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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy cégünk FMFLUSPNPT T[ÓSÓQJT[UPMZ m
  egvásárlása mellett döntött. Mielőtt
használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze
meg, hogy később bármikor újraolvashassa.

TARTALOM
1.
2.
3.
4.
5.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .................................................................................................... 
SZIMBÓLUMOK .................................................................................................................................................. 
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS .......................................................................................................................................... 
TECHNIKAI ADATOK .......................................................................................................................................... 
MEGSEMMISÍTÉ ..................................................................................................................................................

(/(.7520266=53,6=72/<

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

+8 

OWDO£QRVEL]WRQV£JLHOē¯U£VRN

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM! Használat előtt olvassa el ﬁgyelmesen a használati útmutatót.
Fontos biztonsági ﬁgyelmeztetések
Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes ﬁgyelmeztetést és utasítást. A ﬁgyelmeztetések be nem tartás
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
Csomagolás
A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért
újrahasznosítás céljával leadható.
Használati útmutató
Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el ﬁgyelmesen a következő
biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz.
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).
Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési
és javítási utasításokat is tartalmaz.
A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében
felmerült sérülésekért vagy károkért.
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A biztonsági útmutatót ﬁgyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi
újraolvasás érdekében őrizze meg
FIGYELEM! Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata estén áramütés,
személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági
rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok“ kifejezés alatt minden alábbi szövegrész
esetében elektromos hálózatból (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros
(csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében
őrizze meg az összes ﬁgyelmeztetést és utasítást.
Munkakörnyezet
Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A
munkahelyi rendetlenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja
el.
Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz
tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a
kommutátoron szikrázás jöhet létre, amely a porok vagy gőzök begyulladását okozhatja.
Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési
helyszínen és annak közelében ne tartózkodjanak hívatlan személyek, különösen gyermekek!
Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne
hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámhoz
kisgyermekek férhessenek.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati
dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos
villásdugóval rendelkező szerszámhoz soha ne használjon elektromos elosztót, se
másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti
az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák
az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell
helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőrtől szerezhet be.
Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az
áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne
érjen az elektromos szerszámhoz vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa
el folyóvízzel, és ne merítse vízbe.
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Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza
és ne rángassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja
a villásdugót a csatlakozókábelnél rángatva kihúzni a dugaljból. A csatlakozókábelek
mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró
tárgyaktól.
Az elektromos szerszám kizárólag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. Minden
esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám
gyári adattábláján található paramétereknek.
Soha na dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy
villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki
paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az
elektromos szerszámot kültérben kívánja használni, használjon hozzá kültéri használatra
alkalmaz hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak
túlforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévélni a dobról.
Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kültérben kívánja
használni, kizárólag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott
elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos
áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárólag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon
fogja, mivel használat közben a vágó vagy fúró tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám
csatlakozókábellel érintkezhet.
Személyi biztonság
Az elektromos szerszám használata során legyen ﬁgyelmes és elővigyázatos, szenteljen
maximális ﬁgyelmet a végzett tevékenységnek. Összpontosítson a munkára. Soha ne
dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábító hatású anyagok, alkohol vagy
gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi ﬁgyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. Minden esetben használjon
munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A
személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő
csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását. Soha ne hordozza az elektromos
hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja.
