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Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  UWAGA! 

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Ostrożnie wypakuj produkt i zwróć uwagę, by nie wyrzucić żadnej części opakowania przed wypakowaniem 

i zidentyfi kowaniem wszystkich części urządzenia.
 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
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je 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 (na przykład 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

UWAGA!

Przed użyciem tego narzędzia przeczytaj 
uważnie instrukcję obsługi.

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

Zachowaj bezpieczną odległość od innych 
osób!
UWAGA! Podczas pracy z tym narzędziem 
uważaj, aby w pobliżu nie znajdowały się 
żadne inne osoby (bezpieczna odległość: 
15 m). To dotyczy przede wszystkim dzieci 
i zwierząt.

Korzystaj ze środków ochrony słuchu, 
wzroku i głowy.
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Korzystaj z rękawic roboczych.

Uważaj na spadające gałęzie.

Noś obuwie robocze.

UWAGA! Podczas pracy z tym narzędziem 
uważaj, aby w pobliżu nie znajdowały się 
żadne przewody elektryczne (bezpieczna 
odległość: 10 m).
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3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  Uwaga!

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

  Uwaga!
W przypadku niewłaściwego użytkowania to narzędzie elektryczne może być niebezpieczne. Przestrzegaj 
wskazówek ostrzegawczych i dotyczących bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Tylko 
w ten sposób zagwarantujesz odpowiednie bezpieczeństwo i skuteczność podczas pracy z tym narzędziem. 
Za stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji odpowiada 
obsługa narzędzia. Nigdy nie używaj tego narzędzia, jeśli osłony ochronne zamontowane przez producenta 
narzędzia nie znajdują się we właściwej pozycji.

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIEM
  Uwaga!

UWAGA! Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i poleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
z zaleceniami dotyczącymi obsługi narzędzia. Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń lub zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa, może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych 
obrażeń.

  Uwaga!
Przechowuj wszystkie zalecenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu w celu ich 
użycia w przyszłości.

Przez termin „narzędzia elektryczne” (elektronarzędzia) we wszystkich poniższych ostrzeżeniach rozumie się 
narzędzie elektryczne zasilane z sieci (z kablem zasilającym) lub z akumulatora (bez kabla zasilającego).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
  Dbaj o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy. Przeładowane i niedoświetlone 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. Nieuwaga może 
spowodować utratę kontroli nad wykonywaną czynnością.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
  Wtyczka kabla zasilającego narzędzia musi być zgodna z gniazdkiem. 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 ryzyko 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, zwiększa się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
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  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, co robisz i myśl przy pracy z narzędziem elektrycznym. Nie używaj narzędzi 

elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony, 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. Ochronne środki bezpieczeństwa, takie 
jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, solidny kask ochronny i ochronniki słuchu, które 
są używane w odpowiednich warunkach pracy, obniżają ryzyko obrażeń osób.

  Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem akumulatora do narzędzia, 
przed odłożeniem do przechowania lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że wyłącznik uruchamiający 
jest nastawiony na pozycję wyłączone. Przenoszenie narzędzia 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 zdejmij z narzędzia klucze lub elementy regulujące. 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.

  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 poruszające się części. Jeśli urządzenia są wyposażone w adapter do podłączenia 
urządzenia do odsysania i zbierania pyłu, zapewnij ich właściwe podłączenie i prawidłowe funkcjonowanie. 
Użycie takich urządzeń może obniżyć ryzyko dotyczące pyłu.

OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZIA I JEGO KONSERWACJA
  Nie przeciążaj elektronarzędzia. 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 regulacją narzędzia, przed wymianą akcesoriów lub przed przechowywaniem narzędzia, wyciągnij 

wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka lub wyjmij z narzędzia baterię. Te kroki zapobiegawcze obniżają 
niebezpieczeństwo włączenia narzędzia.

  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. Sprawdź, czy ruchome części nie są wychylone lub zablokowane, 
zwróć szczególną uwagę na pęknięcia, złamania poszczególnych części i inne okoliczności, które mogą 
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mieć wpływ na działanie narzędzia. 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, może być niebezpieczne.

