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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! Használat előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és mielőtt kidobná a csomagolóanyagokat, ellenőrizze, hogy 
a csomagolás tartalmazza a termék összes alkatrészét.

 A terméket tartsa száraz helyen, gyermekektől távol.
 Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. Az intő fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása 

balesetet, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Csomagolás

A termék csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás másodlagos nyers-
anyag, ezért újrahasznosítani kell.

Használati utasítások

Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. Tartsa 
a használati utasítást biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy legalább a garancia 
időtartamára őrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási 
lapot.
Szállítás esetén csomagolja a szerszámot a gyártó eredeti dobozába, ezáltal garantálja a termék maximális 
védelmét szállítás során (például szervizbe szállításkor vagy küldéskor).

 Megjegyzés: Ha továbbítja a szerszámot egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is.
 A szerszám megfelelő használatának előfeltétele a mellékelt használati utasításban szereplő utasítások 

betartása. Az üzemeltetési utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is 
tartalmazzák.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.

Olvassa el, jegyezze meg és tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat

  FIGYELEM! Az áramütés, személyi sérülés és tűzveszély elleni védelem érdekében az elektromos gépek 
és elektromos szerszámok használatakor fi gyelembe kell venni és be kell tartani az alábbi biztonsági 
utasításokat. Az „elektromos szerszám” kifejezés minden fi gyelmeztetésben erre a hálózatról táplált 
(ha tápkábellel rendelkezik) vagy akkumulátorról táplált (tápkábel nélkül) szerszámra vonatkozik.

 Őrizze meg ezeket a fi gyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra.
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Munkaterület

 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy megvilágítatlan munkaterület balesetet 
okozhat. Az elektromos szerszámot, amelyet jelenleg nem használ, tárolja el.

 Ne működtesse az elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol fennáll a tűz- vagy robbanásveszély, 
például olyan területeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy poros anyagok vannak jelen. 
Az elektromos szerszámban szikra keletkezhet, amitől a gyúlékony por vagy gőz meggyulladhat.

 Amikor elektromos szerszámokkal dolgozik, tartsa távol a munkaterülettől az illetéktelen személyeket, 
különösen a gyermekeket! A fi gzelem elterelése a végzett tevékenység feletti kontroll elvesztését okozhatják. 
Soha ne hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. A szerszámot védje az állatoktól.

Elektromos biztonság

 A munkaeszköz tápkábel dugójának meg kell felelnie a használt hálózati aljzatnak. Semmilyen módon ne 
módosítsa a csatlakozódugót.

 A földeléssel védett szerszámnál ne használjon semmilyen csatlakozó átalakítót. A nem módosított 
csatlakozó és a megfelelő aljzat csökkenti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott 
tápkábel növeli az áramütés veszélyét. Ha a tápkábel megsérült, újra kell cserélni, amelyet hivatalos 
szervizközpontban vagy az importőrtől szerezhet be.

 Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel, mint pl. csövek, radiátorok, elektromos sütő és hűtőgép. 
Testének leföldelése esetén nő az áramütés veszélye.

 Az elektromos munkaeszközt ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Soha ne érintse meg az 
elektromos szerszámot nedves kézzel. Soha ne mossa meg az elektromos szerszámokat a csap alatt, 
és ne merítse vízbe.

 A tápkábelt soha ne használja más célra, mint amire tervezték. Soha ne használja a tápkábelt a szerszám 
hordozására vagy húzására. Soha ne húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból úgy, hogy a tápkábelt 
húzza. A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elektromos kábelek ne 
keresztezzék az éles éleket vagy forró tárgyakat.

 Ezt az elektromos szerszámot úgy tervezték, hogy csak váltakozó áramról működjön. Mindig ellenőrizze, 
hogy a feszültség megfelel az elektromos szerszám típustábláján szereplő adatoknak.

 Soha ne használja az elektromos szerszámot sérült tápkábellel/dugóval, vagy leejtett vagy más módon 
sérült szerszámot.

