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Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  UWAGA! 

Przed użyciem produktu należy starannie przeczytać tę instrukcję.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Ostrożnie wypakuj produkt i nie wyrzucaj żadnych elementów opakowania przed wypakowaniem 

i identyfi kacją wszystkich części.
 Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami i zaleceniami może 

spowodować ryzyko wypadku, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

OPAKOWANIE
Produkt został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. 
Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi urządzenia i właściwym sposobem ich użycia. Przechowuj 
instrukcję w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości. Zaleca się zachowanie co najmniej przez okres 
gwarancji oryginalnego opakowania wraz z elementami wewnętrznymi, paragonu i karty gwarancyjnej. W razie 
konieczności przemieszczenia należy zapakować urządzenie do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę produktu podczas transportu (np. przewożenie lub wysłanie 
urządzenia do serwisu). 

Uwaga: Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. 
Stosowanie się do zaleceń użytkowania jest niezbędnym warunkiem prawidłowego użytkowania 
urządzenia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania zawiera także informacje na temat 
wykonywania konserwacji i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
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2. SYMBOLE

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń 
istnieje ryzyko powstania obrażeń.

Chroń narzędzie przed działaniem wilgoci 
i nigdy nie zostawiaj go na deszczu!

Zanim zaczniesz używać urządzenie, 
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Używaj środków ochrony wzroku.

Używaj środków ochrony słuchu.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
Lwa 90 dB (A).
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Opis urządzenia i zawartość opakowania

3. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA

1. Narzędzie tnące
2. Osłona rąk
3. Rękojeść do uchwycenia przednią ręką
4. Blokada bezpieczeństwa
5. Rękojeść do uchwycenia tylną ręką
6. Wyłącznik główny
7. Otwór do zawieszania
8. Osłona ostrza listwy tnącej z otworem do zawieszenia
9. Akumulator (nie wchodzi w skład zestawu)
10. Kontrolki LED pokazują stan naładowania
11. Przycisk wyświetlania stanu naładowania
12. Przycisk zwolnienia akumulatora
13. Kontrolki
14. Ładowarka (nie wchodzi w skład zestawu)
15. Osłona listwy tnącej

DOSTARCZONE ELEMENTY
Wyjmij całą zawartość pudełka i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia i czy masz do 
dyspozycji wszystkie poniższe elementy:

  Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
  Osłona ochronna listwy
  Instrukcja obsługi
  Karta gwarancyjna

Jeśli któregoś z elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
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4. KORZYSTANIE Z AKUMULATOROWYCH 
NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

WYKORZYSTANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu są przeznaczone do przycinania żywopłotów, krzewów i roślin pnących 
w prywatnych ogrodach i na mniejszych działkach. Prawidłowy sposób korzystania z nożyc do żywopłotu jest 
uzależniony od przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

 UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie używaj nożyc do żywopłotu do koszenia trawy / przycinania krawędzi 
trawników lub do koszenia masy organicznej przeznaczonej do kompostowania.

5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  Uwaga!

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa z nożyc nie mogą korzystać osoby poniżej 16 roku życia, ani osoby, 
które nie zapoznały się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Osoby o ograniczonych 
zdolnościach psychicznych lub fi zycznych mogą używać nożyc do żywopłotu wyłącznie będąc pod nadzorem 
osoby upoważnionej lub jeśli zostały przeszkolone przez wykwalifi kowaną osobę upoważnioną.

  Uwaga!
W przypadku niewłaściwego wykorzystania to narzędzie elektryczne może być niebezpieczne. Stosuj się 
do ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi; tylko w ten sposób 
zagwarantujesz wystarczający poziom bezpieczeństwa i efektywności podczas pracy z tym narzędziem. 
Stosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji dotyczące bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i na samym 
narzędziu należy do zakresu odpowiedzialności osoby, która obsługuje narzędzie. Nigdy nie używaj narzędzia, 
jeśli osłony ochronne, które zostały do niego zamontowane przez producenta, nie są w prawidłowej pozycji.

  Używaj odpowiednich środków ochrony wzroku.
  Stosuj się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa narzędzia.

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIEM
  Uwaga!

