
FDTP 2204-A



PL

AKUMULATOROWY PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO FDTP 2204-A

43

AKUMULATOROWY PISTOLET 
DO KLEJENIA NA GORĄCO

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup tego akumulatorowego pistoletu do klejenia na gorąco. Przed 
przystąpieniem do użytkowania należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
i zachować ją do wglądu w przyszłości.
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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.  OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE ZALECENIA. Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, 
może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  Zapoznaj się z tym pistoletem do klejenia na gorąco. Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcją obsługi. 
Zapoznaj się z zastosowaniami i ograniczeniami, jak również ze specyfi cznymi potencjalnymi zagrożeniami 
związanymi z tym produktem. Przestrzeganie tej instrukcji zmniejszy ryzyko porażenia prądem, pożaru lub 
poważnych obrażeń. 

  Podczas montażu części, użytkowania tego produktu lub wykonywania przy nim czynności konserwacyjnych 
zawsze używaj środków ochrony wzroku z bocznymi osłonami oznaczonymi tak, aby spełniały wymagania 
normy ANSI Z87.1. Przestrzeganie tego zalecenia zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń. 

 Nie kładź gorącego pistoletu do klejenia na boku. 
  Umieść kawałek papieru lub tektury pod pistoletem do klejenia na gorąco, aby uchwycić krople gorącego 

kleju i zapobiec uszkodzeniu podłoża. 
 Nie dotykaj gorącej dyszy pistoletu. 
  Używaj tego pistoletu do klejenia na gorąco w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania 

oparów gorącego kleju. 
 Nie kieruj dyszy pistoletu do klejenia w stronę innych osób. 
  Nie przechylaj dyszy pistoletu do klejenia na gorąco do góry i nie używaj go do klejenia przedmiotów nad 

głową. 
  Przed rozpoczęciem pracy z przedmiotem, na który nakładany jest klej, zawsze odczekaj, aż klej ostygnie 

i całkowicie wyschnie. 
  Nie wkładaj do tego produktu niczego poza sztyftami kleju i wkładaj te sztyfty tylko od tyłu tego pistoletu do 

klejenia na gorąco. 
 Podczas wkładania nowego sztyftu kleju nie zbliżaj rąk ani palców do dyszy pistoletu do klejenia na gorąco. 
 Nigdy nie pozostawiaj pracującego pistoletu do klejenia na gorąco bez nadzoru. 
 Nie używaj więcej gorącego kleju niż to konieczne do danego zastosowania. 
  Dbaj o utrzymanie czystości i dobrego oświetlenia powierzchni roboczej. Przepełnione i nieoświetlone 

miejsce pracy może być przyczyną obrażeń. 
  Nie pracuj z produktami zasilanymi z baterii w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary, 

w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Wewnątrz produktów zasilanych za pomocą baterii 
może wystąpić iskrzenie, które może spowodować zapalenie się łatwopalnego pyłu lub oparów. 

  Podczas pracy z pistoletem do klejenia na gorąco zachowaj bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. 
Nieuwaga może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. 

 Nie dopuścić, aby pistolet do klejenia był używany przez dzieci. Produkt nie jest zabawką dla dzieci. 
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  Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki elektryczne 
i lodówki.

 W przypadku uziemienia ciała wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
  Nie narażaj urządzeń zasilanych z baterii na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli do takiego produktu 

przedostanie się woda, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
  Zachowaj ostrożność, kontroluj, co robisz, a podczas pracy przy pomocy tego urządzenia zachowaj zdrowy 

rozsądek. Nie używaj tego produktu, gdy czujesz zmęczenie lub jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu 
lub leków. Krótka chwila nieuwagi podczas pracy z produktem zasilanym z akumulatora może prowadzić do 
poważnych obrażeń. 

  Nie pozwól na przypadkowe uruchomienie urządzenia. Przed podłączeniem do zasilania lub włożeniem 
baterii upewnij się, że główny wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączone. Przenoszenie tego produktu 
z palcem na wyłączniku głównym lub podłączanie baterii, gdy wyłącznik główny jest w pozycji włączonej, 
może spowodować obrażenia. 

