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VRTACÍ KLADIVO NÁVOD K OBSLUZE

   Vrtací kladivo
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto Vrtací kladivo. Než ji začnete používat, 
přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ 
dalšího použití.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

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 místa).

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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OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovejte

UPOZORNĚNÍ!  Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat
a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým 
proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru.  Výrazem „elektrické nářadí“ je ve 
všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím 
kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu). Uschovejte  všechna 
varovaní a pokyny pro příští použití.

Pracovní prostředí

Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na
pracovišti bývají příčinou úrazů. Ukliďte nářadí, které právě nepoužíváte.
Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to
znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí 
vzniká na komutátoru  jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů. 
Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního
prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném 
případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.

Elektrická bezpečnost

Vidlice napájecího kabelu  elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy
jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu 
ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a 
odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  Poškozené nebo 
zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový 
kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat  v 
autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního
topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo 
spojeno se zemí.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy
nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho 
neponořujte do vody.
Nepoužívejte napájecí kabel  k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahejte
elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte 
mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty. 
El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkontrolujte, že
elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nářadí.
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Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, nebo spadlo na zem a
je jakýmkoliv způsobem poškozené.
V případě použití prodlužovacícho kabelu vždy zkontrolujte, že jeho technické parametry
odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno 
venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích 
bubnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo  k přehřátí kabelu.
Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno jej používat
pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem ≤30 mA. Použití el. obvodu 
s chráničem /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu
může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí 
šňůrou nářadí.   

Bezpečnost osob

Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost
činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím 
pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost 
při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím 
nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné
prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte.  Ochranné pomůcky jako např. 
respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu 
používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob. 
Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které je připojeno k elektrické
síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, 
že spínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo 
zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných 
ůrazů.
Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo
nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou 
poranění osob.
Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy
nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky.
Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do 
přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí  el.nářadí. 
Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro
zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho řádnému připojení a 
používání. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro upevnění dílu, který 
budete obrábět.
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Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných
omamných či návykových látek.
Toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použiti zařízení od osoby 
zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být  pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají 
se zařízením.

Používání elektrického nářadí a jeho údržba

El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým
čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. 
nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.
Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci. 
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej
budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je 
určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou 
bylo zkonstruováno. 
Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím
spínačem.  Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny 
certifikovaným servisem.
Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování,
výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
Nepoužívané elektrické nářadí ukliďte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a
nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. 
Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohybujících se
částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných 
částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, 
před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů  je způsobeno špatně 
udržovaným elektrickým nářadím.
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují
práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použití jiných 
příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození 
nářadí a být příčinou zranění.
Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny
a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na 
dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelúm, než pro jaké 
je určeno, může vést k nebezpečným situacím. 
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Používání akumulátorového nářadí

Před vložením akumulátoru se přesvědčte,  že je vypínač v poloze  „0-vypnuto“. Vložení
akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.
K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky
pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.
Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být
příčinou zranění nebo vzniku požáru.
Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou
svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho 
kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny 
nebo vznik požáru.
S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout
chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu,  
vymyjte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, 
vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná 
poranění.

Servis

Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do
konstrukce  nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.
Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepřípustná (může
způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze
originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistíte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí. 
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2. SYMBOLY

Nevhazujte je do běžného odpadu

Dvojitá izolace.

Před použitím stroje si pozorně přečtěte
návod k obsluze.

Tento produkt je vyroben v souladu
se schválenými normami.

Pou ijte ochrannéž pomůcky na o ič

Pou ijte ochranné pomůcky naž šu i

FDV 211050-E

CZ       24   Symboly



VRTACÍ KLADIVO NÁVOD K OBSLUZE

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Předtím, než začnete s vrtačkou pracovat, použijte detektor pro lokalizaci elektrického,
vodovodního a plynového vedení a trubek.
Před výměnou vrtáku nebo korunky vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. 
Sklíčidlo vždy ukládejte do zásobníku. 
Pro zvýšení bezpečnosti nejprve obrobek pevně uchyťte do svěráku nebo čelistí. 
Při vrtání nebo šroubování: zabraňte přetížení motoru. 
V případě poruchy elektroinstalace nebo mechanických prvků stroje okamžitě vrtačku
vypněte a odpojte od napájení.