 Ha hosszabbító kábelt használ, mindig ellenőrizze, hogy annak műszaki adatai megegyeznek az elektromos 
szerszám típustábláján szereplő adatokkal. Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, kültéri 
használatra való hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Ha hosszabbítókábellel ellátott tekercseket használ, 
mindig tekerje le a teljes kábelt a tekercsről a túlmelegedés elkerülése érdekében.

 Ha az elektromos szerszámot párás környezetben vagy a szabadban használják, működése csak akkor 
megengedett, ha az < 30 mA áramvédővel védett elektromos áramkörre van csatlakoztatva. Az áramvédő 
(RCD) használata csökkenti az áramütés veszélyét.

 Az elektromos szerszámokat csak a szigetelt fogantyújuknál fogva tartsa, mivel a vágó- vagy fúrószerszám 
használat közben érintkezhet rejtett vezetékekkel vagy magával a tápkábellel.

Személyi biztonság

 Mindig legyen éber és fi gyeljen, mit csinál, amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
 Összpontosítson az éppen végzett munkára. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy drog, 

alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van.
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 Egy pillanatnyi fi gyelmetlenség az elektromos szerszámmal végzett munka közben komoly sérüléshez 
vezethet. Az elektromos kéziszerszám használata közben tilos enni, inni és dohányozni.

 Használjon személyi védőeszközöket. Mindig használjon látásvédelmet. Használjon védőeszközöket, 
amelyek megfelelnek a végzett munka jellegének. A védőeszközök, például légzésvédő, csúszásmentes 
munkacipő, erős védősisak és fülvédő, amelyeket az ezeket igénylő munkafeltételek esetén használ, 
csökkentik a sérülés veszélyét.

 Kerülje el a munkaeszköz véletlen elindítását. Ne hordozza az elektromos szerszámokat feszültség alatt, 
illetve ne tartsa az ujját a kapcsolón vagy a gombon. A tápkábel hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt 
győződjön meg, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Súlyos balesethez vezethet, ha az elektromos 
szerszám áthelyezésekor az ujja a kapcsolón vagy az elektromos szerszám hálózati csatlakozóján van, 
miközben az indítógomb bekapcsolt állásban van.

 Használat előtt mindig távolítson el minden beállító elemet vagy villáskulcsot ebből az elektromos 
szerszámból. Ha a beállító villás- vagy más kulcsokat az elektromos szerszám forgó részein felejti, az 
személyi sérülést okozhat.

 Munka közben mindig szilárd helyzetet és egyensúlyt tartson. Ne akadályozza magát. Soha ne becsülje túl 
a saját erejét. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámot.

 Viseljen megfelelő öltözéket. Használjon védőcipőt. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Tartsa a haját, 
ruházatát, kesztyűjét és egyéb testrészeit biztonságos távolságban az elektromos szerszám mozgó vagy 
forró részeitől.

 Csatlakoztassa a készüléket porelszívóhoz. Ha a szerszám készen áll a porgyűjtő vagy elszívó eszközök 
csatlakoztatására, győződjön meg, hogy azok megfelelően vannak csatlakoztatva és használva. Ilyen 
berendezések használata csökkentheti a por által okozott veszélyt.

 Alaposan rögzítse a munkadarabot. Rögzítse a megmunkálandó munkadarabot megfelelő szorítóval.
 Soha ne használja az elektromos szerszámot alkohol, drogok, gyógyszerek vagy más kábítószer vagy 

addiktív anyag befolyása alatt.
 A készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek (beleértve 

a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha nincsenek felügyelet alatt, 
vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan a biztonságukért 
felelős személytől. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak 
a készülékkel.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

 A munka során felmerülő problémák esetén, a szerszám tisztítása vagy karbantartása előtt, minden 
szállítás előtt és a munka befejezése után mindig válassza le a szerszámot a hálózatról! Soha ne használjon 
semmilyen módon sérült elektromos szerszámot.

 Ha az elektromos szerszám szokatlan hangokat ad vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal hagyja abba 
a munkát.

 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok jobban és biztonságosabban 
működnek, ha olyan módon használják őket, amilyenre tervezték. Az adott tevékenységhez megfelelő 
elektromos szerszámot használjon.