  Nie bądź dla siebie przeszkodą. Podczas pracy zachowaj stabilną pozycję i równowagę. Nie używaj tego 
produktu na drabinie lub niestabilnej powierzchni.

 Pozwoli to na lepsze manewrowanie tym produktem w nieoczekiwanych sytuacjach. 
  Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Jeśli masz długie włosy, zwiąż je. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy 

mogą zostać uchwycone przez poruszające się części. 
  Jeśli nie można włączyć lub wyłączyć głównego wyłącznika, nie używaj tego produktu. Każdy produkt 

zasilany z baterii z niedziałającym wyłącznikiem głównym jest niebezpieczny i musi zostać naprawiony.
  Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem tego produktu należy 

wyjąć z niego baterię. Te środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia tego produktu.
  Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwól, aby osoby 

nieobeznane z jego obsługą lub z niniejszą instrukcją obsługiwały ten produkt. Produkty zasilane z baterii są 
niebezpieczne w rękach niewykwalifi kowanych osób. 

  Przeprowadzaj konserwację produktów zasilanych z baterii. Sprawdź, czy ruchome elementy nie są 
wychylone lub zablokowane, czy poszczególne części nie są uszkodzone oraz czy nie wystąpiły inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na działanie tego urządzenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, przed użyciem 
należy oddać go do naprawy.

  Przyczyną wielu usterek bywa zaniedbanie konserwacji produktu. Produkt zasilany z baterii, akcesoria, 
narzędzia robocze itp. używaj zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki środowiska pracy 
i wykonywaną pracę. Używanie tego produktu do innych celów niż te, do których jest przeznaczony, może być 
niebezpieczne. 

  Baterię ładuj wyłącznie w ładowarce wskazanej do tego celu przez producenta. W przypadku użycia 
ładowarki przeznaczonej do jednego typu baterii do ładowania innej baterii, powstaje ryzyko wybuchu 
pożaru. 

  Używaj tych produktów wyłącznie z bateriami, które są do nich przeznaczone. Podczas używania 
jakichkolwiek innych baterii może dojść do obrażeń lub pożaru. 

  Jeżeli bateria nie będzie używana, należy ją przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, takich 
jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogą 
spowodować spięcie styków baterii. Spięcie styków baterii może spowodować oparzenia lub wybuch 
pożaru. 
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  W trudnych warunkach z akumulatora może wyciekać ciecz. Wystrzegaj się kontaktu z tą cieczą. Jeśli 
przypadkiem dotkniesz cieczy, opłucz to miejsce wodą. Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, należy 
natychmiast wypłukać je wodą i zwrócić się o pomoc medyczną. Ciecz wyciekająca z baterii może 
spowodować podrażnienia lub oparzenia. 

  Produkty zasilane z baterii nie muszą być podłączone do gniazdka elektrycznego, ponieważ pozostają 
w stanie gotowości do pracy. Zdaj sobie sprawę z możliwych zagrożeń, jeśli produkt zasilany z baterii nie 
jest używany lub jeśli dokonujesz wymiany jego akcesoriów. Przestrzeganie tej instrukcji zmniejszy ryzyko 
porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń. 

  Nie umieszczaj produktów zasilanych z baterii ani baterii w pobliżu ognia lub źródeł ciepła. Zmniejszy to 
ryzyko wybuchu lub ewentualnych obrażeń. 

  Uważaj, aby nie doszło do zgniecenia, upadku lub uszkodzenia baterii. Nie używaj baterii lub ładowarki, która 
została upuszczona lub została poddana gwałtownemu uderzeniu. Uszkodzona bateria może eksplodować. 
Akumulator uszkodzony w wyniku upadku lub uderzenia należy natychmiast zutylizować w odpowiedni 
sposób. 

  Baterie mogą eksplodować w obecności źródeł zapłonu, takich jak urządzenia z płomieniem kontrolnym. 
Nigdy nie używaj produktu zasilanego z baterii w pobliżu otwartego płomienia, aby zmniejszyć ryzyko 
poważnych obrażeń. W przypadku eksplozji baterii może dojść do odrzucenia odłamków i substancji 
chemicznych. W przypadku kontaktu z tymi substancjami należy natychmiast opłukać się czystą wodą.