SERWIS
  Naprawy elektronarzędzia należy powierzyć wykwalifi kowanemu technikowi, który będzie korzystać 

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

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z NOŻYCAMI DO ŻYWOPŁOTÓW
  Zachowaj wystarczającą odległość wszystkich części ciała od listwy nożyc. Nie usuwaj odciętego materiału 

i nie trzymaj przycinanego materiału, jeśli noże się poruszają. Podczas usuwania materiału zablokowanego 
w nożycach do żywopłotów zapewnij, aby główny wyłącznik znajdował się w pozycji wyłączonej. Krótka 
chwila nieuwagi podczas pracy z nożycami do żywopłotów może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  Nożyce do żywopłotów przenoś za rękojeść z zatrzymaną listwą tnącą. Podczas transportu lub 
przechowywania urządzenia zawsze zakładaj na noże osłonę ochronną. Właściwe obchodzenie się 
z nożycami do żywopłotów zmniejszy ilość możliwych obrażeń nożami nożyc.

  Elektronarzędzie trzymaj tylko za izolowane rękojeści, aby nie doszło do kontaktu noży nożyc do żywopłotu 
z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub z ich własnym kablem zasilającym. Jeśli listwa tnąca będzie 
w kontakcie z „żywym” przewodem elektrycznym, spowoduje przewodzenie nieizolowanych części 
urządzenia i może doprowadzić do porażenia obsługi prądem elektrycznym.

  Utrzymuj kabel zasilania poza obszarem cięcia. Podczas pracy kabel zasilający może być ukryty 
w krzewach i może zostać przypadkiem przecięty.

INNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
  Bezpieczeństwo w miejscu pracy Używaj elektronarzędzia wyłącznie w sposób i do celów opisanych 

w niniejszej instrukcji obsługi.  Obsługa lub użytkownik tego elektronarzędzia odpowiada za wypadki lub 
potencjalne zagrożenia osób trzecich lub ich majątku.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
  W celu poprawy bezpieczeństwa podczas pracy z elektronarzędziem należy używać źródła chronionego 

przez ochronnik przeciwprzepięciowy (RCD) z prądem różnicowym 30 mA lub mniejszą wartością. Przed 
każdym użyciem elektronarzędzia skontroluj ten ochronnik przeciwprzepięciowy. Przed użyciem narzędzia 
upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli kabel zasilający wykazuje znaki zużycia lub 
uszkodzenia, wymień go.

  Jeśli kabel zasilający lub zużyty, nie używaj tego narzędzia.
  Jeśli kabel jest przycięty lub jeśli jego izolacja jest uszkodzona, natychmiast odłącz narzędzie od zasilania. 

Nie dotykaj kabla, dopóki narzędzie nie jest odłączone od źródła zasilania.
  Dbaj o to, aby kabel był prowadzony równo i nie był splątany. Splątane kable mogą się przegrzewać 

i obniżać wydajność narzędzia.
  Przed odłączeniem kabla zasilającego lub przedłużacza zawsze najpierw wyłącz narzędzie głównym 

wyłącznikiem.
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  Wyłącz narzędzie, odłącz kabel i przed zwinięciem i odstawieniem skontroluj, czy kabel nie jest zużyty lub 
uszkodzony. Nie naprawiaj uszkodzonego kabla, zawsze wymieniaj go na nowy.

  Kabel zwijaj ostrożnie, aby nie doszło do splątania.
  Do zasilania narzędzia używaj wyłącznie sieć z prądem zmiennym z parametrami zgodnymi z danymi na 

tabliczce znamionowej.
  Pod żadnym pozorem nie podłączaj żadnej części tego narzędzia do przewodu uziemiającego.

