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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy
a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod 
pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme 
uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. 
V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální 
ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního 
střediska).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod 
k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Vysvětlení štítků s pokyny na stroji
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (Obr. 1)

Obsah dodávky

Elektrické nůžky
Ochranná lišta nůžek
Návod k obsluze
Záruční list

4. KDE LZE ELEKTRICKÉ NŮŽKY POUŽÍVAT
Správné použití

Tyto elektrické nůžky jsou určeny ke stříhání živých plotů, keřů, křovin a půdopokryvných 
rostlin na soukromých zahradách a pozemcích.Předpokladem správného používání el. nůžek 
je dodržování těchto pokynů.

POZOR! Nebezpečí úrazu! Elektrické nůžky nesmí být používány k sečení trávníků/okrajů 
trávníků nebo k řezání materiálů pro kompost.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR! Z důvodu bezpečnosti tyto elektrické nůžky nesmí používat osoby mladší 16 let a 
osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití. Osoby s omezenými fyzickými nebo 
mentálními schopnostmi mohou tyto elektrické nůžky používat pouze pod dohledem nebo na 
základě pokynů odpovědné osoby.

Popis stroje a obdah dodávky | Kde lze eletrické nůžky používat | Bezpečnostní pokyny

1 Řezací čepel
2 Ochranný kryt
3 Přední rukojeť s vypínačem
4 Zadní rukojeť s vypínačem
5 Držák kabelu
6 Zadní rukoje  s vypínačemť

(Obr. 1)
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POZOR! Při nesprávném používání může být tento výrobek nebezpečný. K zajištění přimě
řené bezpečnosti a výkonu při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat varování                             
a bezpečnostní pokyny. Uživatel odpovídá za dodržování varování a pokynů obsažených                   
v tomto návodu a uvedených na výrobku. Nejsou-li ochranné kryty dodané výrobcem správně 
umístěny, výrobek nepoužívejte.

Doporučuje se používat ochranu očí. 
Obecná varování o bezpečnosti elektronářadí.

POZOR! Přečtěte si všechna bezpečností varování a pokyny. 

POZOR! Nedodržení varování a pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru 
resp. vážnému úrazu.

POZOR! Veškerá varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

POZOR! Výraz „elektronářadí“ používaný ve varováních označuje elektronářadí napájené      
z elektrické sítě (s kabelem) nebo z baterie (bez kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

Udržujte pracovní místo v čistotě a dobře osvětlené.
Práce v neuklizených a tmavých prostorech často vede k nehodám.
Elektronářadí nepoužívejte na místech, kde hrozí exploze, jako např. v blízkosti hořlavých 
kapalin, plynů nebo v prašném prostředí. 
Elektronářadí produkuje jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary.
Během používání elektronářadí udržujte dostatečnou vzdálenost od dětí a přihlížejících. 
Rozptylování může vést ke ztrátě kontroly.

Elektrická bezpečnost

Zástrčka elektronářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. U 
uzemněného elektronářadí nikdy nepoužívejte adaptéry na zásuvky.
Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako je potrubí, topení, sporáky a 
lednice. 
Je-li vaše tělo spojeno se zemí, hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
Elektronářadí nevystavujte dešti ani vlhku. 
Voda v elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Kabel nikdy nepoužívejte k nesprávným účelům, např. k nošení, tahání nebo vypínání 
elektronářadí ze sítě. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horka, oleje, ostrých povrchů 
nebo pohyblivých částí
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Během používání elektronářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu 
použití. 

Bezpečnostní pokyny
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Používáním kabelu vhodného k venkovnímu použití snížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
Nelze-li zabránit používání elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte napájení chráněné 
proudovým chráničem. 

Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Při používání elektronářadí buďte pozorní, sledujte to, co děláte, a používejte zdravý rozum.
Elektronářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo 
léků. 
Chvilka nepozornosti během používání elektronářadí může vést k vážnému zranění. 
Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. 
Ochranné pomůcky, jako např. protiprašný respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, tvrdá 
pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané v odpovídajících podmínkách, snižuje riziko 
zranění.
Vyvarujte se neúmyslnému spuštění. Dříve, než nástroj připojíte ke zdroji energie, resp. baterii, 
nebo než nástroj zvednete či ho přenesete, ujistěte se, že je vypínač v poloze vypnuto (OFF). 
Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo zapojení proudu do elektronářadí s 
vypínačem v poloze zapnuto (ON) vede k nehodám.
Před spuštěním elektronářadí odstraňte veškeré seřizovací nástroje nebo klíče. 
Nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k rotující části elektronářadí, mohou způsobit 
zranění.
Nepřeceňujte se. Za každých okolností si udržujte stabilní postoj a rovnováhu. 
Budete tak lépe ovládat elektronářadí v nepředvídaných situacích.
Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oděvy a šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice v 
dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. 
Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
Jsou-li dodány prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, zda 
jsou správně připojena a používána.
Používání těchto zařízení může snížit rizika spojená s prachem.