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló
„kikapcsolt“ állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben
az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz,
hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának
teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.
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A szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot és szerszámot. Az
elektromos szerszám forgó részébe csatlakoztatott állítókulcs vagy szerszám súlyos
személyi sérülést okozhat.
Minden esetben ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. Kizárólag
ott végezze a munkát, ahova biztonságosan elér. Soha ne becsülje túl magát. Ha fáradt, ne
használja az elektromos szerszámot.
Megfelelő munkaruhát viseljen. Kerülje a bő ruhadarabokat és az ékszereket. Ügyeljen
arra, hogy a haja, öltözete vagy teste más részei ne kerüljenek túlságosan közel az
elektromos szerszám forgó vagy túlforrósodott részeihez.
Használjon porelszívót. Amennyiben az elektromos szerszám lehetővé teszi porelszívó
berendezés használatát, biztosítsa annak megfelelő csatlakoztatását és használatát. E
berendezések használata csökkenti a por okozta veszély mértékét.
Fogja be ﬁxen a munkadarabot. Használjon asztalos satut vagy más befogó eszközt, amely
biztonságosan befogja a munkadarabot.
Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha szeszes italok, kábítószerek, gyógyszerek
vagy más kábító vagy függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
A készülék nem alkalmas csökkentett ﬁzikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek,
illetve gyermekek általi használatra, kivéve ha a felelősségükért közvetlen felelősséget viselő
személy felügyelete alatt állnak, vagy attól a szerszám használatára vonatkozó utasítást nem
kaptak. Gyermekek esetében folyamatos felügyelet biztosítása szükséges annak elkerülése
érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
Az elektromos szerszám használata és karbantartása
A munkavégzés során felmerült bármilyen probléma esetében, tisztítás vagy karbantartás,
továbbá minden áthelyez előtt, illetve munkavégzés után minden esetben húzza ki az
elektromos szerszámot az elektromos hálózatból! Soha ne dolgozzon az elektromos
szerszámmal, ha az bármilyen módon megsérült.
Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot ad ki, azonnal fejezze be a munkát.
Soha ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és
biztonságosabban dolgozik, ha az előírt paramétereknek megfelelő fordulatszámon
üzemelteti. Az adott tevékenységnek megfelelő, helyes szerszámot használjon. A helyes
szerszám jobban és biztonságosabban végzi a rendeltetésének megfelelő munkát.
Soha ne használjon olyan elektromos szerszámot, amely nem kapcsolható be vagy ki
biztonságosan a főkapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A sérült, hibás
kapcsoló javítását szakszervizre kell bízni.
Húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózatból még azt megelőzően,
hogy beállítaná, tartozékot cserélne benne, vagy karbantartási műveletet végezne rajta. Ez az
intézkedés megakadályozza, hogy a szerszámot véletlenszerűen elindítsa.
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A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatlan személyektől távol tárolja.
Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott
kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárolja.
Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a
mozgó részek beállítását és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok
vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítsa annak előírásszerű
megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett
szerszámok megkönnyítik a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott
munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól
eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközöket stb. a konkrét
elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, ﬁgyelembe véve
a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint
előírásszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata
Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „0-kikapcsolt“ állásban
található. Az akkumulátor bekapcsolt állapotú szerszámba helyezése jelentős veszélyforrást
jelent.
Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a gyártó által előírt töltőt használjon. Más akkumulátor
típushoz használatos töltő használata annak megsérülésének, illetve tűz kialakulásának
veszélyével jár.
Kizárólag az adott szerszámhoz szánt akkumulátort használjon. Más akkumulátorok
használata személyi sérüléshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
Ha nem használja az akkumulátort, fémtárgyaktól - pl. kapcsok, kulcsok, csavarok és más
egyéb apró fémtárgyak - elkülönítve tárolja, mivel azok rövidzárat okozhatnak. Az
akkumulátor rövidre zárása személyi sérülést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Az akkumulátorral óvatosan járjon el. Ellenkező esetben az akkumulátorból vegyi anyag
szivároghat. Kerülje az érintkezést ezzel a vegyi anyaggal, amennyiben mégis érintkezne vele,
folyóvízzel mossa le az érintett felületet. Ha a vegyi anyag szembe jutna, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorban található vegyi anyag súlyos személyi sérülést okozhat.
Szerviz
Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak
szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet).
Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javíttassa meg. Kizárólag eredeti vagy a
gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárólag ily módon biztosítható a
felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.
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Viseljen egy porvédőálarcot

Ne dobja a szemétbe
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3. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A GÉP ALKOTÓELEMEINEK LEÍRÁSA ÉS BEAZONOSÍTÁSA
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IBT[OÃMOJLÎWÃOUBOZBHIP[QPOUPTÙUNVUBUÃTUJTNFMMÊLFMUFL WFHZFB[UGJHZFMFNCF