UWAGA! Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
z instrukcją obsługi narzędzia. Niestosowanie się do ostrzeżeń lub instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń

  Uwaga!
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zachowaj w stosownym miejscu dostępnym do późniejszego 
wglądu.

Pojęcie „narzędzie elektryczne (elektronarzędzie), użyte we wszystkich poniższych ostrzeżeniach, oznacza tak 
narzędzie zasilane z sieci elektrycznej (przez kabel), jak narzędzie akumulatorowe (bez kabla).
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
  Dbaj o utrzymanie czystości i dobrego oświetlenia w miejscu pracy. Przepełnione lub nieoświetlone miejsce 

pracy może spowodować wypadki. Nie używaj narzędzia elektrycznego w środowisku wybuchowym, 
jak np. pomieszczenie z cieczami łatwopalnymi, gazami lub substancjami pyłowymi. W urządzeniu 
elektrycznym dochodzi do iskrzenia, które może spowodować zapalenie pyłu łatwopalnego lub wyziewów.

  Podczas pracy z narzędziem zachowaj bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. Rozproszenie uwagi 
podczas pracy może spowodować utratę kontroli nad wykonywaną czynnością.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
  Wtyczka kabla zasilającego narzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy w żaden sposób 

nie przerabiaj wtyczki. W przypadku urządzenia chronionego za pomocą uziemienia nie używaj żadnych 
redukcji wtyczek. Oryginalne wtyczki i odpowiednie gniazdka obniżają niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym.

  Nie dotykaj uziemionych powierzchni takich jak rurociągi, kaloryfery, kuchenki elektryczne i lodówki.  
W przypadku uziemienia Twojego ciała wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie narażaj 
urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli do urządzenia elektrycznego 
przedostanie się woda, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Zachowaj ostrożność podczas manipulowania kablem zasilającym. Nigdy nie używaj kabla zasilającego 
do przenoszenia lub przesuwania narzędzia i nie pociągaj za kabel podczas odłączania urządzenia od 
sieci elektrycznej. Nie dopuść do kontaktu kabla z zatłuszczonymi, gorącymi i ostrymi przedmiotami lub 
z ruchomymi częściami. Uszkodzony lub splątany kabel zasilający zwiększa ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

  Podczas pracy z narzędziem na zewnątrz korzystaj z przedłużaczy przeznaczonych do użytku 
zewnętrznego. Użycie kabla do użytku zewnętrznego obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym środowisku w obwodzie zasilającym musi się 
znajdować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) obniża 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
  Zachowaj ostrożność, kontroluj wykonywaną pracę i zachowaj rozwagę podczas pracy z narzędziem 

elektrycznym. Nie używaj narzędzi elektrycznych w przypadku zmęczenia lub będąc pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków. Krótka chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może 
prowadzić do poważnych obrażeń.

  Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Środki ochronne, takie jak maska 
ochronna, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny i ochronniki słuchu, które są przeznaczone do 
użytkowania w konkretnych warunkach pracy, obniżają ryzyko obrażeń.

  Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia narzędzia. Przed rozpoczęciem podłączania akumulatora, 
odstawieniem narzędzia akumulatorowego lub jego przeniesieniem, zawsze się upewnij, że włącznik 
znajduje się w wyłączonej pozycji. Przenoszenie urządzenia elektrycznego przy jednoczesnym 
umieszczeniu palca na głównym włączniku lub podłączanie kabla zasilającego do sieci elektrycznej 
w momencie, kiedy włącznik główny jest w pozycji włączone, może spowodować obrażenia.

  Przed uruchomieniem elektronarzędzia zawsze się upewnij, że w jego pobliżu nie znajdują się klucze lub 
elementy regulujące, a jeśli tak jest, zdejmij je. Klucze lub elementy regulujące zapomniane na obracających 
się częściach narzędzia mogą spowodować obrażenia.

  Nie przeszkadzaj sam/-a sobie. Podczas pracy zachowaj stabilną pozycję i równowagę. Umożliwi to lepszą 
obsługę urządzenia elektrycznego w nieoczekiwanych sytuacjach.



