracami związanymi z czyszczeniem lub konserwacją wyłączyć 

urządzenie i wyciągnąć wtyczkę przyłączeniową. Odczekać, aż wszystkie ruchome części 

przestaną się poruszać i urządzenie wychłodzi się.

Czyszczenie urządzenia

Staranność w obsłudze urządzenia i regularne czyszczenie gwarantują dobrą funkcjonalność i 

zdolność działania urządzenia.

Usunąć zgrubne zabrudzenia za pomocą szczotki.

Przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką.

W żadnym wypadku nie należy spryskiwać urządzenia wodą; należy chronić urządzenie

przed kontaktem z wodą.

Do czyszczenia nigdy nie używać środków czystości i rozpuszczalników. Można w

ten sposób uszkodzić na stałe urządzenie. Elementy z tworzywa sztucznego mogą zostać 

uszkodzone.

Konserwacja - Wymiana noży

Str. 6, ustęp 6

Str. 7, ustęp 7

Odkręcić śrubę zamykającą (2) i zdjąć lej załadowczy z obudowy rozdrabniacza.

Włożyć klucz płasko-oczkowy w otwór (8) osłony noży, aby zablokować tarczę noży.

Odkręcić śruby (9) kluczem imbusowym.

Obrócić lub wymienić nóż (10).

Montaż w odwrotnej kolejności.

Uwaga: 

Noże można również ostrzyć. Należy to jednak powierzyć specjaliście, ponieważ obydwa

noże muszą zachować ten sam ciężar, by zapobiec niewyważeniu. Niewyważenie noży

może prowadzić do uszkodzeń i skaleczeń.
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9. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Przechowywanie

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!

Upewnić się, że osoby nieupoważnione nie mają dostępu do urządzenia!

Urządzenie przed magazynowaniem należy całkowicie wychłodzić.

Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Transport

Zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem się.

W przypadku wysyłki w miarę możliwości używać oryginalnego opakowania.
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10. DIAGNOSTYKA USTEREK 
Gdy coś nie działa…

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!

Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać w

sposób bezpieczny. Zagraża to użytkownikowi i jego otoczeniu.

Usterki są często spowodowane drobnymi błędami. Najczęściej obsługujący może je łatwo 

usunąć sam. Przed zwróceniem się do marketu należy zasięgnąć informacji w poniższej tabeli. 

Pozwoli to zaoszczędzić dużo zachodu oraz ewentualnych kosztów.

ZÁVADA/PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Silnik nie pracuje. Brak napięcia w sieci? Sprawdzić kabel, wtyczkę,

gniazdko i bezpiecznik.

Kabel przyłączeniowy 

uszkodzony?

Skontaktować się z marketem.

Ochrona silnika została 

uruchomiona?

Usunąć wszystkie odpady i 

nacisnąć przycisk kasujący.

Wyłącznik awaryjny nie 

działa?

Sprawdzić przyłączenie lej-

obudowa silnika.

Dźwignia blokująca w pozycji 

B?

Przesunąć dźwignię blokującą

do pozycji A.

Materiał do 

rozdrabniania

nie zostaje wciągnięty.

Zablokowanie się materiału? Usunąć rozdrobniony materiał z

noży.

Noże są zablokowane? Usunąć wszystkie odpady i 

nacisnąć przycisk kasujący

Noże są zużyte? Ewentualnie wymienić noże.

Jeżeli usterki nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się bezpośrednio 

z marketem . Proszę zwrócić uwagę, że nieprawidłowo wykonane naprawy powodują 

unieważnienie roszczeń gwarancyjnych oraz powstanie dodatkowych kosztów.
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11. DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230–240 V~/50 Hz

Moc znamionowa 2800 W

Klasa ochrony I

Stopień zabezpieczenia IPX4

Prędkość obrotowa biegu jałowego 2850 min-1

Maksymalna średnica gałęzi 45 mm

Poziom ciśnienia akustycznego (LPA)* 98 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LWA)* 108 dB(A)

Masa 24,2 kg

*) 
Podane wartości to wartości emisji, które nie muszą być jednocześnie wartościami 
bezpiecznymi dla stanowisk pracy. Chociaż występuje korelacja pomiędzy poziomem emisji 
i imisji, nie można na tej podstawie wyciągać wiarygodnych wniosków, czy są konieczne 
dodatkowe środki ostrożności, czy nie. Czynniki, które mają wpływ na poziom imisji 
występujący aktualnie na stanowisku pracy, obejmują specyfikę przestrzeni roboczej, inne 
źródła hałasu, np. liczbę maszyn i inne procesy robocze w sąsiedztwie. Również wartości 
dopuszczalne na stanowisku pracy mogą być różne w różnych krajach. Informacja ta ma 
jednak umożliwić użytkownikowi lepszą ocenę zagrożenia i ryzyka. 

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt / marka:  ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY / FIELDMANN 

Typ / model: FZD 4001E  ........................................................................ 230V, 2800W, IPX4, 2850/min 

Produkt spełnia wymagania następujących przepisów:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE z dnia 12. grudnia 2006 w

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących sie do sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z dnia 15. grudnia 2004 w
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG..
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17. maja 2006 w sprawie
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27. stycznia 2003 w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.

i norm:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010 
EN 13683:2003+A2:2011 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006/+A1:2009 
EN 55014-2:1997+A1:2001/+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 
EN 60335-3-11:2000 

Oznaczenie CE: ................................................................................................................................................. 13

Firma FAST ČR, a.s. jest uprawniona do występowania w imieniu producenta.

Producent:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska

NIP: CZ26726548

Praga, 14.11.2013 

JImię i nazwisko: inż. Zdeněk Pech

        Prezes Zarządu                                                                                      Podpis i pieczątki:
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13. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM. 
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 

że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 

można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 

ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 

zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 

wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 

spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 

udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 

likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 

zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 

otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 