";&4;,¸;)"4;/¦-"5"
.JFMĹUUBIÃMÓ[BUJBMK[BUIP[DTBUMBLP[UBUOÃB[FT[LÕ[U HZĹ[ĹEKÕONFHSÓMB IPHZB
IÃMÓ[BUJBMK[BUGFT[ÛMUTÊHFÊTBT[ÓSÓQJT[UPMZNŕT[BLJBEBUBJCBONFHIBUÃSP[PUU
GFT[ÛMUTÊHNFHFHZF[JLFHZNÃTTBM
3ÕH[ÎUTFBIPSET[ÎKBU
$TBWBSKBMFBT[ÓSÓQJT[UPMZUBSUÃMZÃU
¦MMÎUTBCFBT[ÎWÓDTÕWFU ÃCSB )BBT[ÎWÓDTĹNFHGFMFMĹFOWBOCFÃMMÎUWB BUBSUÃMZ
UBSUBMNÃUT[JOUFNBSBEÊLUBMBOVMLJMFIFUQFSNFUF[OJ7Î[T[JOUFTGFMÛMFUQFSNFUF[ÊTF
FTFUÊOÃMMÎUTBBT[ÎWÓDTÕWFUFMĹSFGFMFOÊ[ĹJSÃOZCB "ÃCSB 'FKGÕMÕUUJUÃSHZBL
QFSNFUF[ÊTFLPSÃMMÎUTBBT[ÎWÓDTÕWFUIÃUSBGFMÊOÊ[ĹJSÃOZCB #ÃCSB 
)FMZF[[FBUBSUÃMZUFHZÙKTÃHQBQÎSSB ÊTUÕMUTFGFMB[FMĹLÊT[ÎUFUUCFWPOÓBOZBHHBM
4[FSFMKFGFMBSVHBMNBTMÊHUÕNMĹU)FMZF[[FCFBMÊHUÕNMĹUBGĹFHZTÊHÊTB
T[ÓSÓQJT[UPMZGPHBOUZÙKÃOBLDTBUMBLP[ÃTÃCB ÃCSB 
)FMZF[[FBT[ÓSÓQJT[UPMZUBGĹFHZTÊHQJT[UPMZUBSUÓKÃCB
)FMZF[[FB[FT[LÕ[UFHZUJT[UB TÎLGFMÛMFUSF OFIPHZQPSWBHZQJT[PLLFSÛMKÕOB
QJT[UPMZCB
"[FT[LÕ[UBIPSET[ÎKTFHÎUTÊHÊWFMIPSEP[[B
*SÃOZÎUTBBT[ÓSÓQJT[UPMZUBLF[FMFOEĹGFMÛMFUSF
"QFSNFUF[FOEĹBOZBHNFOOZJTÊHÊOFLÊTBQFSNFUF[ÊTJNÓET[FSOFLB
NFHIBUÃSP[ÃTÃIP[FMĹT[ÕSQSÓCÃMKBLJFHZLBSUPOMBQPOWBHZFHZ BQFSNFUF[OJ
LÎWÃOUGFMÛMFUIF[IBTPOMÓGFMÛMFUFO
"T[ÓSÓQJT[UPMZIBT[OÃMBUÃIP[OZPNKBNFHBCFÊTLJLBQDTPMÓHPNCPU

