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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je 
možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. 
Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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Symboly

2. SYMBOLY
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroja (viď obr. 1)

S.3, bod1

Rukoväť

Uzatváracia skrutka

Vratné tlačidlo

Zberná nádoba

Plniaca násypka

Vypínač Zap/Vyp

Sieťová zástrčka

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

Obsah dodávky

Opatrne vyberte stroj z balenia a skontrolujte, že máte všetky nasledujúce diely: 

Návod na použitie

Rezačka

Viacúčelový kľúč

Kľúč s vnútorným šesťhranom

4 skrutky M5×35

4 skrutky M5×20

2 podložky ø8mm

2 podložky ø10mm

8 podložiek ø5mm

2 samoistiace matice

Nohy

Zberná nádoba

Plunžer

Podstavec

Os

Kolesá

Kryty kolies
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Než začnete… | Pre vašu bezpečnosť

4. NEŽ ZAČNETE… 

Použitie pre daný účel 

Zariadenie zodpovedá stavu súčasnej vedy a techniky, ako aj bezpečnostným ustanoveniam

platným v momente jeho uvedenia do prevádzky v rámci použitia na daný účel. Prístroj je 

určený na drtenie vláknitých alebo drevnatých organických materiálov z domácnosti a záh-

rady. Nesmie sa plniť kameňmi, sklom, kovmi, kosťami, umelými hmotami alebo textilným 

odpadom. 

Zariadenie nie je koncipované pre profesionálne použitie. Každé iné použitie je v rozpore s

určením. Pri použití v rozpore s určením, pri zmenách na zariadení alebo použitím dielov, 

ktoré neboli odskúšané alebo povolené výrobcom, môžu vzniknúť nepredvídané škody! 

Každé použitie na iný než daný účel resp. všetky činnosti vykonané na zariadení, ktoré neboli 

popísané v tomto návode na použitie, sa považujú za nepovolené a nevhodné použitie mimo 

záručný rozsah výrobcu. 

5. PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

Aby bolo zaistené bezpečné zaobchádzanie s týmto zariadením, je nutné, aby si jeho užívateľ

pred prvým použitím prečítal tento návod na obsluhu a porozumel mu. 

Dbajte všetkých bezpečnostných pokynov! Ak nerešpektujete bezpečnostné pokyny,

ohrozujete sami seba a druhých. 

Všetky návody na použitie a bezpečnostné pokyny uchovajte pre ďalšie použitie. 

V prípade ďalšieho predaja alebo darovania tohto zariadenia spolu s ním odovzdajte vždy aj

tento návod. 

Prístroj sa smie používať len vtedy, keď je v bezchybnom stave. Ak je prístroj alebo jeho časť

poško dená, musí ho opraviť odborník. 

Prístroj nepoužívajte v priestoroch ohrozených výbuchom alebo v blízkosti horľavých kvapalín

či plynov! 

Vypnutý prístroj vždy zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu. 

Nepoužívajte náradie, u ktorého zapínač/vypínač riadne nefunguje. 

Udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti od prístroja! Uschovajte prístroj pred deťmi a

nekompe tentnými osobami na bezpečnom mieste. 

Nepreťažujte zariadenie. Zariadenie používajte iba na účely, pre ktoré bolo vyrobené. 

Vždy používajte potrebný osobný ochranný výstroj. 

Vždy pracujte opatrne a v dobrom fyzickom stave: pracovať počas únavy, choroby, požívania

alko holu, pod vplyvom liekov a drog je nezodpovedné, pretože prístroj nemôžete bezpečne 

používať. 
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Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/

alebo vedomostí, iba ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli 

touto osobou poučené o tom, ako toto zariadenie používať. 

Zabezpečte, aby sa deti nehrali s výrobkom. 

Vždy dodržiavajte platné národné a medzinárodné bezpečnostné, zdravotné a pracovné

predpisy. 

Elektrická bezpečnosť 

Prístroj sa smie zapojiť len do zásuvky s riadne nainštalovaným ochranným kontaktom. 