KABLE
  Używaj przedłużaczy spełniających normę HD 516. Zwróć się do technika – elektryka.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
  Zawsze używaj właściwej odzieży ochronnej, rękawic ochronnych i solidnego obuwia.
  Przed przycinaniem krzewów usuń z nich przedmioty obce i druty. Podczas regulacji narzędzia (obracanie 

jednostki tnącej, przechylanie listwy tnącej itd.) najpierw załóż osłonę ochronną. Podczas tych czynności 
nożyce do żywopłotów nie mogą opierać się o listwę tnącą.

  Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem i po jakimkolwiek uderzeniu, do którego doszło podczas cięcia 
skontroluj ewentualne zużycie lub uszkodzenie nożyc do żywopłotów i w razie potrzeby oddaj je do naprawy. 
Przed rozpoczęciem pracy z teleskopowymi nożycami do żywopłotu zawsze upewnij się, że osłona rąk jest 
przymocowana we właściwej pozycji.

  Nigdy nie używaj niekompletnego narzędzia lub narzędzia, które zostało zmienione w nieuprawniony sposób.

OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZIA I JEGO KONSERWACJA
  Zapoznaj się z instrukcjami szybkiego awaryjnego wyłączenia tego narzędzia.
  Nigdy nie przenoś narzędzia, chwytając za osłonę listwy tnącej.
  Nigdy nie używaj tych nożyc do żywopłotów, jeśli elementy ochronne (osłona rąk, włączniki bezpieczeństwa 

dla obu rąk, osłona zabezpieczająca, wyłącznik awaryjny listwy tnącej) są uszkodzone.
  Podczas pracy z tymi nożycami do żywopłotów nigdy nie używaj drabiny. W poniższych sytuacjach odłącz 

kabel zasilający:
- Przed pozostawieniem narzędzia bez nadzoru przez jakikolwiek czas.
- Przed usunięciem jakiegokolwiek materiału zablokowanego w listwie tnącej.
- Przed jakąkolwiek kontrolą, czyszczeniem lub konserwacją tego narzędzia.
- Po kontakcie listwy tnącej z przedmiotem obcym.

  Nie używaj tego narzędzia, jeśli nie masz stuprocentowej pewności co do jego absolutnie bezpiecznego 
stanu technicznego,
- Jeśli narzędzie zacznie niepokojąco drgać. W takim przypadku natychmiast skontroluj narzędzie. 

Nadmierne drgania mogą prowadzić do obrażeń.
- Przed przekazaniem narzędzia innej osobie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
  Uwaga!

RYZYKO OBRAŻEŃ! Nie dotykaj ruszających się noży.

  Uwaga!
Po zakończeniu lub przerwaniu pracy użyj osłony ochronnej listwy tnącej. 

  Utrzymuj wszystkie nakrętki i śruby dobrze dokręcone, aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie narzędzia.
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4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA

Rys. 1: Nożyce do żywopłotów
1. Listwa tnąca
2. Przycisk bezpieczeństwa do regulacji kąta cięcia
3. Uchwyt przedni
4. Oczko do mocowania szelek
5. Uchwyt tylny
6. Przycisk bezpieczeństwa włącznika włączone/wyłączone
7. Włącznik
8. Dźwignia mocująca do przedłużenia teleskopowego
9. Obrotowe oczka do mocowania przedłużenia teleskopowego do głowicy narzędzia

Rys. 2: Uruchamianie
10. Włóż akumulator (nie wchodzi w skład zestawu) do dostarczonej listwy tnącej.
11. Szelki

Rys. 3: Demontaż silnika z głowicą tnącą z listwy teleskopowej dla oszczędności miejsca 
podczas transportu

Rys. 4: Użycie przedłużenia teleskopowego
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5. OBSŁUGA
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE NARZĘDZIA
Wsuń akumulator do przeznaczonej na to listwy. Następnie wciśnij przycisk bezpieczeństwa (rys. 1, pozycja 
6) na bok, aby móc użyć włącznika włączone/wyłączone (rys. 1, pozycja 7). Teraz urządzenie zostanie 
uruchomione. Gdy zwolnisz włącznik, urządzenie przestanie pracować. Uwaga: Listwa tnąca może jeszcze 
przez chwilę się poruszać.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIEM
  Trzymaj narzędzie obiema rękami za właściwe uchwyty.
  Nożyce do żywopłotów mogą poruszać się w przód i w tył dzięki obustronnym nożom tnącym lub ruchem 

wahadłowym z jednej strony na drugą.