 A jó állapotú elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát.
 Ne használjon olyan elektromos szerszámot, melyet a vezérlőkapcsolóval nem lehet biztonságosan be- és 

kikapcsolni.
 Az ilyen elektromos szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolókat szakszervizben kell javítani.

 A szerszám beállítása, a tartozékok cseréje vagy a karbantartás elvégzése előtt válassza le a szerszámot az 
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áramforrásról. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen bekapcsolásának 
kockázatát.

 Tartsa a nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és illetéktelen személyektől elzárva. 
Az elektromos szerszám képzetlen személy kezében veszélyes lehet. Az elektromos szerszámot tárolja 
száraz és biztonságos helyen.

 Tartsa az elektromos szerszámokat jó állapotban. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállításait és 
mozgékonyságát. Ellenőrizze, hogy nem sérültek a védőburkolatok, sem más olyan alkatrészek, amelyek 
befolyásolhatják az elektromos szerszám biztonságos működését. Ha sérült, használat előtt javíttassa meg. 
Sok balesetet az elhanyagolt karbantartás okoz.

 A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágóeszközök csökkentik 
a sérülés veszélyét és könnyebben kezelhetők. A jelen használati útmutatóban megadottaktól eltérő 
tartozékok használata az elektromos szerszám károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.

 Az elektromos szerszámokat, tartozékokat és eszközöket stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja 
az elektromos szerszám típusának megfelelő módon, fi gyelembe véve a működési feltételeket és az 
elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám nem rendeletésszerű használata veszélyes helyzetek 
kialakulásához vezethet.

Szerviz

 Ne cserélje ki az elektromos szerszám egyetlen alkatrészét sem, ne végezzen javításokat, és semmilyen 
módon ne módosítsa a szerszám konstrukcióját. Az elektromos szerszáma javítását szakképzett 
szakemberekre bízza.

 A termék bármilyen javítása vagy módosítása, amelyet cégünk előzetes beleegyezése nélkül végeztek, 
elfogadhatatlannak minősül (a felhasználó sérülését vagy egészsége károsodását okozhatja).

 A szerszámok javítását mindig bízza hitelesített szervizközpontra. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket 
használjon. Ez biztosítja az Ön biztonságát és az elektromos szerszámok biztonságos működését.
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2. JELZÉSEK

A termék megfelel a hatályos 
szabványoknak és előírásoknak.

A készülék használata előtt fi gyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót.

Kettős szigetelést használ.

Viseljen megfelelő szemvédőt.

Használjon fülvédőt.
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3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
 Falak fúrása előtt győződjön meg arról, hogy nem okozza az áram-, gáz- vagy vízellátás sérülését. 

Használjon megfelelő detektort.
 Mindig húzza ki a fúrót a konnektorból, mielőtt kicserélné a fúrófejet vagy a bitet.
 A tokmánykulcsot mindig a megfelelő tartóban kell tárolni.
 A sérülések elkerülése érdekében rögzítse a munkadarabot satuval vagy bilinccsel.
 Fúráskor vagy csavar meghúzásakor: Ne hagyja, hogy a motor leálljon a terhelés miatt.
 Elektromos vagy mechanikai hiba esetén azonnal kapcsolja ki a fúrógépet, és húzza ki a csatlakozódugót 

a konnektorból.

  FIGYELEM! Ütvefúrás közben használjon megfelelő hallásvédőt. A túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
  FIGYELEM! Használja a szerszámhoz mellékelt kiegészítő fogantyúkat. Az irányítás elvesztése súlyos 

személyi sérülést okozhat.

4. HASZNÁLAT 
A használat célja

Ezt az ütvefúrót tégla, beton és kő ütvefúrására, valamint fa, fém és műanyag fúrására tervezték.
Az elektronikus vezérlésű és balra/jobbra forgatható készülékek csavarozásra és menetvágásra is alkalmasak.

Az első használat előtt

Vegye ki az ütvefúrót a csomagból. A csomagoló anyagot gyermekektől távol tartsa. Fulladásveszély!