  Nie ładuj tego produktu w mokrym lub wilgotnym środowisku. Przestrzeganie tego zalecenia zmniejszy 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy ładować ten produkt zasilany z baterii w miejscu, w którym 
temperatura wynosi powyżej 10°C, ale poniżej 38°C. Nie należy przechowywać tego produktu na zewnątrz 
lub w pojazdach, aby zmniejszyć ryzyko spowodowania poważnych obrażeń. 

  W ekstremalnych warunkach pracy z akumulatora może wyciekać ciesz. W przypadku kontaktu tej cieszy 
ze skórą, należy natychmiast umyć ją wodą z mydłem. Jeżeli ciecz z akumulatora przedostanie się do 
oczu, to przepłukuj je przez minimum kilka minut czystą wodą i natychmiast zwróć się o pomoc medyczną. 
Przestrzeganie tego zalecenia zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń. 

  Naprawy urządzenia elektrycznego zasilanego z baterii należy powierzyć wykwalifi kowanemu technikowi, 
który będzie korzystać z oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zagwarantujesz bezpieczne 
działanie tego produktu. 

  Podczas serwisowania należy zawsze korzystać z identycznych części zamiennych. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w rozdziale Konserwacja niniejszej instrukcji. Użycie niezatwierdzonych części lub 
nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może spowodować ryzyko porażenia prądem lub obrażeń. 

  Wskazówki należy zachować do wglądu. W razie potrzeby zapoznaj się z nimi i wykorzystaj je do 
poinstruowania innych osób, które będą używać tego produktu. Jeśli pożyczasz ten produkt innej osobie, 
przekaż jej również tę instrukcję.
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2.  SYMBOLE

Następujące zwroty ostrzegawcze i ich znaczenia mają na celu opisanie poziomów ryzyka 
związanych z tym produktem:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje 
śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się jej nie 
zapobiegnie.

UWAGA:
Oznacza niebezpieczną sytuację, która mogłaby 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się 
jej nie zapobiegnie.

OSTRZEŻENIE:
Oznacza niebezpieczną sytuację, która może 
spowodować lekkie lub średnie obrażenia, jeśli się jej 
nie zapobiegnie.

OSTRZEŻENIE:

(Brak symbolu ostrzeżenia dotyczącego 
bezpieczeństwa) Oznacza informacje uważane za 
ważne, ale niezwiązane z potencjalnymi obrażeniami 
(np. komunikaty dotyczące szkód materialnych).

Na tym produkcie może być użyty jeden lub więcej z poniższych symboli. Przestudiuj te symbole i naucz się ich 
znaczenia. 
Prawidłowa interpretacja tych symboli pozwoli Ci na bezpieczniejsze i łatwiejsze korzystanie z tego produktu.
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SYMBOL NAZWA ZNACZENIE/OPIS

Alarm bezpieczeństwa Ostrzegaj o potencjalnym ryzyku obrażeń osób.

Przeczytaj instrukcję 
obsługi příručku

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się z nią 
przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Ochrona wzroku
Zawsze używaj środków ochrony wzroku z bocznymi 
osłonami oznaczonymi tak, aby spełniały wymagania 
normy ANSI Z87.1.

Wilgotne środowisko
Ostrzeżenie

Nie wystawiaj na działanie deszczu i nie używaj 
w wilgotnym środowisku.

Gorąca powierzchnia
Aby zmniejszyć ryzyko spowodowania obrażeń 
lub uszkodzenia, należy unikać kontaktu z gorącą 
powierzchnią.

Symbol recyklingu

Ten produkt wykorzystuje baterie litowo-jonowe
(Li-ion). Przepisy lokalne, państwowe lub federalne mogą 
zabraniać wyrzucania tych baterii razem z odpadem 
mieszanym. Informacje dotyczące możliwości recyklingu 
i/lub utylizacji można uzyskać w lokalnych urzędach, 
zajmujących się gospodarką odpadami.

V Volt Napięcie

min. Minuty Czas

Prąd stały Typ lub charakterystyka prądu
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3. MONTAŻ
UWAGA: Nie należy używać tego produktu, jeśli nie jest on w pełni zmontowany lub jeśli brakuje 
jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona. Użytkowanie produktu, który nie został prawidłowo 
i całkowicie zmontowany lub jeśli jego części są uszkodzone lub ich brak, może spowodować poważne 
obrażenia.