POZOR! Při příklepovém vrtání používejte vhodnou ochranu sluchu. Vlivem nadměrného
hluku může dojít k poškození, nebo až ztrátě sluchu.

POZOR! Používejte přídavnou rukojeť, která je součástí dodávky stroje. Ztrátou kontroly
nad nářadím může dojít k vážným úrazům. 

CZ      Bezpečnostní pokyny 25 CZ



CZ       26   Seřízení a provoz

FDV 211050-E

4. SEŘÍZENÍ A PROVOZ
OCHRANA ZAŘÍZENÍ
Nesprávné používání by mohlo vést k poškození. Vždy se proto řiďte 
následujícími pokyny.
Ostré vrtáky optimalizují výkon a minimalizují opotřebení vrtáku. 
Nezatěžujte vrták natolik, že se přestane otáčet.
Tato vrtačka nemá opačný směr otáčení
Používejte pouze originální příslušenství.
Napětí napájecího zdroje se musí shodovat s údaji na identifikačním štítku 
nářadí.

NÁVOD K OBSLUZE
Seznamte se s rotačním vrtacím kladivem před samotným použitím. 

POZOR
Ujistěte se, že je vrtačka před vkládáním příslušenství odpojena od elektrické 
sítě.
Nasaďte rukojeť, jak ukazuje obr. 1, podle toho, zda jste leváci nebo 
praváci.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VRTAČKY
Vrtačka má vypínač Zapnuto/Vypnuto (obr. 2) zabudovaný v rukojeti. Držte 
vrtačku oběma rukama a jednoduše stiskněte spoušť a motor se rozběhne. 
Chcete-li vrtačku vypnout, jednoduše uvolněte spoušť.

NASTAVENÍ VRTAČKY PRO DŘEVO A KOV
Najděte otočný ovladač v horní části vrtačky (obr. 3). Všimněte si symbolů 
indikujících vrtání s příklepem.
Dalším symbolem je pouze sekání (obr. 4).
Chcete-li vrtat do kovu a dřeva, zvolte symbol vrtání s příklepem (obr. 3). 
Režim zvolíte otáčením ovladače v libovolném směru, dokud příslušný 
symbol nebude lícovat se šipkou na krytu vrtačky.
Najděte větší pákový volič v zadní části vrtačky v blízkosti vypínače 
Zapnuto/Vypnuto (obr. 5 a 6). 
Otočte páčkou voliče na symbol pouhého vrtáku.
V této pozici lze provádět normální vrtání.

PŘÍKLEP
Jednoduše otočte zadní páčkou na symbol vrtáku a kladiva.
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SEKÁNÍ
Najděte otočný ovladač v horní části vrtačky a otáčejte jím, dokud nebude 
symbol velkého kladiva “      ” lícovat se šipkou na krytu vrtačky (obr. 4). 
Najděte větší páčku v zadní části vrtačky (obr. 5) v blízkosti vypínače 
Zapnuto/Vypnuto. Otočte páčkou voliče na symbol kladiva a vrtáku  .

VKLÁDÁNÍ SEKÁČŮ DO RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA SDS
Sekáče jsou na dříku opatřeny drážkami. Ty zapadnou do výstupků ve 
vrtačce.
Uchopte a odtáhněte černý kryt a vložte dřík sekáče. (obr. 7).
Tlačte jej dovnitř, dokud neucítíte odpor.
Je možné, že bude třeba sekáčem pootočit, aby dřík zcela zapadl na místo.
Jste-li s jeho usazením spokojeni, uvolněte černý kryt. Tím by mělo dojít k 
aretaci sekáče v jeho pozici (obr. 8).

POZNÁMKA 
Sekáč bude pevně uchopen za svůj dřík a nebude možné jej vyjmout. Není-li 
sekáč aretován, zopakujte postup instalace.

POUŽITÍ HLOUBKOMĚRU
Najděte v kufříku hloubkoměr. Vložte jej do rukojeti.
Po dotažení vrtáku přiložte hrot k součásti.
Zatáhněte hloubkoměr a změřte požadovanou hloubku od součásti k hrotu 
hloubkoměru.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ ROTAČNÍ VRTAČKY
Jedná se o výkonnou vrtačku. Při práci s ní je třeba dbát opatrnosti.
Používejte vhodné montérky.
Doporučujeme nosit vždy ochrannou obuv, zejména při používání sekáče. 
Doporučujeme rovněž vhodné ochranné rukavice.