4[ÓSÃTJCFÃMMÎUÃTPL
)ÃSPNGÊMFT[ÓSÃTJCFÃMMÎUÃTLÕ[ÛMWÃMBT[UIBU

'ÛHHĹMFHFTMBQPTTVHÃS WÎ[T[JOUFTGFMÛMFUFLIF[ "ÃCSB

7Î[T[JOUFTMBQPTTVHÃS GÛHHĹMFHFTGFMÛMFUFLIF[ #ÃCSB

,ÕSTVHÃS TBSLPLIP[ ÊMFLIF[ÊTOFIF[FOFMÊSIFUĹUFSÛMFUFLIF[ $ÃCSB

"T[ÓSÃTJCFÃMMÎUÃTNFHWÃMUP[UBUÃTB
.JVUÃO FHZ LJDTJU NFHMB[ÎUPUUB B CJ[UPTÎUÓ BOZÃU  GPSHBTTB FM B MÊHTBQLÃU B LÎWÃOU
T[ÓSÃTJ CFÃMMÎUÃTSB  NBKE T[PSÎUTB NFH B CJ[UPTÎUÓ BOZÃU  ÃCSB  4PIB OF OZPNKB
NFHBT[ÓSÓQJT[UPMZSBWBT[ÃUBMÊHTBQLBCFÃMMÎUÃTBLÕ[CFO
(/(.7520266=53,6=72/<
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"QFSNFUF[FOEĹBOZBHNFOOZJTÊHÊOFLCFÃMMÎUÃTB
"QFSNFUF[FOEĹBOZBHNFOOZJTÊHÊOFLCFÃMMÎUÃTÃIP[GPSHBTTBFMBT[ÓSÓQJT[UPMZ
SBWBT[ÃOUBMÃMIBUÓT[BCÃMZ[ÓU
CBMSBGPSHBUWBLFWFTFCC
KPCCSBGPSHBUWBUÕCC ÃCSB

1FSNFUF[ÊTJNÓET[FS
"MFHKPCCFSFENÊOZFMÊSÊTFÊSEFLÊCFOBQFSNFUF[ÊTFMĹUUHZĹ[ĹEKÕONFHSÓMB 
IPHZBGFMÛMFUUFMKFTFOUJT[UBÊTFHZFOMFUFT)BT[ÛLTÊHFT HPOEPTBOLÊT[ÎUTFFMĹB
GFMÛMFUFU
5BLBSKPOMFNJOEFOPMZBOGFMÛMFUFU BNJSFOFNT[FSFUOFQFSNFUF[OJ CFMFÊSUWFB
DTBWBSPLBUÊTDTBWBSNFOFUFLJT
"QFSNFUF[FOEĹBOZBHNFOOZJTÊHÊOFLÊTBQFSNFUF[ÊTJNÓET[FSOFLB
NFHIBUÃSP[ÃTÃIP[FMĹT[ÕSQSÓCÃMKBLJFHZLBSUPOMBQPOWBHZFHZ BQFSNFUF[OJ
LÎWÃOUGFMÛMFUIF[IBTPOMÓGFMÛMFUFO"DÊMUFSÛMFUIF[LÊQFTUNJOEJHLÎWÛMSĹMLF[EKFB
QFSNFUF[ÊTU¾HZFMKFOSÃ IPHZTFNNJUOFIBHZKPOLJBDÊMUFSÛMFUFOCFMÛM
"QFSNFUF[ÊTUBLBSKÃWBMJSÃOZÎUTB OFQFEJHBDTVLMÓKÃWBM±HZCJ[UPTÎUIBUKBB[
FHZFOMFUFTUÃWPMTÃHPUBT[ÓSÓQJT[UPMZÊTBLF[FMFOEĹGFMÛMFULÕ[ÕUU"LÎWÃOU
T[ÓSÃTJT[ÊMFTTÊHUĹMGÛHHĹFOUBSUTPODNUÃWPMTÃHPU"#ÃCSBBIFMZUFMFO
QFSNFUF[ÊTJQP[ÎDJÓUNVUBUKBCF BIPMOFNUBSUBOBLFHZFOMFUFTUÃWPMTÃHPUB
LF[FMFOEĹGFMÛMFUUĹM
.JOEJHUBSUTBBT[ÓSÓQJT[UPMZUVHZBOBLLPSBUÃWPMTÃHSBBLF[FMFOEĹGFMÛMFUUĹM"
LJWÃMBT[UPUUT[ÓSÃTJCFÃMMÎUÃTUÓMGÛHHĹFO WBHZWÎ[T[JOUFTFOWBHZGFMÛMSĹMMFGFMÊ
IBMBEWBQFSNFUF[[FO
"T[ÓSÓQJT[UPMZUFHZFOMFUFTTFCFTTÊHHFMNP[HBTTB IPHZBGFMWJUUCFWPOBUJT
FHZFOMFUFTWBTUBHTÃHÙWÃWÃMKPO
)BBCFWPOÓBOZBHGFMIBMNP[ÓEJLBGÙWÓLÃCBOÊTBMÊHTBQLÃCBO UJT[UÎUTBNFH
NJOELFUUĹUWÎ[[FMWBHZPMEÓT[FSSFM