UWAGA: Nie próbuj samodzielnie dokonywać przeróbek tego produktu lub tworzyć akcesoriów, które nie 
są zalecane do użycia z tym produktem. Każda taka zmiana lub przeróbka stanowi niewłaściwy sposób 
użycia, może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji i w konsekwencji do poważnych obrażeń.

4. OBSŁUGA
UWAGA: Nie pozwól, aby znajomość tego produktu doprowadziła do nieostrożności. Pamiętaj, że 
chwilowa nieostrożność podczas pracy wystarczy do spowodowania poważnych obrażeń.

UWAGA: Zawsze używaj środków ochrony wzroku z bocznymi osłonami oznaczonymi tak, aby spełniały 
wymagania normy ANSI Z87.1. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować kontakt oczu 
z odrzuconym przedmiotem lub inne poważne obrażenia.

UWAGA: Nie używaj akcesoriów lub dodatków, które nie są zalecane przez producenta produktu. 
Używanie niezalecanych akcesoriów lub dodatków może prowadzić do poważnych obrażeń.

APLIKACJA

Ten produkt może być używany do następujących celów:

  Nakładanie kleju na gorąco

WKŁADANIE SZTYFTÓW KLEJU

W tym pistolecie do klejenia na gorąco należy używać standardowych sztyftów kleju o średnicy 7 mm.
  Upewnij się, że przełącznik włączone/wyłączone znajduje się w pozycji wyłączonej.
  Włóż sztyft kleju do otworu w tylnej części pistoletu do klejenia na gorąco. Wsuń sztyft kleju do komory 

klejenia aż do oporu.
  Umieść kawałek papieru pod pistoletem do gorącego topnienia, aby uchwycić kropelki kleju, gdy pistolet się 

nagrzewa.

UWAGA: Sztyfty z różnymi rodzajami klejów będą się nagrzewać do temperatury roboczej w różnym 
tempie. Zawsze należy wykonać test na materiale odpadowym, aby upewnić się, że temperatura kleju jest 
optymalna.

UWAGA: Pistolet do klejenia na gorąco należy zawsze ustawić tak, aby dysza nie stykała się z niczym, 
gdy pistolet jest rozgrzany lub nie jest używany. Przestrzeganie tej instrukcji zmniejszy ryzyko uszkodzenia 
elementów połączonych, pożaru lub poważnych obrażeń.

Montaż | użytkowanie
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Sposób użycia

PRZYDATNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

  Przed nałożeniem kleju na powierzchnię lub przedmiot, który ma zostać sklejony należy wykonać próbę. 
W tym celu użyj kawałka papieru lub materiału podobnego do obrabianego przedmiotu.

  Zachowaj ostrożność podczas nakładania gorącego kleju na cienkie lub porowate materiały. Podłoże może 
zostać uszkodzone lub klej może przylgnąć do powierzchni i być trudny do usunięcia. 

  Podczas nakładania gorącego kleju nie wywieraj siły na spust. Mogłoby to spowodować uszkodzenie 
pistoletu do klejenia na gorąco. 
Użyj próbnego kawałka materiału, aby upewnić się, że klej stopił się na tyle, by spływać bez użycia siły. 

  Nałóż tylko tyle kleju, ile jest potrzebne do danego zastosowania. 
  Podczas klejenia dwóch przedmiotów nie podnoś przedmiotu, na który został nałożony gorący klej. Zamiast 

tego podnieś drugi przedmiot i połącz go z przedmiotem, na który nałożony został gorący klej. 
  Nie używaj palców do dociskania przedmiotu, na który właśnie nałożono gorący klej. W przeciwnym razie 

mogłoby to spowodować wyciek gorącego kleju z krawędzi lub rozgrzanie powierzchni klejenia, co mogłoby 
spowodować oparzenia lub uszkodzenie otaczających przedmiotów. 

  Przed przystąpieniem do dalszych czynności odczekaj, aż klej całkowicie wyschnie, aby zapewnić 
prawidłowe połączenie i zmniejszyć ryzyko oparzeń.