  Najpierw przycinaj boczne części żywopłotu, a następnie jego górną część. 
  Żywopłoty przycinaj ruchem od dołu ku górze. 
  Aby osiągnąć równe cięcie, trzymaj nożyce do żywopłotów pod kątem 5–10° do żywopłotu. 
  Przycinaj żywopłot na ukos. W ten sposób zapobiegniesz osłabieniu dolnej części żywopłotu 

spowodowanemu przez brak światła. 
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  Górną część żywopłotu przycinaj na lekko zaokrąglony kształt. 
  Jeśli wymagane jest znaczne przycięcie, przeprowadź je stopniowo kilka razy. 
  Jeśli to konieczne, napnij sznurek, by równo przycinać żywopłot. 
  Młode żywopłoty przycinaj na pożądany kształt. Główny pęd nie może zostać uszkodzony, zanim żywopłot 

nie osiągnie pożądanej wysokości. Wszystkie pozostałe pędy można skrócić o połowę. 
  Odcięte części poddaj prawidłowej ekologicznej utylizacji. 
  Czas przycinania:  Liściaste żywopłoty: 

- Czerwiec + październik
- Iglaste żywopłoty: Kwiecień i sierpień
- Szybko rosnące żywopłoty (na przykład iglaste): od maja około co 6 tygodni 

  Ostrzeżenie: Uważaj na ptaki gniazdujące w żywopłocie. Przycinaj tylko po okresie lęgowym lub omiń tę 
część żywopłotu. 

6. KONSERWACJA
CZYSZCZENIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

  Uwaga!
Niebezpieczeństwo porażenia lub uśmiercenia prądem elektrycznym!
Przed jakąkolwiek konserwacją tego narzędzia zawsze odłącz je od źródła zasilana i załóż osłonę na listwę 
tnącą. Nie czyść tych nożyc do żywopłotów pod bieżącą wodą (nie używaj zwłaszcza myjki ciśnieniowej).

  Wycieraj te nożyce do żywopłotów zwilżoną ściereczką.
  Smaruj listwę tnącą przy pomocy smaru o niskiej lepkości. Upewnij się, że smar nie ma styczności 

z plastikowymi elementami.

7. PRZECHOWYWANIE
  Uwaga! 

Przechowuj nożyce do żywopłotów poza zasięgiem dzieci.

  Odłącz od nożyc do żywopłotów kabel zasilający.
  Czyść te nożyce do żywopłotów zgodnie z instrukcjami podanymi w części 7. Konserwacja i załóż na listwę 

tnącą osłonę.
  Przechowuj nożyce do żywopłotów w suchym miejscu, gdzie nie grozi ryzyko obrażeń.
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8. DANE TECHNICZNE
Model FZN 70405-0

Napięcie znamionowe 20 V

Długość listwy tnącej 420 mm

Średnica ciętej gałęzi 16 mm

Prędkość noży 2800/min          

Maksymalny czas pracy 45 minut (2 Ah), 90 minut (4 Ah)

AKCESORIA

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka
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9. 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 tłumaczeniu z języka oryginalnego.
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10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt/marka:  Akumulatorowe teleskopowe nożyce do żywopłotu / FIELDMANN

Typ/model:  FZN 70405-0jako model fabryczny D05101300
 DC 20 V, szerokość cięcia 420 mm, Klasa III, IPX0
 zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 84 dB(A)
 gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 91 dB(A)

Producent:  FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
 NIP: CZ26726548

Produkt jest zgodny z poniższymi dyrektywami i rozporządzeniami:
Dyrektywa MD 2006/42/WE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa NEOW 2000/14/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

oraz spełnia poniższe normy:
EN 62841-1:2015
EN 62841-4-2:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
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