PL

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU INSTRUKCJA OBSŁUGI

67Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

  Ubierz się stosownie. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Zadbaj o to, aby włosy, odzież lub rękawice nie 
dostały się niebezpiecznie blisko ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
uchwycone przez ruchome części. Jeśli urządzenia są wyposażone w adapter do podłączenia urządzenia 
do odsysania i zbierania pyłu, zapewnij jego właściwe podłączenie i prawidłowe funkcjonowanie. Użycie 
takich urządzeń może obniżyć ryzyko związane z pyłem.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA NARZĘDZIA ELEKTRYCZNEGO
  Nie przeciążaj elektronarzędzi. Używaj odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego typu pracy.  Przy 

użyciu odpowiedniego typu narzędzia elektrycznego praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.
  Jeśli nie można włączyć i wyłączyć głównego włącznika narzędzia, nie używaj narzędzia. Każde narzędzie 

elektryczne z niedziałającym głównym włącznikiem jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
  Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek regulacji elektronarzędzia, wymiany części lub przed odstawieniem 

narzędzia do przechowywania, zawsze odłącz kabel z gniazdka sieciowego i/lub wyjmij akumulator. Te 
kroki zapobiegawcze obniżają niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

  Jeśli nie używasz narzędzia, przechowuj je z dala od dzieci i nie pozwól, aby z narzędzia korzystały osoby 
niezapoznane z jego obsługą lub z niniejszą instrukcją. Narzędzie elektryczne w rękach niewykwalifi kowanej 
osoby jest niebezpieczne.

  Wykonuj konserwację elektronarzędzia. Skontroluj odchylenie lub zablokowanie ruchomych części, 
zwracając uwagę na pęknięcia, złamane części i jakiekolwiek inne zjawiska, które mogą mieć negatywny 
wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli narzędzie jest uszkodzone, oddaj je przed użyciem do naprawy. 
Przyczyną wielu usterek bywa zaniedbanie konserwacji narzędzia.

  Dbaj o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi 
ostrzami rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje.

  Narzędzi elektrycznych, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami, 
w sposób określony dla danego typu urządzenia elektrycznego. Należy również wziąć pod uwagę warunki 
środowiska pracy i rodzaj pracy, który będzie wykonywany. Używanie narzędzia elektrycznego do innych 
celów niż te, do których jest przeznaczone, mogłoby spowodować niebezpieczne sytuacje.

SERWIS
  Naprawy narzędzia elektrycznego powierz wykwalifi kowanemu technikowi, który będzie korzystać 

z oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zagwarantujesz bezpieczne działanie elektronarzędzia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z NOŻYCAMI DO ŻYWOPŁOTU
  Nie zbliżaj żadnych części ciała do listwy tnącej. W czasie, gdy noże tnące się poruszają, nie usuwaj 

przyciętego materiału ani nie przytrzymuj materiału przeznaczonego do przycięcia. Podczas 
odblokowywania materiału, który zablokował się w nożycach, zawsze się upewnij, że główny wyłącznik jest 
wyłączony. Nawet krótka chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może prowadzić do 
poważnych obrażeń.

  Akumulatorowe nożyce do żywopłotu przenoś za rękojeść, z zatrzymaną listwą tnącą. Podczas transportu 
lub przechowywania nożyc do żywopłotu zawsze zakładaj osłonę ochronną na listwę tnącą. Prawidłowy 
sposób obsługi teleskopowych nożyc do żywopłotu zmniejszy możliwość obrażeń spowodowanych przez 
noże listwy tnącej.

  Elektronarzędzie zawsze trzymaj tylko za izolowane powierzchnie uchwytów, aby ograniczyć możliwość 
kontaktu listwy tnącej nożyc z ukrytymi przewodnikami elektrycznymi lub ich własnym kablem zasilającym. 
Jeśli listwa tnąca wejdzie w kontakt z przewodnikiem elektrycznym będącym pod napięciem, spowoduje 
przewodnictwo nieizolowanych części narzędzia, co może prowadzić do porażenia obsługi prądem 
elektrycznym.
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  Utrzymuj kabel zasilania poza obszarem cięcia. Podczas użytkowania może dojść do ukrycia kabla 
w krzewach i do jego przecięcia nożami tnącymi.