Zaistenie prístroja sa musí uskutočniť pomocou prúdového chrániča (spínač FI) s

dimenzovaným chybným prúdom nie viac ako 30 mA. 

Pred zapojením prístroja musí byť zabezpečené, že sieťová prípojka zodpovedá prípojným

údajom prístroja. 

Prístroj sa smie používať iba v rámci uvedených limitov napätia, výkonu a menovitých otáčok

(pozri štítok typu). 

Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými rukami! Sieťovú zástrčku ťahajte vždy za zástrčku, nie za

kábel. 

Sieťový kábel neohýbajte, neprivierajte, nemykajte ním, ani po ňom neprechádzajte; chráňte

pred ostrými hranami, olejom a vysokými teplotami. 

Prístroj nedvíhajte uchopením za kábel alebo kábel nepoužívajte iným spôsobom. 

Pred každým použitím skontrolujte zástrčku a kábel. 

Pri poškodení sieťového kábla ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku. Nikdy nepoužívajte prístroj s

poškodeným sieťovým káblom. 

Ak sa prístroj nepoužíva, musí byť sieťová zástrčka stále vytiahnutá. 

Pred zasunutím sieťovej zástrčky zabezpečte, aby bol prístroj vypnutý. 

Pred vytiahnutím sieťovej zástrčky prístroj vždy vypnite. 

Prístroj pri preprave odpojte od prúdu. 

Údržba 

Pred všetkými prácami na zariadení vytiahnite sieťovú zástrčku. 

Vykonávať sa smú len údržbové práce a práce na odstránenie porúch, ktoré sú popísané v

tomto návode na použitie. Všetky ostatné práce musí vykonať odborník. 

Používajte iba originálne náhradné diely. Len tieto náhradné diely sú pre prístroj

skonštruované a vhodné. Iné náhradné diely vedú nielen k zániku záruky, ale môžu ohroziť 

vás i vaše okolie. 

Špecifické pokyny k prístroju 

Počas prevádzky nesiahajte do plniacej násypky alebo vyhadzovacej šachty. Po vypnutí

prístroj dobieha približne 5 sekúnd. 
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Pre vašu bezpečnosť

Pred zapnutím sa musí prístroj zostaviť podľa predpisov. 

Pred zapnutím skontrolujte, či sú všetky skrutky, matice a ďalšie upevňovacie prvky pevne

dotia hnuté, a či sú všetky ochranné zariadenia namontované správne. 

Počas práce s prístrojom dbajte na bezpečný postoj a prirodzené držanie tela. 

Pracujte len za vhodných svetelných podmienok a dobrej viditeľnosti. 

Odev obsluhujúcej osoby musí obopínať telo. Vyvarujte sa voľným odevom. Noste pevnú

obuv a dlhé pracovné nohavice. 

Stroj používajte len vonku a na pevnom, rovnom podklade. 

Počas práce ponechajte v okolí prístroja dostatok voľného priestoru. Prístroj postavte v

dostatočnej vzdialenosti od stien. 

Prístroj počas jeho prevádzky nezdvíhajte, nenakláňajte a neprepravujte. 

Pred spustením prístroja sa presvedčte, že je plniaca násypka prázdna. 

Zapnutý prístroj neponechávajte bez dozoru. 

Počas prevádzky dbajte na to, aby sa do prístroja nedostali žiadne cudzie telesá (ako

kamenie, sklo, kovy, hlina, plast a pod.). Môže dôjsť k otupeniu nožov a k poškodeniu motora. 

Ak by sa do rezačky dostali cudzie telesá, alebo ak by prístroj vydával neobvyklé zvuky

prípadne vibrácie, ihneď vypnite motor a nechajte prístroj dobehnúť. 

Pred zapnutím sa presvedčte, že sú nože namontované správne a pevne. 

Prístroj nikdy nepoužívajte bez podávacej násypky. 

Ak sa rezačka zapchá, najprv vypnite prístroj, odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte na

úplné zastavenie stroja, až potom odstráňte zapchatie. Vypínače udržiavajte čisté a bez 

cudzích telies. 