POZOR
Je třeba dbát opatrnosti, existuje-li podezření, že vrtaný či sekaný materiál 
obsahuje azbest.
Ten je pro uživatele a osoby v jeho blízkosti vysoce nebezpečný a k jeho 
odstranění a likvidaci je třeba přizvat odbornou pomoc.

SEKÁČE A VRTÁKY
Vrtáky pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny a jsou ostré. V případě 
pochybností si u dodavatelské firmy opatřete nové sekáče a vrtáky.
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VRTACÍ KLADIVO NÁVOD K OBSLUZE

5.TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení .............................................................................................................................................. 230V~ / 50Hz  
Příkon ..................................................................................................................................................................... 850W
Otáčky .................................................................................................................. 0-1300/min (max 5300 BPM) 
Třída ochrany  ............................................................................................................................................................... II
Maximální vrtací výkon  ............................................................................................................................. Ø 30mm

Návod k použití v originálním jazyce.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

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

Technické údaje

Řešení problémů

Předpokládané poruchy mají často příčiny, které uživatel zvládne vyřešit vlastními silami. 
Zkuste proto výrobek zkontrolovat s použitím této sekce. Ve většině případů je možné 
problém rychle odstranit.

UPOZORNĚNÍ!

Provádějte pouze kroky popsané v tomto návodu! V případě, že nejste schopni 
problém vyřešit sami, pak jakékoli další kontroly, údržby a opravy musejí být 
prováděny autorizovaným servisním centrem nebo odborníkem s obdobnou 
kvalifikací! 

Problém Možná příčina Řešení 

1.Produkt se nespustí 1.1 Nezapojeno do elektrické sítě 
1.2 Vadný napájecí kabel nebo 
zástrčka 1.3  Jiná závada 
elektrického napájení 

1.1 Zapojte do elektrické sítě 
1.2 Nechte zkontrolovat 
elektrikářem 

1.3 Nechte zkontrolovat 
elektrikářem

2.Produkt nedosáhne
plného výkonu

2.1 Prodlužovací kabel není 
vhodný pro provoz s tímto 
produktem. 
2.2 Zdroj napájení (např. 
generátor) má příliš nízké napětí 
2.3 Větrací průduchy jsou 
blokovány

2.1 Používejte náležitý 
prodlužovací kabel 
2.2  Zapojte do jiného zdroje 
napájení

2.3 Vyčistěte větrací průduchy

3.Neuspokojivý výsledek 3.1 Vrták je opotřebený/
poškozený 3.2 Vrták není vhodný 
pro materiál určený k obrábění

3.1 Vyměňte za nový 
3.2 Používejte náležitý 
vrták

4.Nadmérné vibrace
nebo hluk

4.1 Vrták je tupý/poškozený 
4.2 Šrouby/matice jsou uvolněné

4.1 Vyměňte za nový 
4.2 Utáhněte šrouby/
matice



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA NÁVOD K OBSLUZE

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.

6. LIKVIDACE
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
         

Produkt/ značka:   Elektrické Kladivo / FIELDMANN 
 
Typ/ model:    FDV 201 850-E jako výrobní model 2631                                      

    AC 220-240 V; 50/60 Hz; 850W; průměr 26 mm; Třída II 
    naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 97 dB(A) 
    garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 108 dB(A) 
 

Výrobce:  FAST ČR, a.s. 
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ24777749 

 
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
 
Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie:  
Směrnice MD 2006/42/EC  Směrnice EMC 2014/30/EU   
Směrnice NEOE 2000/14/EC  Směrnice RoHS 2011/65/EU 
 
Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:       
EN 62841-1:2015   EN 55014-1:2017+A11    
EN 62841-2-6:2020+A11  EN 55014-2:2015     
   EN IEC 61000-3-2:2019    
   EN 61000-3-3:2013+A1    

 

 
 

Místo vydání:  Praha                           Jméno: Petr Uher – Odpovědná osoba 
 Datum vydání:  05. 08. 2022                  Podpis: 

 