Fontos: Mielőtt elkezdene dolgozni ezen a szerszámon, húzza ki a csatlakozóját a fali aljzatból!

Kiegészítő fogantyú és mélységhatároló felszerelése

1. Szerelje fel a segédfogantyút (6) a fúróorsó bal vagy jobb oldalára, attól függően, hogy bal- vagy jobbkezes, 
illetve a fúrási igényeknek megfelelően. Helyezze a segédfogantyút a fúróorsóra.

2. Húzza meg a segédfogantyút az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
3. A segédfogantyú fogójának az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával bármikor 

megváltoztathatja a segédfogantyú szögét/pozícióját.
4. Szükség esetén a megfelelő rögzítőbe (2), közvetlenül a fogantyú fölé helyezhet mélységhatárolót (3).

A szerszám behelyezése

1. Ez az ütvefúró kulcsos fúrótokmánnyal (1) van felszerelve. Helyezze be a szükséges szerszámot és húzza 
meg kézzel. Ezután a mellékelt fúrótokmány-kulccsal (13) húzza meg a bitet úgy, hogy egyenletesen húzza 
meg a tokmányt a tokmánypofák egyes furatainak helyén.

2. Mindig használjon bittartót, ha csavarhúzó bitekkel dolgozik.
3. Fémek fúrásához csak megélezett HSS (nagy szilárdságú acél) fúrófejeket használjon. A Westfalia 

szerszámkínálatában megtalálja a megfelelő fúrófejeket.
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Bekapcsolás/Kikapcsolás

1. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (10) az ütvefúró bekapcsolásához.
 A kikapcsoláshoz engedje fel a kart.
2. Az ON/OFF kar a reteszelő gomb (5) megnyomásával zárható lenyomott (ON) helyzetben. Ez a reteszelő 

gomb automatikusan kioldódik, ha ismét megnyomja az ON/OFF gombot.

Forgatható sebességszabályzó gomb

Az ON/OFF karra gyakorolt   nyomástól függően ez az ütvefúró különböző fordulatszámokon működik, percen-
ként 0 és 2800 fordulat között (max. 1000 ford./perc első sebességnél). A gyengébb karmegnyomás alacsony 
forgási sebességet és egyenletes fúróindítás vezérlést jelent.
A fúráshoz szükséges forgási sebesség a fúrandó anyagtól függ. A legjobb, ha gyakorlati próbával határozza 
meg. Mindig olyan sebességet használjon, amely elég nagy ahhoz, hogy megakadályozza a gép túlterhelés 
miatti leállását. A maximális sebesség a forgatható sebességszabályzó gombbal (9) állítható be.

A forgásirány megváltoztatása

Az óramutató járásával ellentétes irányú forgáskapcsoló (8) csak leállított motor mellett működtethető. Az ON/
OFF kar (10) megnyomásakor a forgásirány kapcsoló (8) reteszelődik.

Fordítsa el az óramutató járásának megegyező irányba: csavarozáshoz és a csavarok behúzásához
Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba: a csavarok eltávolításához

Fúrás/ütvefúrás

A fúrásütvefúrás választó (4) csak teljesen leállított motor mellett működtethető.
Ez a választó az ütvefúró tetején található.

Ütvefúráshoz nyomja a kapcsolót a kalapács ikon felé.
Fúráshoz nyomja a kapcsolót a fúrófej ikon felé.

A sebesség megválasztása

A forgó sebesség-szabályozó (7) az ütvefúró alján található. A forgó sebesség-szabályozó csak teljesen leállított 
motor mellett működtethető.

 Forgassa el a forgó sebesség-szabályozót úgy, hogy a nyíl az „1”-re mutasson. Az ütvefúró első 
sebességénél a maximális fordulatszám 1100/perc, és a maximális ütvefúrási sebessége 17 600/perc.