Nepokúšajte sa pridržiavať alebo vyberať rezaný materiál, ak nože pracujú. Uviaznutú

rezanku vyberajte, len ak je prístroj vypnutý. 

Vystríhajte sa priameho kontaktu s rotujúcimi rezacími nožmi. Ak prístroj beží, držte ruky a

nohy v bezpečnej vzdialenosti od otvorov. 

Ruky, prípadne iné časti tela a odevu nestrkajte do plniacej komory, vyhadzovacieho kanálu

alebo do blízkosti iných pohyblivých súčastí. 

Narezaný materiál odoberajte z vyhadzovacej zóny skôr, než dôjde k jeho nahromadeniu.

Zabránite tak zapchatiu rezačky alebo odhadzovania narezaného materiálu späť do plniacej 

násypky, a tým aj možným úrazom. 

V okruhu 3 m okolo pracovného priestoru sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby alebo

zvieratá, pretože by mohlo dôjsť k ich poraneniu odhadzovanými kusmi materiálu. 

Prístroj nikdy neprevádzkujte na dláždených alebo betónových plochách. Mohlo by dôjsť k

zvýšeniu sily odrazu narezaného materiálu a následným úrazom. 

Symboly, ktoré sa nachádzajú na vašom zariadení sa nesmú odstraňovať ani prekrývať.

Nečitateľné upozornenia na zariadení musia byť ihneď nahradené. 
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6. MONTÁŽ 

Montáž nôh 
S. 4, bod 2 

Nohy priskrutkujte k podstavcu pomocou skrutiek M5 × 20 a podložiek ø 5 mm. 

Montáž kolies 
S. 4, bod 2 

Os nasaďte do podstavca. 
Na os nasuňte podložku ø 10 mm. 
Na os nasuňte koleso. 
Na závit nasuňte podložku ø 8 mm. 
Na závit naskrutkujte samoistiacu maticu a utiahnite pribaleným kľúčom. 
Na koleso nasaďte kryt. 
Postup zopakujte aj pri druhom kolese. 

Montáž rezačky 
S. 5, bod 3 

Rezačku umiestnite na podstavec ako je vyobrazené na obrázku a upevnite pomocou
skrutiek M5 × 35 a podložiek ø 5 mm. 
Plniacu násypku (5) upevnite pomocou uzatváracej skrutky (2) k telesu rezačky. 
Zbernú nádobu (4) presuňte do podstavca.

7. OBSLUHA
POZOR! Pred spustením skontrolujte!

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!
Zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba vtedy, ak sa nezistila žiadna chyba. Ak je nejaká 
časť poškodená, musí sa pred ďalším použitím bezpodmienečne vymeniť.

Skontrolujte bezpečnostné zariadenia a bezpečný stav zariadenia:
Skontrolujte, či je plniaca násypka prázdna. 
Skontrolujte pevné utiahnutie všetkých súčastí. 
Skontrolujte, či nie sú prítomné viditeľné chyby: zlomené súčasti, praskliny, atď. 

Spustenie zariadenia
S. 6, bod 4 
S. 6, bod 5 
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POZOR! Škody na zariadení
Pred spustením zariadenia skontrolujte, či sa v plniacej násypke nenachádza nejaký 
materiál. 
Pred vložením materiálu počkajte na to, až rezačka dosiahne svoju pracovnú rýchlosť.

Ťažnú poistku sklopte nadol a zariadenie pripojte na elektrickú sieť. 
Stlačte tlačidlo [1]. 
Zariadenie sa rozbehne. 
Stlačte tlačidlo [0]. 
Zariadenie sa vypne. 

Ochrana proti preťaženiu

Poznámka: 
V prípade preťaženia kvôli zablokovaným nožom sa automaticky preruší prúdový obvod, aby 
sa ochránil motor.

Zariadenie prepnite do stavu bez prúdu.
Odstráňte blokujúcu sečku. 

Poznámka: 
Motor nechajte na minimálne päť minúť ochladnúť!

Stlačte vratné tlačidlo (3). 
Opäť sa vytvorí napájanie napätím. 
Zariadenie spustite. 