6. ZAKRES UŻYCIA
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu należy wykorzystywać wyłącznie do przycinania żywopłotów, krzewów 
i innych rośli ozdobnych. Jeśli akumulatorowe nożyce do żywopłotu są wykorzystywane do innych celów, niże 
te, które dosłownie podano w instrukcji obsługi, grozi niebezpieczeństwo uszkodzenia nożyc lub poważnych 
obrażeń.

7. OBSŁUGA
7.1 ŁADOWANIE AKUMULATORA

  UWAGA! 
Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas manipulacji z urządzeniami wyposażonymi w akumulatory przestrzegaj 
wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

  UWAGA! 
Grozi ryzyko uszkodzenia jednostki! Nie dopuść, aby doszło do pełnego rozładowania akumulatora.

  UWAGA! 
Grozi ryzyko uszkodzenia jednostki! Jeśli doszło do automatycznego wyłączenia narzędzia, należy zwolnić 
przycisk wyłącznika.

Uwaga: Ten akumulator Li-Ion można ładować w dowolnym momencie, bez wpływu na jego żywotność. 
Przerwanie procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.

Uwaga: Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, ładowarka przełączy się na tryb ładowania 
uzupełniającego. W ten sposób akumulator może zostać na stałe w ładowarce.

Przed pierwszym użyciem akumulator musi zostać całkowicie doładowany. (czas ładowania: ok. 60 minut).
  Wciśnij przycisk zwalniający (12) i wyjmij akumulator z narzędzia. (Por. rys. A, B)
  Włóż akumulator prawidłowo do ładowarki. (Por rys. C)
  Podłącz kabel ładowarki do gniazdka sieciowego. Stan naładowania jest wskazywany przez kontrolki 

świetlne (13). 
(Więcej informacji znajdziesz w części poświęconej kontrolkom świetlnym akumulatora.)

  Włóż akumulator do narzędzia i upewnij się, że doszło do jego prawidłowego zatrzaśnięcia. (Por. rys. D, E)

Kontrola naładowania akumulatora.
  Wciśnij przycisk wyświetlania stanu naładowania akumulatora (11).
  Stan naładowania akumulatora pokazują odpowiednie 4 kontrolki świetlne LED (10). 

Opis wskaźników naładowania akumulatora:
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 Świecą wszystkie 4 kontrolki LED:
 Akumulator jest w pełni naładowany.

 Świecą 3, 2 lub 1 kontrolka LED:
 Akumulator jest wystarczająco naładowany.

 Mruga 1 kontrolka LED:
 Akumulator jest rozładowany, naładuj go.

 Wszystkie kontrolki LED mrugają:
 Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny.

7.2. SKONTROLUJ PRZED UŻYCIEM!
  ZAGROŻENIE! 

Uwaga, niebezpieczeństwo urazu! Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek usterki, nie używaj narzędzia. Jeśli usterka 
wystąpi w jakiejkolwiek części, przed ponownym uruchomieniem narzędzia wymień tę wadliwą część.

Skontroluj wyposażenie zabezpieczające i bezpieczny stan tego narzędzia:
  Skontroluj wystarczające dokręcenie wszystkich części.
  Skontroluj narzędzie pod względem widzialnych uszkodzeń: złamane części, pęknięcia itp.

7.3 PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW
  UWAGA! 

Grozi niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzia! W pobliżu stałych ogrodzeń zachowaj szczególną 
ostrożność! Jeśli dojdzie do uchwycenia odłamków, drutów siatki ogrodzeniowej lub podobnych przedmiotów 
w mechanizmie tnącym, natychmiast wyłącz narzędzie.

  Usuń uchwyt ochronny listwy tnącej (patrz rys. F). 
  Włączanie: Wciśnij bezpiecznik (4) wyłącznika i jednocześnie wciśnij sam włącznik (6). Nie wciskaj grotu 

listwy tnącej w głąb żywopłotu. (Por rys. G) 
  Wyłączanie: Zwolnij włącznik (6). 
  Po wyłączeniu odczekaj na pełne zatrzymanie listwy tnącej. 
  Następnie załóż na listwę osłonę.