";&4;,¸;)"4;/¦-"5¦/",4;¾/&5&-5&54&
"NFOOZJCFOIV[BNPTBCCJEFJH NBYÓSB OFNIBT[OÃMKBB[FT[LÕ[U WÊHF[[FFM
B[BMÃCCJBLBU
,BQDTPMKBLJB[FT[LÕ[U
)FMZF[[FBT[ÓSÓQJT[UPMZUBQJT[UPMZUBSUÓCB
LPNQPOFOTŕQPMJUÙSIBT[OÃMBUBFTFUÊOB[POOBMUJT[UÎUTBNFHB[FT[LÕ[U

";&4;,¸;,*,"1$40-¦4"4.&(5*4;5±5¦4"
"NFHGFMFMĹNŕLÕEÊTÊSEFLÊCFONJOEJHHPOEPTBOUJT[UÎUTBNFHB[FT[LÕ[U
7ÃMBTT[BMFB[FT[LÕ[UB[ÃSBNFMMÃUÃTSÓM)PTT[BCCT[ÛOFUFLFUNFHFMĹ[ĹFOÊT
GFTUÊTJNVOLÃMBUPLBULÕWFUĹFOT[FMMĹ[UFTTFLJBUBSUÃMZU
3ÕWJEJEĹSFOZJTTBLJBUBSUÃMZU NBKE[ÃSKBB[UWJTT[B WBHZIÙ[[BNFHBT[ÓSÓQJT[UPMZ
SBWBT[ÃU ÊTÕOUTFWJTT[BB[ÕTT[FTNFHNBSBEUCFWPOÓBOZBHPUBTBKÃUUÃSPMÓKÃCB
)'63(
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";&4;,¸;,*,"1$40-¦4"4.&(5*4;5±5¦4"
4[FSFMKFT[ÊUBT[ÓSÓQJT[UPMZU
$TBWBSKBMFBUBSUÃMZU"NFHNBSBEUCFWPOÓBOZBHPUÕOUTFWJTT[BBTBKÃU
UÃSPMÓKÃCB
OUTÕOPMEÓT[FSUWBHZWJ[FUBUBSUÃMZCB NBKEDTBWBSKBB[UWJTT[B,J[ÃSÓMBH$PU
NFHIBMBEÓHZVMMBEÃTQPOUUBMSFOEFMLF[ĹPMEÓT[FSUIBT[OÃMKPO
4[FSFMKFÕTT[FBT[ÓSÓQJT[UPMZU ÃCSB 
$TBUMBLP[UBTTBB[FT[LÕ[UB[ÃSBNFMMÃUÃTIP[ LBQDTPMKBCF NBKEQFSNFUF[[FB[
PMEÓT[FSUWBHZWJ[FUFHZUBSUÃMZCBWBHZFHZSVIÃSB
,BQDTPMKBLJB[FT[LÕ[U NBKEWÃMBTT[BMFB[ÃSBNFMMÃUÃTSÓM
$TBWBSP[[BMFBUBSUÃMZDTÕWÊU "ÃCSB  BT[ÓSÓQJT[UPMZUÕS[TÊSĹM$TBWBSKBMFB
T[FMFQCVSLPMBUÃU "ÃCSB  NBKEWFHZFLJBNFNCSÃOU "ÃCSB  .JOEFO
FHZFTSÊT[FHZTÊHFUHPOEPTBOUJT[UÎUTPONFH
$TBWBSKBMFBCJ[UPTÎUÓBOZÃU ÊTUÃWPMÎUTBFMBMÊHTBQLÃUÊTBGÙWÓLÃU&HZLFGÊWFM 
WBMBNJOUWÎ[WBHZPMEÓT[FSIBT[OÃMBUÃWBMUJT[UÎUTBNFHBMÊHTBQLÃU B
GÙWÓLBDTBUMBLP[ÓUÊTBGÙWÓLÃU4PIBOFIFHZFTGÊNUÃSHHZBMWÊHF[[FFMB
T[ÓSÓQJT[UPMZDTBUMBLP[ÓJOBL NFNCSÃOKÃOBL GÙWÓLÃKBOZÎMÃTBJOBLWBHZ
T[FMMĹ[ĹOZÎMÃTBJOBLUJT[UÎUÃTÃU
&HZSVIÃWBM WBMBNJOUPMEÓT[FSWBHZWÎ[IBT[OÃMBUÃWBMUJT[UÎUTBNFHBT[ÓSÓQJT[UPMZ
LÛMTFKÊU
4[FSFMKFÕTT[FBSÊT[FHZTÊHFLFU