  Jeśli będziesz nakładać klej na bardzo małe przedmioty, użyj pęsety lub szczypiec, aby zapobiec zbliżaniu 
się dyszy do palców. 

NAKŁADANIE KLEJU NA GORĄCO 

  Odczekaj, aż klej rozpuści się tak, że będzie swobodnie wypływał z dyszy. 
  Chwyć mocno pistolet do klejenia na gorąco i umieść dyszę blisko powierzchni, na którą zostanie nałożony 

klej. 

UWAGA: Trzymanie pistoletu do klejenia na gorąco zbyt daleko od powierzchni, która ma być połączona, 
może spowodować, że klej zostanie nałożony na powierzchnię inną niż pożądana powierzchnia, lub może 
dojść do powstania „włókien” kleju między pożądaną powierzchnią a dyszą. 

  Trzymaj spust wciśnięty, aż klej wypłynie z dyszy. Nie należy używać nadmiernej siły. 

UWAGA: Aby zapewnić lepszą kontrolę i konsystencję podczas aplikacji, zaleca się ściskanie spustu 
dwoma palcami. 

  Kiedy zostanie naniesiona żądana ilość kleju, zwolnij spust. Nachyl dyszę lekko na bok i ostrożnie odciągnij ją 
od klejonego obiektu. Zapobiega to tworzeniu się włókien kleju na obrabianym przedmiocie. 

UWAGA: Pistolet przestanie wydawać klej, gdy sztyft kleju w komorze zostanie prawie zużyty. 
Aby ponownie napełnić komorę, należy ustawić pistolet do topienia w dół i włożyć nowy sztyft kleju.  

  Po zakończeniu użytkowania pistoletu do klejenia należy ustawić przełącznik włączone/wyłączone w pozycji 
wyłączonej. Umieść pistolet do klejenia na powierzchni ochronnej, na przykład na kawałku papieru, aby 
podczas stygnięcia pistoletu mogły zostać uchwycone ewentualne krople kleju.

  Przed wyjęciem baterii odczekaj aż sztyft kleju i dysza pistoletu do klejenia całkowicie ostygną.

UWAGA: Podczas serwisowania należy zawsze korzystać z identycznych części zamiennych.
Użycie jakichkolwiek innych części może stworzyć niebezpieczną sytuację lub spowodować uszkodzenie 
tego produktu.
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PODSTAWOWA KONSERWACJA

Podczas czyszczenia elementów plastikowych nie używaj rozpuszczalników. Większość tworzyw sztucznych 
jest podatna na uszkodzenia spowodowane działaniem różnego rodzaju rozpuszczalników i dlatego mogą one 
ulec uszkodzeniu podczas stosowania. Użyj czystych ściereczek do usunięcia brudu, kurzu, oleju, smaru itp.

PRZECHOWYWANIE

Przed składowaniem odczekaj, aż pistolet do topienia całkowicie ostygnie. Ustaw przełącznik w pozycji 
wyłączonej.

UWAGA: Przed odłożeniem pistoletu do klejenia na gorąco zawsze wyjmij z niego baterię, aby upewnić 
się, że jest on wyłączony. Pozostaw do ostygnięcia na co najmniej 30 minut przed przechowywaniem. 
Przechowywanie pistoletu do topienia z gorącą dyszą może spowodować poważne oparzenia i/lub zapłon 
łatwopalnych przedmiotów.

Usuń zaschnięty klej z dyszy, aby zapobiec kapaniu i zatykaniu przy następnym użyciu pistoletu do klejenia na 
gorąco.
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Rys. 1

A – Spust
B – Włącznik włączone/wyłączone
C – Dysza
D – Komora na sztyft kleju
E – Sztyft kleju
F – wskaźnik LED włączone/wyłączone

Rys. 2

A – Sztyft kleju B – Komora na sztyft kleju
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5. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich 
ekologiczną utylizację.

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

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, 
elektronarzędzia, które nie są już używane oraz uszkodzone lub zużyte baterie muszą być zbierane 
oddzielnie i utylizowane w sposób, który nie zagraża środowisku.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI 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.

Utylizacja wyrobu 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.

Utylizacja