Používání a údržba elektronářadí

Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou 
práci. 
Správné elektronářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
Nepoužívejte elektronářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. 
Jakékoliv elektronářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
Odpojujte nářadí vytažením zástrčky ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 
příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. 
Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického 
nářadí.

Bezpečnostní pokyny
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Elektronářadí skladujte mimo dosah dětí a zabraňte používání elektronářadí osobami, které 
nejsou obeznámeny s elektronářadím nebo tímto návodem k použití. 
Elektronářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
Provádějte údržbu elektronářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, 
soustřeďte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit 
funkci elektronářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. 
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.
Správně udržované a naostřené řezací nástroje se s menší pravděpodobností zachytí za 
materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
Elektronářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a 
takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektronářadí, a to s ohledem na dané 
podmínky práce a druh prováděné práce. 
Používání elektronářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k 
nebezpečným situacím.
Používejte elektronářadí, příslušenství a břitové destičky v souladu s těmito pokyny, s ohledem 
na pracovní podmínky a práci, kterou se chystáte provádět. 
Používání elektronářadá k jiným než zamýšleným účelům by mohlo vést k nebezpečné 
situaci.

Servis

Nechte si své elektronářadí servisovat kvalifikovaným technikem, který bude používat pouze 
identické náhradní díly
Díky tomu zachováte bezpečnost elektronářadí.

Bezpečností varování u elektrických nůžek na živý plot

Všechny části těla udržujte mimo řezací nůž. Když se nůž pohybuje, neodstraňujte uříznutý 
materiál ani nedržte materiál, který chcete uříznout. Při odstraňování zadřeného materiálu 
zajistěte, aby byl spínač ve vypnuté poloze. 
Chvíle nepozornosti při použití elektrických nástrojů může mít za následek vážné zranění 
osob.
Elektrické nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, když je nůž zastavený. Při přepravě nebo 
skladování nůžek na živý plot vždy nasaďte kryt nože. Řádnou manipulací s nůžkami se 
snižuje riziko osobního zranění noži.
Držte elektrický přístroj za izolované rukojeti, protože řezací nůž by mohl přijít do styku 
s vlastnísíťovou šňůrou. 
Kontakt řezacího nože s přívodní šňůrou, která je pod napětím, může způsobit přenos napětí 
na kovové části přístroje a může vést k úrazu elektrickým proudem.
Udržujte kabel mimo oblast střihání.
Během provozu se může kabel ztratit v křoví a může být omylem přeříznut.

Bezpečnostní pokyny
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6. DODATEČNÁ BEZPEČNOSTÍ 
DOPORUČENÍ

Bezpečnost pracovní oblasti

Výrobek používejte způsobem a k účelům popsaným v tomto návodu.
Obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody nebo rizika způsobená jiným osobám nebo jejich 
majetku.

Elektrická bezpečnost

Britský normalizační ústav (British Standards Institute) doporučuje zařízení k omezení 
zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem nepřesahujícím 30mA. Zkontrolujte 
proudový chránič před každým použitím. Před použitím zkontrolujte kabel, zda není 
poškozen, a v případě poškození nebo opotřebení kabel vyměňte.
Výrobek nepoužívejte, jsou-li elektrické kabely poškozené nebo opotřebované.
Dojde-li k pořezání kabelu nebo poškození izolace, elektronářadí okamžitě odpojte ze zdroje 
elektrické energie. Elektrického kabelu se nedotýkejte, dokud není odpojen od dodávky 
elektrické energie.
Váš prodlužovací kabel musí být rozvinutý. Svinuté kabely se mohou přehřívat a snižovat tak 
účinnost vašeho přístroje.
Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte přívod 
elektrického proudu.

Před svinutím kabelu k uskladnění vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického 
proudu a zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí. 
Neopravujte poškozený kabel. Vyměňte ho za nový
Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhněte se zkroucení.
Přístroj připojujte pouze k takovému síťovému napětí, které odpovídá jmenovité hodnotě 
vyznačené na výrobním štítku.
Zemnění by nemělo být za žádných okolností spojeno s žádnou částí výrobku.

Kabely

Používejte pouze prodlužovací kabely povolené dle HD 516. Zeptejte se odborníka.