7.4 ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYCINANIA ŻYWOPŁOTÓW
  UWAGA! 

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego! Nie używaj nożyc do żywopłotu w okresie 
spoczynku wegetacji. Przed rozpoczęciem przycinania żywopłotu upewnij się, że nie mają w nim gniazd ptaki.

1. Przytnij żywopłot na pożądaną 
wysokość.

2. Podczas przycinania bocznej strony 
żywopłotu tnij na skos od dołu do góry.

3. Górne rogi żywopłotu zaokrąglij.
4. Tylną stronę żywopłotu przytnij stosownie 

na poziom terenu.
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8. DANE TECHNICZNE
Numer pozycji FZN 70205-0

Napięcie znamionowe 20 V

Prędkość obrotowa 1300 obr./min

Maksymalna średnica przycinanego materiału 16 mm

Czas pracy 25 min (2 Ah), 50 min (4 Ah)

Hamulec elektryczny tak

Długość pręta 510 mm

AKCESORIA

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  ZAGROŻENIE! 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji lub czyszczenia:
  Wyjmij akumulator.
  Odczekaj na ostygnięcie narzędzia.

Przegląd części
W razie potrzeby

Co? Jak?

Czyszczenie narzędzia    Czyszczenie mechanizmu tnącego Posmaruj mechanizm tnący olejem 
i wyczyść szczotką.

Następnie spryskaj olejem wszystkie strony mechanizmu tnącego.

Czyszczenie narzędzia
  Usuń wszystkie największe zanieczyszczenia.
  Wytrzyj narzędzie lekko zwilżoną ściereczką.
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10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE

  ZAGROŻENIE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń! Zapewnij, aby do narzędzia nie miały dostępu żadne nieupoważnione osoby!

  Wsuń na mechanizm osłonę ochronną.
  Przechowuj narzędzie w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.

TRANSPORT
  Wsuń na mechanizm osłonę ochronną.
  Zabezpiecz narzędzie tak, aby podczas transportu nie mogło dojść do jego przemieszczania się.
  Jeśli to możliwe, podczas transportu narzędzia używaj jego oryginalnego opakowania.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

  ZAGROŻENIE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń! Niewłaściwie wykonane naprawy mogą prowadzić do tego, że narzędzie nie 
będzie pracować bezpiecznie. To zagraża Tobie i Twojemu otoczeniu.

Awarie są często powodowane przez drobne usterki. Większość z nich można łatwo naprawić samodzielnie. 
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem przeczytaj poniższą tabelę. Unikniesz wielu problemów 
i być może wydatków.

Usterka/awaria Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Narzędzie nie pracuje.

Czy akumulator nie jest niewłaściwie 
włożony?

Włóż akumulator prawidłowo do 
narzędzia.

Czy akumulator nie jest rozładowany?    Naładować baterię.

Czy akumulator nie jest uszkodzony? Zwróć się do najbliższego ośrodka 
serwisowego.Czy narzędzie nie jest uszkodzone?

Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać naprawy, zwróć się do najbliższego ośrodka serwisowego. Uświadom 
sobie, że jakiekolwiek nieprawidłowe naprawy powodują utratę gwarancji i mogą spowodować kolejne wydatki.
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12. UTYLIZACJA

Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich 
ekologiczną utylizację.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane, 
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący 
się likwidacją odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na 
śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie 
nowego, odpowiedniego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu 
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony 
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi 
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku 
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub 
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może 
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dla fi rm w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji 
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską. 
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych 
urzędach lub u sprzedawcy.

Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt/marka:  Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu / FIELDMANN

Typ/model:  FZN 70205-0 jako model fabryczny D05002600
 Prąd stały 20 V (zasilanie akumulatorowe), prędkość 1300/m-1, szerokość cięcia 510 mm,
 Klasa III, IPX0
 LPA = 77,3dB(A), LWA = 90dB(A)

Producent:  FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czechy
 Nr VAT: CZ26726548

Produkt jest zgodny z dyrektywami i przepisami podanymi poniżej:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa dotycząca emisji hałasu 2000/14/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

oraz normami:
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
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