Vyprázdnite záchytnú nádobu
S. 8, bod 8 

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!
Skôr ako odoberiete alebo vložíte záchytnú nádobu, stlačte tlačidlo vypínača[0] a prístroj 
odpojte zo siete.

Poznámka: 
Blokovacia páčka(11) má funkciu bezpečnostného spínača a pri prevádzke zariadenia sa 
musí nachádzať v pozíciiA. 
Ak by sa blokovacia páčka(11) nezaistila správne, musí sa táto očistiť spolu so spínačom v 
zariadení.

Záchytná nádoba sa musí vyprázdniť vždy po ukončení práce na prístroji, alebo vtedy, keď je 
plná: 

Blokovaciu páku (11) presuňte do polohy B. 
Záchytnú nádobu (4) úplne vytiahnite z podstavca. 
Záchytnú nádobu (4) vyprázdnite. 
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Záchytnú nádobu (4) zasuňte do podstavca až na doraz. 
Dávajte pozor, aby sa blokovanie (11) záchytnej nádoby nachádzalo na prednej strane. 
Blokovaciu páku (11) presuňte do polohy A. 
Rezačka a záchytná nádoba sú spojené. 

Pokyny pre rezanie

Poznámka: 
Hluková záťaž!
Práce s rezačkami sa nesmú vykonávať v čase obvyklom pre odpočinok.

Organický záhradný odpad sa po narezaní dá používať ako biologické záhradnícke hnojivo.
Biolo gicky odbúrateľný materiál, ako je lístie, malé vetvičky a trávu pridávajte do plniacej 
násypky (5) v primeraných množstvách, aby nedošlo k jej upchatiu. 
Narezaný materiál sa môže zbierať do zbernej nádoby (4). 
Režte striedavo vetve a záhradný odpad, ktorý ležal niekoľko dní a je zvädnutý a vlhký. Môžete
tak zabrániť zablokovaniu nožového valca. 
Rezačku neplňte mäkkými odpadkami, napr. kuchynským odpadom, tieto dajte do kompostu. 
Silne rozvetvené vetve s lístím sa musia najprv úplne narezať, než pridáte nový materiál. 
Ťažký materiál alebo vetvy vedú pri neprerušovanom rezaní k zablokovaniu rezačky. Ak
chcete pôsobiť proti tomuto problému, materiál rukou mierne povytiahnite. 
Materiál, ktorý sa má rezať, starostlivo skontrolujte. Kamenie, klince a podobné predmety
môžu vážne poškodiť rezačku. 
Silné vibrácie rezačky poukazujú na poškodené alebo opotrebované nože. Ak je to nutné,
nože vymeňte. (viď -  Výmena nožov). 

8. ČISTENIE PRÍSTROJA 
POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!
Pred akýmkoľvek čistením a údržbou vypnite prístroj a potom vytiahnite zástrčku z elektric-kej 
siete. Počkajte, kým sa úplne nezastavia všetky pohyblivé súčasti a prístroj nevychladne. 

Čistenie prístroja

Starostlivé zachádzanie s prístrojom a jeho pravidelné čistenie sú zárukou dlhej funkčnosti a 
bezchyb ného výkonu stroja. 

Hrubú špinu odstráňte pomocou kefy. 
Prístroj utrite mierne navlhčenou utierkou. 
Prístroj nikdy neomývajte vodou. 
Na jeho čistenie nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedky ani rozpúšťadlá. Tieto by mohli prístroj
nevratne poškodiť. Súčasti z umelých hmôt by sa mohli pôsobením chemikálií zničiť. 
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Údržba - Výmena nožov
S. 6, bod 6 

S. 7, bod 7 

Uvoľnite uzatváraciu skrutku (2) a plniacu násypku odstráňte z telesa rezačky. 

Viacúčelový kľúč nasuňte do otvoru (8) krytu noža, aby ste zaistili nožový kotúč. 

Skrutky (9) uvoľnite pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom. 

Nôž (10) obráťte alebo vymeňte. 

Montáž realizujte v opačnom poradí. 