";&4;,¸;,*,"1$40-¦4"4.&(5*4;5±5¦4"
"[FT[LÕ[ULJ[ÃSÓMBHTÊSUFUMFONFNCSÃOOBMIBT[OÃMKB "ÃCSB  )FMZF[[FB
NFNCSÃOUBT[FMFQBMTÓSÊT[ÊSF ÙHZIPHZBUŕMFGFMÊOÊ[[FO,ÕWFTTFB
T[ÓSÓQJT[UPMZUÕS[TÊOGFMUÛOUFUFUUKFM[ÊTFLFU)FMZF[[FBT[FMFQCVSLPMBUÃUB
T[ÓSÓQJT[UPMZSB ÊTÓWBUPTBODTBWBSKBSÃ)FMZF[[FBOZÎMÃTTBMFMMÃUPUU
GÙWÓLBDTBUMBLP[ÓUBGÙWÓLBFMÊ #ÃCSB 
*MMFTT[FCFBGÙWÓLÃUBT[ÓSÓQJT[UPMZUÕS[TÊCF NBKEGPSHBTTBFMBNFHGFMFMĹ
JSÃOZCB)FMZF[[FCFBMÊHTBQLÃUBGÙWÓLÃCB NBKET[PSÎUTBNFHBCJ[UPTÎUÓ
BOZÃU)FMZF[[FBUBSUÃMZDTBUMBLP[ÓUBT[ÎWÓDTĹBMÃ ÊTDTÙT[UBTTBĹLFUFHZNÃTCB
&IIF[GJOPNBOGPSHBTTBFMBUBSUÃMZDTBUMBLP[ÓU ÊTJMMFTT[FCFBUBSUÃMZDTBUMBLP[ÓU
ÊTBT[ÎWÓDTÕWFUBT[ÓSÓQJT[UPMZUÕS[TÊCF

"$40."(5"35"-."
 'ĹFHZTÊH
 $TĹ
 )PSET[ÎK
 7JT[LP[JUÃTNÊSĹQPIÃS
 4[ÓSÓQJT[UPMZ
 'FTUÊLUBSUÃMZ
 5JT[UÎUÓLFGF
(/(.7520266=53,6=72/<
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4. TECHNIKAI ADATOK
(/(.7520266=Ð5Ð3,6=72/<:
Feszültség
Fogyasztás
6]yUiVLWHOMHVtWPpQ\
A hangnyomás szintje
$WDUWiO\WpUIRJDWD
Hangteljesítményszint
VédĘosztály
Súly

230V/50Hz
0W
:
dB(A)
0/
dB(A)
II
, kg

+DV]QiODWL~WPXWDWyQ\HOYLYiOWR]DW
$V]|YHJpVPĦV]DNLSDUDPpWHUHNYiOWR]WDWiViQDNMRJDIHQQWDUWYD
$V]|YHJNLYLWHOpVPĦV]DNLVSHFLILNiFLyNHOĘ]HWHVILJ\HOPH]WHWpVQpONOYiOWR]KDWQDNpVD
YiOWR]WDWiVRNMRJDIHQQWDUWYD
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5. MEGSEMMISÍTÉS
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT
&620$*2/Ï$1<$*.(=(/e6e5ė/
A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt
hulladékgyűjtőbe.
A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA
A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a
használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési
hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával
adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában
vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti
az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék
vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az
értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a
helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi
hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék
helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.
Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki
a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru
értékesítőjénél.
Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja
likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi
hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.
Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek
a terméket érintik.
A szöveg, formatervezés és műszaki speciﬁkációk változása megengedett előzetes
ﬁgyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

)'63(