Osobní bezpečnost

Vždy noste vhodný oděv, rukavice a bezpečnou obuv.
Důkladně zkontrolujte oblast, kde se má výrobek používat, a odstraňte všechny kabely a jiné 
cizí předměty.

Dodatečné bezpečnostní pokyny
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Veškeré úpravy (otáčení řezacího nože, naklonění hlavy nože) musí být prováděno s 
nasunutým pouzdrem a elektrické nůžky nesmějí ležet při těchto úpravách na noži.
Před používáním a po každém nárazu zkontrolujte nářadí, zda nevykazuje známky opotřebení 
a v případě potřeby opravte.
Před použitím elektrických nůžek se vždy ujistěte, že je k nůžkám řádně připevněný ochranný 
kryt ruky, který byl součástí dodávky.
Nikdy nepoužívejte neúplný výrobek nebo výrobek s nepovolenou úpravou.

Používání a údržba elektronářadí 

Naučte se jakým způsobem rychle vypnout nůžky na živý plot v případě nouzové situace.
Nikdy nedržte nůžky za ochranný kryt ruky.
Nepoužívejte nůžky na živý plot, když jsou bezpečnostní přípravky (ochrana ruky, obouruční 
spínání, ochranný kryt, rychlý vypínač nože) poškozené.
Během používání výrobku nepoužívejte žebřík.

Vytáhněte zástrčku ze sítě

Chystáte-li se výrobek na nějakou dobu opustit.
Chystáte-li se odstranit ucpání.
Před kontrolou, čištěním nebo práci na zařízení.
 zasáhnete-li nějaký předmět. Výrobek nepoužívejte, dokud si nejste zcela jisti, že je výrobek 
 schopný bezpečného provozu.
Začne-li přístroj neobvykle vibrovat. Okamžitě výrobek zkontrolujte. Nadměrná vibrace může 
 vést ke zranění.
Chystáte-li se výrobek předat jiné osobě.

Údržba a skladování

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Nedotýkejte se nožů. Po ukončení práce nebo při jejím 
přerušení nasaďte na nože ochranný kryt.

Udržujte všechny matice a šrouby utažené, abyste zajistili, že jsou nůžky v bezpečném 
provozním stavu.

7. ROZSAH POUŽITÍ
Nůžky na živý plot používejte výhradně k řezání živých plotů, keřů a jiných okrasných dřevin. Při 
použití nůžek na živý plot k jinému účelu, než je výslovně uveden v návodu, hrozí riziko jejich 
poškození nebo vážného poranění obsluhy.

Dodatečné bezpečnostní pokyny | Rozsah použití
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8. MONTÁŽ STROJE 
Montáž ochranného krytu a lišty

Nasuňte přiložený ochranný kryt (Obr. 1 - bod 2) do drážek v těle plotových nůžek a upevněte 

Připojení k elektrické síti

Nůžky na živý plot připojte pouze k jednofázovému napájení střídavým proudem. 
Ověřte si, že parametry napájecí sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku
nářadí.
Připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky vhodného prodlužovacího kabelu. 
Vytvořte smyčku, protáhněte ji otvorem v zadní rukojeti a zahákněte ji za držák kabelu

 (Obr. 1 - bod 5).

9. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
POZOR! Varování!
Nářadí používejte výhradně k účelům uvedeným v kapitole Rozsah použití.

Zapnutí nářadí

Stiskněte oběma rukama současně vypínač na zadní rukojeti (Obr. 1 - bod 6) a vypínač  

Vypnutí nářadí

Uvolněte vypínač (Obr. 1 - bod 6) nebo (Obr.1 - bod 3).

Poznámka: 
Brzda řezacích čepelí zastaví pohyb čepelí do 0,5 s, tedy téměř okamžitě. Malý záblesk v 
oblasti horních ventilačních otvorů je normální a nepředstavuje žádné riziko ani pro vás, ani 
pro nářadí.

Montáž stroje | Spuštění nářadí | Stříhání živých plotů

jej na obou stranách pomocí přiložených upínacích šroubů.

na přední rukojeti (Obr. 1 - bod 3).

Nastavení rukojeti

 Zadní rukojeť je možné nastavit do do 4 horizontálních poloh. 
Jednotlivé polohy jsou 45° a 90° vpravo a vlevo.

 Přitáhněte tlačítko (Obr. 2 - bod 1) a nastavte požadovanou polohu. 

 POZOR! Ujistěte se, že se tlačítko nastavení vrátilo do výchozí polohy a zadní rukojeť je 
aretována v jedné z poloh. Není-li tomu tak, nůžky se nespustí.