Poznámka: 
Nože je tiež možné nabrúsiť. Brúsenie by však mal vykonať odborník, pretože obidva nože 

musia mať rovnakú hmotnosť, aby nedošlo k nevyváženiu. Nevyváženie nožov môže viesť ku 

škodám alebo úrazom.

9. SKLADOVANIE, PREPRAVA 
Skladovanie 

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!

Zabezpečte, aby nepovolané osoby nemali k prístroju žiadny prístup! 

Pred uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť. 

Prístroj skladujte na suchom mieste. 

Preprava 

Prístroj zaistite pred posunutím. 

Pri odosielaní použite podľa možnosti originálne balenie. 
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10. HĽADANIE VÁD 

Ak niečo nefunguje…

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!
Neodborné opravy môžu viesť k tomu, že Váš prístroj nebude viac správne fungovať. Ohro-
zujete tým seba a Vaše okolie.

Často sú to len drobné chyby, ktoré vedú k poruche. Väčšinou ich môžete odstrániť sami. Prv, 
než sa obrátite na Váš obchod , pozrite sa prosím na nasledujúcu tabuľku. Ušetríte si tak veľkú 
námahu a prípadne aj náklady.

CHYBA/PORUCHA PRÍČINA POMOC

Motor nebeží. Chýba napätie? Skontrolujte kábel, zástrčku, zá-
suvku a poistku.

Je poškodený pripájací kábel? Kontaktujte predajňu.

Došlo k zopnutiu ističa? Odstráňte všetok rezaný mate-riál 
a stisnite vratný gombík.

Nedošlo k zapnutiu 
bezpečnostného spínača?

Skontrolujte pripojenie plniacej 
násypky a krytu motora.

Blokovacia páčka v poloheB? Blokovaciu páčku prestavte do 
polohyA.

Nedochádza k vtiahnutiu 
rezaného materiálu.

Zápcha materiálu? Z nožov odstráňte všetok rezaný 
materiál.

Sú nože zablokované? Odstráňte všetok rezaný mate-riál 
a stisnite vratný gombík.

Sú nože opotrebované? Ak je to nutné, nože vymeňte.

Pokiaľ nemôžete chybu odstrániť sami, obráťte sa prosím priamo na Váš obchod . Nezabudnite 
pro-sím, že vplyvom neodborných opráv zaniká aj nárok na záručné plnenie a Vám vzniknú príp. 
dodatočné náklady.
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Technické údaje

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 230–240 V~/50 Hz

Menovitý výkon 2800 W

Trieda ochrany I

Stupeň ochrany IPX4

Otáčky voľnobehu 2850 min-1

Maximálny priemer konára 45 mm

Hladina akustického tlaku (LPA)* 98 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LWA)* 108 dB(A)

Hmotnosť 24,2 kg

*) 

Uvedené hodnoty sú emisnými hodnotami, čo neznamená, že sú zároveň zhodné s 

bezpečnými hodnotami na pracovisku. Hoci existuje určitá korelácia medzi hladinami emisií 

a imisií, nedá sa z toho spoľahlivo odvodiť, či sú alebo nie sú potrebné dodatočné preventívne 

opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu hladinu imi sií na pracovisku, zahŕňajú osobitosti 

pracovného priestoru, iné zdroje hluku, napr. počet strojov a iných pri ľahlých pracovných 

operácií. Povolené hodnoty na pracovisku sa môžu taktiež líšiť medzi jednotlivými kraji nami. 

Táto informácia však má užívateľovi umožniť lepší odhad ohrozenia a rizika. 

Návod na použitie – len jazyková mutácia.
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12. VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok/značka:   ELEKTRICKÝ DRVIČ / FIELDMANN 

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

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o 
zrušení smernice 89/336/EHS.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

a normami:
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Označenie CE: ................................................................................................................................................... 13

Spoločnosť FAST ČR, a.s. je oprávnená konať menom výrobcu.

Výrobca:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Prahe, 14.11.2013

Meno: Ing. Zdeněk Pech
        Predseda predstavenstva                                                                             Podpis a pečiatka:
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Likvidace

13. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
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