 Forgassa el a forgó sebesség-szabályozót úgy, hogy a nyíl a „2”-re mutasson. Az ütvefúró második 
sebességénél a maximális fordulatszám 3000/perc, és a maximális ütvefúrási sebessége 48 000/perc.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

 Karbantartás előtt mindig húzza ki az ütvefúrót.
 Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nyitva vannak és tiszták.
 Soha ne tisztítsa az ütvefúrót vízzel. A burkolat tisztításához puha rongyot használjon. Ne használjon erős 

vegyszereket, tisztító oldószereket vagy erős tisztítószereket a készülék tisztításához.
 Ha a berendezés veszít a teljesítményéből és szikrák jelennek meg a keféken, ez annak a jele lehet, hogy 
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a szénkefék elhasználódtak, és ideje kicserélni őket. A szénkeféket csak a Westfalia szakembere vagy 
ügyfélszolgálati központja cserélheti ki. Ne vegye le a burkolatot. Ne próbálja meg maga javítani a készüléket.

 Ha a kulcsos fúrótokmány megsérült, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Kérjen meg egy szakembert 
a cserére, vagy lépjen kapcsolatba a Westfalia ügyfélközpontjával.

 Ezt a fúrókalapácsot zárt, száraz, portól, szennyeződéstől és szélsőséges hőmérsékletektől védett helyen 
tárolja.

 A készüléket gyermekektől távol tárolja.

5. MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség 230 V~ 50 Hz

Névleges teljesítmény 1200 W

Üresjárat 1. sebességi fokozat 0–1100 ford./perc 

Üresjárat 2. sebességi fokozat 0–3000 ford./perc 

Ütvefúrás 1. sebességi fokozat 0-17 600 ütés/perc 

Ütvefúrás 2. sebességi fokozat 0-48 000 ütés/perc 

A tápkábel hossza 3 m

Kulcsos fúrótokmány 3 - 13 mm

Max. átmérő betonba való  fúrásnál 22 mm

Max. átmérő fába való fúrásnál 30 mm

Max. átmérő fémbe való fúrásnál 16 mm

Súly kb. 2,75 kg

Védelmi osztály II

Védelmi osztály IP20
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6. HIBAELHÁRÍTÁS
A gyanús meghibásodásokat gyakran olyan okok okozzák, amelyeket a felhasználó 
maga is meg tud szüntetni. Ezért a terméket ennek a résznek a segítségével ellenőrizze. 
A legtöbb esetben a probléma gyorsan orvosolható.

FIGYELEM!

Kizárólag a használati utasításban leírt lépéseket végezze el! Ha a problémát nem tudja 
saját maga elhárítani, minden további ellenőrzési, karbantartási és javítási munkát csak 
hivatalos szerviz vagy hasonlóan képzett szakember végezhet!

Probléma Lehetséges ok Megoldás

1. A terméket nem lehet indítani 1.1 Nincs csatlakoztatva 
a tápegységhez

1.2. A tápkábel vagy 
a csatlakozódugó megsérült

1.3 Egyéb elektromos 
meghibásodás

1.1 Csatlakoztassa 
a tápegységhez

1.2 Az ellenőrzést szakképzett 
villanyszerelőre bízza

1.3 Az ellenőrzést szakképzett 
villanyszerelőre bízza

2. A termék nem éri el 
a maximális teljesítményt

2.1 A hosszabbító kábel 
nem alkalmas a termék 
üzemeltetésére 

2.2 Az áramforrás (pl. generátor) 
túl alacsony feszültséget 
biztosít

2.3 A szellőzőnyílások elzáródtak

2.1 Használjon megfelelő 
hosszabbító kábelt

2.2 Csatlakoztassa másik 
tápegységhez

3. Elégtelen eredmények 3.1 A fúrófej tompa/sérült
3.2 A fúrófej nem alkalmas 

a munkadarab anyagához

3.1 Használjon új fúrófejet
3.2 Használjon megfelelő 

fúrófejet

4. Túlzott rezgés vagy zaj 4.1 A fúrófej tompa/sérült 4.1 Használjon új fúrófejet
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7. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos 
és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Vigye el a ter-
mékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak helyes megsemmisí-
tésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országaiban vagy 
más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál vissza-
válthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni 
az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés 
által okozott esetleges negatív  környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További 
részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő 
gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó 
nemzeti előírásoknak megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazótól 
a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.
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