(Obr. 2)
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Bezpečnostní čepel má na bocích zakulacené a odstupňované zuby, které snižují riziko úrazu
při práci s nářadím. Další ochrana proti nárazu brání nežádoucímu zpětnému rázu při 
náhodném kontaktu čepelí se stěnou, plotem aj.
Pokud dojde k zaseknutí či zablokování čepelí cizím předmětem, okamžitě vypněte motor,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte předmět z čepelí.
Upozornění: Při kontaktu čepelí s kovovými předměty, např. s plotem, může dojít k poškození
čepelí.
Při stříhání dávejte pozor, abyste měli napájecí kabel vždy bezpečně za sebou. Živý plot
začněte stříhat vždy v nejbližším bodě k napájecí zásuvce a postupujte od ní směrem dál. 
Proto si směr postupu řezu naplánujte ještě před zahájením stříhání živého plotu.

11. SKLADOVÁNÍ 
El. nůžky je nutno skladovat mimo dosah dětí.
Vytáhněte síťovou zástrčku.
Očistěte el. nůžky a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.
El. nůžky skladujte na suchém nemrznoucím místě.

12. ÚDRŽBA 
Čištění nůžek na živý plot

POZOR! Nebezpečí poranění / úrazu elektrickým proudem! Před prováděním údržby přístroj 
vždy odpojte z el. sítě a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.

Očistěte nůžky na živý plot vlhkým hadříkem. 
Řezací čepel 2 namažte olejem s nízkou viskozitou. 
Vyhněte se kontaktu s umělohmotnými částmi.

10. STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ
Před zahájením stříhání plotu najděte větve o průměru větším než 20 mm a odřízněte je
prořezávacími nůžkami na větve.
Lichoběžníkový řez odpovídá přirozenému růstu rostlin a přispívá k optimálnímu růstu živého
plotu.
Nejprve zastřihněte boční strany směrem zdola nahoru. Nyní zastřihněte horní část do tvaru
dle svého přání; zvolit můžete rovný střih, střih do tvaru střechy nebo kulaté zastřižení.
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13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí/frekvence 230 ~ 240 V/50 Hz

Otáčky naprázdno

Příkon

Délka lišty
Max. průměr střihu

Hmotnost

Návod k použití v originálním jazyce.

1700 ot./min

600 W

550 mm

20 mm

2,60 kg

Deklarovaná úroveň hluku 100db(A)

Maximální úroveň vibrací 2.755m/s2   K=1.5m/s2

14. CO DĚLAT „KDYŽ...“
V následující tabulce jsou popsány kontroly a postupy, které můžete provést, nebude-li vaše 
nářadí pracovat správně. Neumožní-li tyto pokyny nalezení nebo odstranění problému, kontaktujte 
autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ!: Před zkoumáním závady proveďte vypnutí nářadí a odpojte zástrčku 
napájecího kabelu od zásuvky.

Když... Možná příčina Odstranění

Nůžky na živé ploty 
nepracují

– Bez napájení
– Vadná zásuvka
– Poškozený prodlužovací kabel

– Zkontrolujte napájení
– Vyzkoušejte jinou zásuvku, proveďte výměnu
–  Zkontrolujte napájecí kabel a je-li to nutné, proveďte 

výměnu (Kontaktujte autorizovaný servis)

Nůžky na živé ploty 
pracují přerušovaně

–  Poškozený prodlužovací kabel

–  Závada vnitřní elektroinstalace
–  Poškozený spínač zapnuto/vypnuto

–  Zkontrolujte napájecí kabel a je-li to nutné, proveďte 
výměnu

–  Kontaktujte autorizovaný servis
–  Kontaktujte autorizovaný servis

Motor běží, ale nože se 
nepohybují

–  Vnitřní závada –  Kontaktujte autorizovaný servis

Nože nůžek jsou horké –  Tupé nože
–  Nože nůžek jsou deformovány
–  Příliš velké tření způsobené nedostatkem 

maziva

–  Nechejte nože nabrousit
–  Nechejte nože opravit
–  Použijte mazivo ve spreji
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Prohlášení o shodě

        
Produkt : Elek / FIELDMANN

Typ/ model: FZN 2505-E
                                          AC 230-240V, 50Hz, 600W, 0 0mm

PA= 86,1 dB(A)
WA= 100 dB(A)

Výrobce:
Praha 10, Czech Republic 

VAT no:  CZ26726548

mi mi:
Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive RoHS 2011/65/EU
Directive Noise 2000/14/EC

a normami:
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

:    Praze                                  no:
          Chairman of the Board

:     13. 9. 2019                                           Podpis:
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16. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 
výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 
vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


